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 3.º ciclo 

 
 
 
 
 Nesta atividade os alunos têm a oportunidade de refletir sobre a construção de histórias de uma forma 

estruturada, usando uma aplicação própria para construção de mapas de conceitos. A mesma 
ferramenta pode ser usada para que os alunos possam estruturar e planear as suas próprias histórias. 

 
 
 
 
 Desenvolver a capacidade de elaboração escrita; 

 Refletir sobre uma história ou um tema; 

 Organizar um conjunto de eventos cronologicamente. 
 

 
 

 
 Computador ou dispositivo móvel; 

 Quadro interativo; 

 O bubbl-us é uma ferramenta online que permite a representação gráfica de ideias através da criação 
de mapas mentais. Disponibiliza um conjunto diversificado de funcionalidades que permitem ao 
utilizador escolher a cor das células com base nas quais se constrói e estrutura o mapa mental, 
definindo o seu tamanho, posição, interligação com outras células e adição de texto. Esta ferramenta 
permite a partilha, impressão e download dos mapas mentais para o computador nos formatos JPG e 
PNG. Encontra-se disponível em https://bubbl.us/; 

 Pode optar por utilizar ferramentas similares, como o iMindMap, que permite criar mapas de 
conceitos utilizando o computador, o quadro interativo ou um dispositivo móvel (smartphone ou 
tablet). O iMindMap é grátis por um período de sete dias e encontra-se disponível para download em 
http://imindmap.com/. 
 

 
 
 
 Comece por ler uma história apropriada à idade dos alunos da turma; 

 Depois da leitura, comece a construir com os alunos um mapa de conceitos da história no quadro 
interativo. Para isso, utilize uma aplicação que permita a construção de mapas de conceitos, como o 
bubbl-us; 

 Comece por questionar os alunos sobre o nó “QUEM”, pedindo-lhes para indicarem características das 
personagens e adicionar os seus comentários no mapa; 

 Em seguida, adicione os nós “ONDE”, “PROBLEMA” e “SOLUÇÃO” e complete cada ramo do mapa 
concetual. Os alunos podem acrescentar imagens ou desenhos ao mapa; - Crie um questionário para 
que os alunos respondam partindo do mapa. Por exemplo: “Qual é a personagem principal?… “. As 
crianças mais velhas também podem usar a aplicação de mapa de conceitos para criar uma estrutura 
para as suas próprias histórias. 

 
 
 
 
 Ler uma história; 

 Construir um mapa de conceitos da história, trabalhando sucessivamente cada nó; 

 Criar e aplicar um questionário tendo como base o mapa construído. 


