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Face ao êxito alcançado nos ENCONTROS DE BOAS PRÁTICAS EDUCATIVAS, 

realizados anteriormente, em Bragança, mercê da participação significativa e interessada 

dos docentes e membros das comunidades educativas afetas ao CFAE Bragança Norte, 

permitindo criar espaços de reflexão e questionamento sobre boas práticas educativas 

impactantes, realizámos a 3ª edição, de âmbito internacional, dirigida a todos os que 

quiseram apresentar experiências pedagógicas relevantes, desenvolvidas nas suas escolas 

e que mereçam ser divulgadas. 

Os objetivos deste III Encontro foram: 

- dar continuidade a uma atividade formativa promotora e valorizadora de boas práticas 

educativas; 

- potenciar o trabalho colaborativo continuado na promoção da qualidade e sucesso 

educativo, implicando e envolvendo alunos, docentes e parceiros na mesma causa; 

- aprofundar a reflexão sobre a natureza e âmbito de “boas práticas de educativas”; 

- divulgar o impacto de projetos e práticas pedagógicas dinamizadas por Professores e 

outros Técnicos de Educação; 

- promover a discussão sobre metodologias diversificadas e inovadoras no processo de 

ensino e de aprendizagem; 

- criar oportunidades para o desenvolvimento da profissionalidade docente; 

- reforçar a cooperação institucional entre as escolas e entidades parceiras. 
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Decorreu nos dias 6 e 7 de setembro, no Auditório da Escola Secundária Emídio Garcia, em 

Bragança, o III Encontro de Boas Práticas Educativas. Este evento, organizado pelo CFAE 

Bragança Norte, com o patrocínio da Câmara Municipal de Bragança e apoio dos 

Agrupamentos de Escolas envolvidos, da União de Freguesias da Sé, santa Maria e 

Meixedo, do Museu Aba de de Baçal e do Centro Ciência Viva, teve como principal objetivo 

a promoção e a divulgação de boas práticas educativas, consubstanciadas nos diferentes 

projetos dinamizados pelas escolas associadas e instituições parceiras, bem como a 

aproximação e partilha entre elas. Acreditado pelo Conselho Científico e Pedagógico da 

Formação Contínua de Professores, para educadores de infância e professores dos ensinos 

básico e secundário, este Encontro contou com a presença de mais de 300 participantes de 

todos os grupos disciplinares. 

A sessão de abertura foi presidida pela Senhora Vereadora da Educação Cultura e Ação 

Social, Dr.ª Fernanda Silva, em representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal, pelo 

Sr. Secretário de Estado da Educação e pela Sr.ª Diretora do CFAE Bragança Norte, Dr.ª 

Elisete Afonso. 

A conferência de abertura esteve a cargo do Sr. Professor Doutor Pascal Paulus,Consultor 

da Fundação AGA KHAN. 

Seguiu-se a mesa redonda ”Há conversa: “O que esperamos da Escola? Fatores de 

(in)sucesso.”, na qual participaram um político: Prof. Doutor. João Costa (Secretário de 

Estado da Educação), uma empresária: Paula Soares, Faurécia (Bragança), um 

encarregado de Educação: Luís Lobão, representante da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Miguel Torga, um representante 

do Poder Local: CIM-TTM, Rui Caseiro, um aluno: Jorge Manuel (Agrupamento de Escolas 

D. Afonso III, Vinhais), um diretor de Agrupamento: António Santos (diretor do Agrupamento 

de Escolas de Miranda do Douro) e um Professor: (voluntário de entre os participantes no 

Encontro). 

Do Encontro fizeram ainda parte dezassete comunicações, distribuídas por cinco painéis, e 

oito workshops, com duas sessões cada. 
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Sessão de abertura 

 

Muito bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao III Encontro de Boas Práticas 

Educativas, promovido pelo CFAE Bragança Norte, em nome do qual tenho a honra de, em 

primeiro lugar, agradecer a presença: 

do Sr. Secretário de Estado da Educação; 

da Senhora Vereadora da Educação, Cultura e Ação Social; 

dos Srs. Diretores e das Sras. Diretoras dos AE e dos Colégios associados ao CFAE 

Bragança Norte, bem como de outros agrupamentos e dos CFAEs aqui presentes; 

do Sr. Secretário da CIM das Terras de Trás-os-Montes; 

da Senhora Representante da União de Freguesias de Sá, Santa Maria e Meixedo; 

representantes das diversas entidades convidadas; 

ilustres membros da Comissão Científica; 

digníssimo conferencista, Professor Pascal Paulus; 

representantes das Associações de Pais, Encarregados de Educação; 

órgãos de Comunicação Social; 

caros alunos; 

estimados e estimadas colegas. 

Cumprimentar, ainda, os palestrantes, os membros da comissão organizadora, e demais 

colaboradores, muito grata, pelo empenho e profissionalismo, que muito dignificam este 

encontro. 

Agradeço, a todos e a todas, a vossa presença, que muito nos honra, e o vosso estimável 

contributo pessoal e/ou institucional, proveniente das mais diversas instâncias com 

diferentes níveis de responsabilidade na concretização deste evento. 

