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1ºCEB
Sugestão realização

Desafio

Formato de entrega
Data de entrega

Critérios de
classificação

Júri
Prémio

Concurso Escolar: “Sou 5 estrelas!”
Biblioteca / Língua Portuguesa/ Clubes / OTL´s
1 – Recontar o mito: “Andrómeda – a princesa agrilhoada” ilustrando-o (*ver documento de apoio);
2 – Elaborar um texto de opinião com:
- A moral da história segundo os alunos;
- A opinião dos alunos sobre a necessidade da existência de mitos na antiguidade;
3 – Criar um “mito” para a constelação de golfinho com personagens da atualidade (ex: Cristiano Ronaldo, Barack Obama...).
Suporte de papel (pequeno livro) e em .pdf (envio do trabalho por e-mail). Anexar, também, 20 fotografias do processo de
criação dos desafios.
Até 31 de março de 2014
Critérios comuns:
- Escrita com correção ortográfica tendo em conta as regras de gramática e pontuação;
- Construção dos diferentes tipos de texto demonstrando uma sequência lógica.
1. Reconto ilustrado
- Redação com o máximo de 1000 palavras e ilustração intercalar com o máximo de 4 desenhos;
2. Texto de opinião
- Redação com o máximo de 250 palavras;
- Escolha de uma ou mais morais adequadas à história;
- Coerência entre a moral da história e o conto;
- Explicação apresentada para a existência de mitos.
3. Criação de um mito
- Redação com o máximo de 1000 palavras e ilustração intercalar com o máximo de 4 desenhos com colagens;
- Criatividade na escolha dos personagens e na adaptação feita ao mito da constelação de golfinho.
Dr.º Francisco Fernandes
Participação gratuita na atividade “Dormir com as baleias!”
* Mais informações no documento em anexo
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Documento de apoio ao desafio 1º CEB
PORQUÊ a constelação de baleia (Cetus)?
O nome atribuído a esta constelação tem origem na mitologia grega com o mito: “Andrómeda – a princesa agrilhoada.”

Mito sobre a constelação de baleia
Cassiopeia e Cefeu governavam Abissínia, a antiga Etiópia e tinham uma filha chamada Andrómeda. Cassiopeia era muito vaidosa e gabava-se
de ser mais bela que as Nereidas1. Para castigar Cassiopeia, Poseidon2 enviou o monstro Cetus (baleia) para destruir o reino dos etíopes. Cassiopeia
e Cefeu ficaram com medo de perder a filha (Andrómeda) e consultaram o oráculo de Amon3. Este aconselhou-os a acorrentarem Andrómeda a uma
rocha perto do mar. No entanto, Perseu estava enamorado de Andrómeda e, montado no seu cavalo de asas chamado Pégaso, conseguiu salvar
Andrómeda de morrer. Para derrotar o monstro Cetus (baleia) Perseu mostrou-lhe a cabeça da medusa Górgona que transformava em pedra quem
olhasse para ela, e conseguiu assim transformar Cetus em pedra.

Vocabulário:
1 – Nereidas – ninfas do mar.
2 – Poseidon – Deus do mar na mitologia grega.
3 - Oráculo de Amon – O oráculo fornecia respostas que eram dadas por intermédio de uma pessoa que adivinhava e interpretava a intenção dos deuses para essa situação. O
oráculo de Amon era, de todos os oráculos, o mais conhecido e respeitado.
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