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NO LABIRINTO DO MINOTAURO
GUIÕES INTERDISCIPLINARES

Capítulo

Áreas / Disciplinas

1

Psicólogos e diretores de turma

2

História; Geografia

3

Psicólogos e Diretores de Turma ; Geografia

4

Matemática; História

5

História

6

História

7

Ciências da Natureza / Ciências Físico-Químicas, Geografia

8

Ciências da Natureza / Ciências Físico-Químicas

9

História

10

Geografia; Ciências da Natureza / Ciências Físico-Químicas
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CAPÍTULO 1

FÉRIAS !
PSICÓLOGOS / DIRETORES DE TURMA

1.

Relê o seguinte excerto do capítulo 1.

«E as notas?», pergunta Alice.
«As tuas foram o máximo, já sabemos...», responde Amélia, a quem todos chamam
Mel. «As minhas foram assim-assim»; acrescenta a rapariga, que gostava de ser tão
boa aluna como a sua amiga Alice, mas que está sempre a dizer que não consegue,
mesmo quando os professores insistem que ela pode fazer melhor.
«Se te esforçasses mais, conseguias melhores resultados», escreve António, como se
estivesse a dar aquele recado a si próprio e ao seu melhor amigo. Ele e Zé também
podiam ter melhores notas..., admitem os dois, por escrito, quase ao mesmo tempo.

Carateriza a Alice, Mel, Zé e António enquanto estudantes.

3.

Enquanto aluno, com qual deles mais te assemelhas?

4.

Dás o teu melhor na escola?

5.

Que disciplinas mais te motivam? Porquê?
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2.
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CAPÍTULO 2

ENCONTRO NO LARGO
GEOGRAFIA

1.

Relê o seguinte excerto:

“— Sim, senhor! — responde a irmã a brincar, batendo a continência, fazendo rir os
outros.
Zé franze o sobrolho, mas Alice continua, dando-lhe um encontrão:
— Grande ideia. Mas eu posso começar já! Desculpa, António, mas vou dar-te uma
ajuda: Atenas é a capital e a maior cidade da Grécia e o seu nome é uma
homenagem à deusa Atena. Ai-ai, como eu gostava de ser uma deusa!
Entretanto, ri-se e recomeça sem que os outros a consigam calar:
— Além de ser uma cidade moderna, Atenas também é superfamosa por ter sido
um centro cultural muito importante na Antiguidade. Está tudo relacionado com
aquelas histórias que o professor Francisco conta nas aulas. Por outro lado,
Míconos é uma das ilhas mais fixes da Grécia, fica no mar Egeu…”

2.

Enumera as referências ao espaço físico presentes no excerto.

3.

Pesquisa na Internet sobre a localização desses espaços físicos.
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HISTÓRIA
“Amélia, ou Mel, como é conhecida, devendo o seu nome à última rainha de
Portugal, é a rapariga do meio de cinco irmãos.”

1.

Pesquisa em que século viveu a rainha portuguesa que deu origem ao nome da Mel.

2.

Atenta na caracterização da Mel. Relaciona dois dos seus traços de caracterização com dois
aspetos da vida da rainha D. Amélia.
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CAPÍTULO 3

ÚLTIMOS PREPARATIVOS
PSICÓLOGOS / DIRETORES DE TURMA
“Era capaz de escrever uma letra sobre o que estou a sentir», pensa. O rapaz de
quinze anos gosta de compor música e tem uma banda onde toca guitarra. A
música é uma paixão na sua vida, e até já conseguiu arrastar Zé para a banda,
convencendo-o a tocar bateria.”

A música ajuda-nos a falar do que sentimos, dos nossos sentimentos, medos ou sonhos mais
íntimos.
Se tens dificuldade em falar do que sentes, seleciona uma música com cuja letra te identifiques.
A partir da letra da música, procura falar sobre os teus sentimentos.

GEOGRAFIA
Neste capítulo, para além da Grécia, há referências a outros países e cidades. Identifica esses locais.
Pesquisa alguns dados sobre cada um deles, nomeadamente:
continente ou país a que pertencem (caso sejam cidades);
língua;
capital
principais características….
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a.
b.
c.
d.
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CAPÍTULO 4

FINALMENTE NA GRÉCIA
MATEMÁTICA
“Zé e António, os mais velhos do grupo, até conhecem o pi (π) e o ró (ρ), da
Matemática. Mas nunca tinham imaginado um país inteiro a falar e a comunicar
com o alfabeto grego que o professor Francisco tanto citava nas suas aulas.”

1.

Pesquisa sobre o valor dos símbolos matemáticos referidos no excerto.

HISTÓRIA
“— Eu gostei da Ágora — refere solenemente Zé. — Ali até se sente a democracia
na pele. Fiquei a imaginar aquela grande praça e os…”

1.

Pesquisa na Internet ou numa enciclopédia sobre o local referido no excerto e que os nossos
cinco amigos visitaram.

2.

Com base no que leste, explica o comentário do Zé.

CAPÍTULO 5

MAIS UMA SURPRESA

www.olimpVs.net

HISTÓRIA
“— Zé! Ei! Vejam isto! Caiu lá de cima. E está tudo escrito em grego, não percebo
nada, mas estão aqui os nossos nomes!”

1.

Faz uma pesquisa sobre as letras do alfabeto grego.
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CAPÍTULO 6

O MINOTAURO E O LABIRINTO MÁGICO
HISTÓRIA
“— Desesperado, e acho que também envergonhado, Minos pediu a Dédalo que
construísse um labirinto gigante para prender a criatura. O labirinto foi construído no
subsolo do palácio de Minos, na cidade de Cnossos, em Creta — conclui o guia.”

1.

Pesquisa sobre a história de Dédalo e resume-a num pequeno texto que possas apresentar
aos teus colegas.

CAPÍTULO 7

O PRIMEIRO SÍMBOLO
GEOGRAFIA / HISTÓRIA
“Então o labirinto está mais do que explorado pelos arqueólogos e pelos
historiadores e é um guia que descobre uma marca?!”

1.

Qual a diferença entre um arqueólogo e um historiador?
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CIÊNCIAS DA NATUREZA / CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS

1.

Pesquisa de que forma a química contribui para a datação de achados arqueológicos.

6

NO LABIRINTO DO MINOTAURO

OLIMPVS.NET

CAPÍTULO 8

MAIS SÍMBOLOS
CIÊNCIAS DA NATUREZA / CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS
“Esta noite há eclipse da lua.”

1.

Num pequeno parágrafo, descreve o fenómeno natural referido na folha de papel que os
cinco amigos encontram no chão.

CAPÍTULO 9

3612 ANOS DEPOIS
HISTÓRIA
“Esta é a noite pela qual esperávamos há 3612 anos, aquela em que os deuses
desceriam do Olimpo e regressariam (…).”
Pesquisa numa enciclopédia ou Internet sobre o Olimpo
A partir do material que recolheste, prepara uma pequena apresentação oral.
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1.
2.
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CAPÍTULO 10

OS HERÓIS DA NOVA ERA
“Más notícias… Uma ameaça! Risco de erupção do vulcão em Santorini! Os voos
estão todos cancelados”

GEOGRAFIA

1.

Pesquisa qual a localização de Santorini, a sua origem e principais características.

CIÊNCIAS DA NATUREZA / CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS
Recorda o que provoca a erupção de um vulcão. Descreve o fenómeno.

www.olimpVs.net

1.
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