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Projeto GO! Mobilidade na Educação 
Percursos Georreferenciados 

Objetivo

 Conduzir os participantes a refletir, investigar,
divulgar e partilhar o nosso património histórico,
cultural, natural e ambiental, utilizando
equipamentos e programas disponibilizados pelo
CCEMS



ActiveTrack
Aplicação aberta  (permite criar percursos)

Aplicação que permite realizar percursos

Requer aprendizagem

Ótima para utilização em vários momentos

Ótima para recolha de dados

Está disponível na Play Store

Possível fazer download/upload de percursos

Tem uma plataforma para criação de percursos online

Mais Informações: http://go.ccems.pt

APP “Jogo”
Aplicação “jogo  único/personalizável”

Aplicação fechada

Não requer aprendizagem prévia

Ótima para utilização em 1 momento

Ótima para utilização em grandes grupos

Pode ser instalada nos dispositivos móveis 

Possibilidade de estar disponível na Play Store

Projeto GO! Mobilidade na Educação 
Percursos Georreferenciados 

Pesquisar: ActiveTrack

Pesquisar: CCEMS

Morada: Escola Básica de Telheiro
Rua da Imaculada Conceição – Telheiro
2400-268 LEIRIA

Site: www.ccems.pt
Mail: equipa@ccems.pt
Tel. +351 244 765 933

http://go.ccems.pt/


Como fazer? 

1. Ir ao local pretendido para selecionar pontos de interesse. Ter em atenção a ordenação dos
pontos, de modo a construir um percurso com sentido.

1. Com um dispositivo móvel com bússola e GPS, anotar as coordenadas dos espaços sobre os
quais se pretende inquirir. A aplicação utiliza pontos georreferenciados para determinar o
percurso a efetuar. Em cada ponto há uma pergunta de escolha múltipla e a atribuição de uma
pontuação por cada resposta correta.

2. Se necessário, pedir autorizações e/ou a colaboração de pessoas/entidades.

3. Elaborar um questionário de escolha múltipla (documento Word) com 1 pergunta para cada
local (pressupõe uma pesquisa prévia sobre o local, o objeto…) ou uma atividade (tirar
fotografias…).

4. Para cada pergunta, elaborar uma breve descrição prévia, a pergunta, 3 ou 4 hipóteses de
resposta e indicar a resposta correta.



Como fazer? 

6. Escolher o número de equipas.

7. Enviar o material ao CCEMS.

8. Regressar ao local para testar o jogo, retificando coordenadas, se necessário.

9. Elaborar um documento para a classificação das equipas.

Nota: Dado o nº de participantes, foram elaborados dois percursos com os mesmos pontos e
questionário; no entanto, a ordem dos pontos foi alterada de modo a que as equipas não
fizessem o mesmo percurso em simultâneo.

Percursos:
Equipa do percurso pela direita – Pontos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Equipa do percurso pela esquerda – Pontos 1,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,12



Como fazer? 

Momentos antes…

✓ Constituir as equipas 
✓ Distribuir os dispositivos a cada equipa
✓ Atribuir o nome de cada equipa
✓ Fazer recomendações: Alertar para a margem de erro dos pontos 

georreferenciados. Estar atento aos metros. Calibrar, se necessário
✓ Escolher o número de equipas, o nome e a imagem que as representam.

Depois…

✓ Recolher os dispositivos 
✓ Registar a pontuação e o tempo



Descrição dos pontos

"1. Pensa-se que Óbidos terá sido edificada pelos Celtas em 308 a.C. O seu nome poderá descender da 
denominação “Oppidum”, que significa Vila Fortificada. Código: 16",
"2. Antigo refeitório da CM Óbidos, é agora o Mercado Biológico de Óbidos. Para além de diversos produtos 
locais, existe também a Livraria do Mercado onde podemos encontrar livros raros. Código: 20",
"3. Aqui no Sótão D’Avó, comercializam-se produtos artesanais, especialmente artigos de renda e bordados. 
Código 31",
"4. Na loja de música “Artes & Sons”, encontramos boa música, essencialmente portuguesa, juntamente com boa 
disposição e simpatia. Código 43",
"5. Capinha d'Óbidos, receita da família Capinha e partilhada entre gerações há 130 anos. Ainda hoje, são 
amassados à mão e cozidos em forno de lenha. Provem-nos simples/torrados, com manteiga, compotas e queijo. 
Código 51",
"6. Junto ao Castelo, a Igreja de São Tiago, templo do século XII, é hoje a Grande Livraria de Santiago. Lugar de 
livros, projeção de filmes, exposições, debates, ou apenas lugar para um chá/café. Código 69",
"7. A Casa do Poço, reconstruída de um antigo edifício mantendo um traço tradicional, está ligada a uma lenda 
moura relacionada com o poço existente no pátio. Código 77",
"8. O castelo ergue-se na cota de 79 metros acima do nível do mar, com planta no formato retangular irregular. O 
perímetro das muralhas, reforçadas por torres de planta quadrada e cilíndrica, alcança 1565 metros. Código 84",
"9. Os Obidenses foram outrora conhecidos como "toupeiros". Segundo relatos, devido à construção de uma 
rede de túneis sob as antigas muralhas, permitindo o reabastecimento da vila sob assédio. Código 97",
"10. Este serviço foi fundado a 14 de Janeiro de 1988 e está instalado na Casa do Centro, sito no Largo de S. 
Pedro. Código 103",
"11. Óbidos foi uma oferta de casamento do Rei D. Dinis a sua esposa, D. Isabel, ficando a Vila pertença da Casa 
das Rainhas até 1834. Código 112",
"12. No Espaço Ó, "As ideias precisam de espaço para acontecer. Precisam de pessoas com vontade de melhorar 
o mundo à sua volta e que sintam que são capazes de o fazer. Precisam de outras ideias que as inspirem a tentar 
mais e melhor". Código 125",



