Documento 1
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – 6º Ano

Caros alunos:
Como sabem estamos em situação de Emergência Nacional e em quarentena, o
que nos impede de podermos frequentar as aulas normalmente. Desta forma e para
tentar minimizar os efeitos desta paragem forçada, os professores vão deixando nesta
plataforma, materiais de trabalho, para poderem continuar a praticar, aprender e
reforçar conhecimentos já adquiridos, ou outros novos (mas de muito fácil
aprendizagem)das diferentes disciplinas.
Assim vou começar por deixar o documento 2, onde vais encontrar o caminho
(hiperligações) para a informação mais importante relacionada com ESTRUTURAS e
que precisas saber no 6º ano. Este é um dos conteúdos que iríamos (ou vamos falar)
no 3º período.
Tarefa para realizar entre 20 e 27 de março - Explorar na escola virtual, ou
ler/explorar no manual da disciplina – o tema – CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAS.

Se tiveres internet em casa, tens acesso gratuito à escola virtual, onde podes
encontrar toda a informação relacionada com este conteúdo. Mas tens de pedir aos
teus pais para te registarem, para poderes entrar. É gratuito.
Vou deixar-te o caminho – www.escolavirtual.pt – disciplinas – Educação
Tecnológica – 6º ano – Temas – Construção e Estruturas – apresentações – depois é
abrires e explorares as diversas apresentações. Também podes explorar o teu manual
de ET, pois está lá toda a informação no capítulo – Estruturas
Se não tiveres computador, tenta usar o teu telemóvel para aceder à escola
virtual.
Na próxima semana, vou deixar aqui uma outra proposta de trabalho e
relacionada com esta matéria/conteúdo e que é tentar construir um PowerPoint ou
um documento do Word, a partir de um guião que te vou apresentar.
Qualquer dúvida que tenhas, pede ajuda aos teus pais, ou coloca essas dúvidas
no seguinte email, que criei só para esta disciplina: euricoET@gmail.com
Bom Trabalho e não te esqueças – “Fica em casa”
O professor de ET – Eurico Anacleto

