
Observatório Municipal da Educação (OME)
como ferramenta de ensino

PLANO DE AULA

Enquadramento
Curricular

Objetivos

Recursos

Conteúdos
programáticos

Ambiente de Aprendizagem

Tecnologias de Informação e Comunicação; Matemática

Estatística

60 m

Ensino Secundário | Profissional
10º | 11º ano

Educação Tecnológica: recursos e utilizações tecnológicas, pesquisa. 
Educação Matemática: fundamentos de Estatística Descritiva.

Dar a conhecer a plataforma OME enquanto ferramenta de consulta 
da oferta formativa do concelho. Capacitar professores e alunos 
como utilizadores da plataforma OME enquanto ferramenta de 
ensino para as várias áreas disciplinares. Aplicar os fundamentos da 
Estatística Descritiva adquiridos no módulo da disciplina curricular 
Matemática.

Interpretação de tabelas e gráficos. Classificação de dados. 
Construção e interpretação de tabelas de frequência e gráficos. 
Cálculo de estatísticas. Introdução gráfica de dados bivariados.

Computador com ligação à Internet; Videoprojetor; Folha de 
Atividades.
Plataforma Observatório Municipal da Educação

https://ome.cm-evora.pt


SEQUÊNCIA DE AULA

1.  Projetar a plataforma OME, através do acesso ao endereço  https://ome.cm-evora.pt/  

num navegador da Internet;

2.   Apresentar o ambiente da plataforma OME e descrever as principais funcionalidades;

3.  Explorar as ideias prévias dos alunos sobre o conhecimento das ofertas formativas do 

concelho e testar esse conhecimento com um breve trabalho de pesquisa proposto pela 

questão 1 da Folha de Atividades;

4.  Explorar a capacidade de interpretação e leitura gráfica do aluno com a questão 2 e 3 da 

Folha de Atividades;

5.  Sensibilizar os alunos para a utilidade da plataforma OME como potencial ferramenta 

aplicada ao contexto escolar com uma breve discussão a partir da pergunta: 

      Concluída esta atividade pensam em utilizar num futuro próximo a plataforma OME?

O Observatório Municipal de Educação (OME) trata-se de uma plataforma on-line de fácil acesso 

e periodicamente atualizável com dados sobre a Educação no concelho de Évora, 

designadamente: informação diversa sobre aspetos organizacionais; caracterização da rede 

escolar, com a apresentação de indicadores e respetivos relatórios e disponibilização de diversos 

recursos lúdico-pedagógicos, destinados a crianças e famílias, no Observatório Infantil. Neste 

sentido, além de constituir uma plataforma de consulta, o OME pode ser utilizado como 

ferramenta no contexto do ensino escolar em diferentes áreas disciplinares. Esta atividade tem 

como finalidade mostrar a utilidade do OME como um recurso autêntico de ensino, 

particularmente como uma ferramenta complementar ao ensino da Estatística Descritiva da área 

disciplinar da Matemática.

INTRODUÇÃO

https://ome.cm-evora.pt