Descrição

Entremos pela Porta da Vila mandada construir por D. João IV em agradecimento a Nossa
Senhora da Piedade, padroeira local. No interior deparamo-nos com a capela-oratório, um
varandim barroco e um magnífico painel de azulejos do séc. XVIII.
Neste ponto, apreciem os azulejos, a varanda, o teto...

Atividade
Tirem uma foto ao local

Questão 1
Qual o elemento associado a um partido revolucionário?

a) Canhão
b) Martelo
c) Serrote
d) Carabina
R: b)

Ponto 0
Espaço Ó
39º 21' 32,09'' N
9º 9' 27,9'' W

Questionário do Percurso Georreferenciado 



Descrição

Este local era o antigo Refeitório da Câmara; nele funciona o Mercado Biológico de 
Óbidos. Aqui podemos  encontrar diversos produtos biológicos da região e livros raros. 

Questão 2

Qual o título do livro que se encontra na estante da História Universal, junto ao balcão, 
e que remete para uma revolução cujo centenário agora comemoramos?

a) História de uma Revolução
b) Os dez dias que abalaram o mundo
c) História da Grande Revolução de Outubro
d) Doutor Jivago
R: c)

Ponto 1
Livraria do Mercado
39º 21' 32,09'' N
9º 9' 27,9'' W

Questionário do Percurso Georreferenciado 



Atividade

Questão 16

Façam uma selfie da vossa equipa datada de 1638.

Ponto 8
Rua
39º 21' 38,23'' N

9º 9'' 27,83'' W

Questionário do Percurso Georreferenciado 



 

Jogo 
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Aplicação “jogo  único/personalizável”

Aplicação fechada

Não requer aprendizagem prévia

Vertente lúdica

Ótima para utilização em 1 momento

Ótima para utilização em grandes grupos

Pode ser instalada nos dispositivos móveis dos utilizadores

Possibilidade de estar disponível na Play Store

Incremento da vertente interdisciplinar nas escolas

Trabalho em equipa, envolvendo os alunos em grupos multidisciplinares na elaboração dos percursos/roteiros

Investigação das matérias curriculares associadas com ênfase na utilização de ferramentas WEB 2.0.

Mais-valias da utilização da aplicação “jogo”
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Domínios de autonomia curricular
1 – Os domínios de autonomia curricular (DAC) constituem uma opção curricular de trabalho
interdisciplinar e ou articulação curricular, cuja planificação deve identificar as disciplinas envolvidas e a
forma de organização.
2 – O trabalho em DAC tem por base as Aprendizagens Essenciais com vista ao desenvolvimento das
áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
3 – Os DAC, numa interseção de aprendizagens de diferentes disciplinas, exploram percursos pedagógico-
didáticos, em que se privilegia o trabalho prático e ou experimental e o desenvolvimento das
capacidades de pesquisa, relação e análise, tendo por base, designadamente:
a) Os temas ou problemas abordados sob perspetivas disciplinares, numa abordagem interdisciplinar;
b) Os conceitos, factos, relações, procedimentos, capacidades e competências, na sua transversalidade e
especificidade disciplinar;
c) Os géneros textuais associados à produção e transmissão de informação e de conhecimento, presentes
em todas as disciplinas.

Decreto-Lei n.º 55/2018
Artigo 9.º

Ariana Cosme
Projeto Autonomia e Flexibilidade - 5 julho de 2017

Auditório da Reitoria da Universidade de Aveiro