Organizar estes Encontros é para nós não só uma árdua tarefa com honrosa 

responsabilidade, mas também um prazer renovado de nos podermos reencontrar, desta 

Maria Elisete 

Afonso 

Diretora do Centro 

de Formação da 

Associação de 

Escolas Bragança 

Norte 

cfaebn@sapo.pt 
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forma, maciça e calorosa, para recentrar a nossa atenção sobre práticas educativas, 

levadas a cabo com muita dedicação, muita energia despendida e com um contínuo 

entusiasmo, que dão sentido a este encontro, não devendo, de todo, confinar-se aos muros 

das escolas. Aliás, algumas delas já ecoam além-fronteiras, pelo que mereceram a 

aprovação da Comissão Científica para integrar o programa deste Encontro, que pretende 

suscitar o debate sempre profícuo em torno da nossa intervenção e mobilizar a participação 

ativa de todos os responsáveis pela educação. 

A relevância desta iniciativa, que integra o nosso Plano de Formação, corresponde aos 

anseios dos professores da nossa área de abrangência pedagógica e de outras, (para os 

quais dirijo, em particular, uma saudação especial), que aqui se deslocaram, para além de 

outras motivações, recetivos a partilhar experiencias pedagógicas de sucesso, que 

encontram respaldo no novo paradigma educacional, cujo desenvolvimento preconiza o 

trabalho colaborativo, a diferenciação pedagógica, a flexibilização curricular, a educação 

para a cidadania, a gestão partilhada de tarefas, implicando lógicas de 

corresponsabilização, cada vez mais, exigentes entre todos os atores educativos, porque, 

citando o Professor Pascal Paulus, “A Escola faz-se com Pessoas”, ao que podemos 

acrescentar e “as pessoas fazem a escola”, conforme o apontamento de abertura, em 

vídeo, ilustrativo da geografia humana plural, que se entrecruza no ecossistema educativo. 

Neste pressuposto, chamamos, hoje, à liça, todas as pessoas, que se devem envolver 

ativa, critica e responsavelmente, como parceiros privilegiados e determinantes, no 

processo educativo: professores, alunos, pais/encarregados de educação, assistentes 

operacionais, e demais potenciais agentes educativos de todos os quadrantes da 

sociedade, que aqui, estão representados, como parte integrante do trabalho, em rede, um 

imperativo metodológico na dinâmica organizacional da nova gramática da educação, em 

demanda do mesmo propósito – o sucesso de cada criança e jovem, tendo em vista o seu 

desenvolvimento e integração na sociedade. 

É, pois, neste quadro que se inscreve a terceira edição destes encontros, motivados pela 

exigência de reflexividade profissional, fundamentada na praxis e alimentada pelo diálogo 

interdisciplinar e dinâmico sobre a multiplicidade de saberes pedagógico-didáticos, 

reclamados pela educação do século XXI. Não se trata apenas de marcar a presença física, 

neste evento, mas sobretudo de participar numa oportunidade formativa, acreditada pelo 

CCPFC, permitindo-nos acolher e produzir conhecimento dialógico, interativo e dinâmico, 

congruente com os desafios da profissionalidade docente, num tempo marcado pelas 

incertezas, mas também pelas oportunidades de crescermos em todas as dimensões. 



Pág. 07 
 

Sessão de Abertura 
   

 

III Encontro de Boas Práticas Educativas Livro de Atas - 2018 

 

Ora, esta é justamente uma oportunidade de sublinhar a importância da formação continua, 

indissociável do desenvolvimento profissional e garante da nossa atualização científica e 

pedagógica, condição sine qua non do sucesso educativo, pelo qual todos trabalhamos e 

somos interpelados a marcar a nossa diferença. 

Animados pelo dever de excelência profissional, todos os preletores e preletoras, que por 

aqui, vão passar, durante os dois dias de trabalho merecem, a priori, o nosso 

reconhecimento por se distinguirem nos seus contextos educativos, extrapolando a sua 

zona de conforto, para empreender projetos inovadores, através da investigação-ação, ao 

serviço da melhoria das práticas, do desenvolvimento profissional, da organização-escola e, 

por conseguinte, da aprendizagem dos alunos. 

É sobre este trabalho auspicioso, que pretendemos refletir e debater conjuntamente, 

envolvendo todas as forças socialmente comprometidas com o sucesso educativo, no 

sentido de fortalecermos as nossas escolas para que elas sejam verdadeiros espaços 

educativos de crescimento e de desenvolvimento humano. 

Dado que têm o programa do Encontro, nas vossas pastas, não me vou alongar com mais 

considerações, apenas destacar uma das nuances desta edição - a descentralização de 

alguns workshops, hoje e amanha, por vários pontos de referência da nossa cidade, 

permitindo, a todos os visitantes inscritos, aliar a componente científica à vertente cultural 

para um melhor conhecimento do património brigantino. 

Termino, reiterando as boas-vindas e esperando que, nestes dois dias intensos de trabalho, 

possam cruzar contactos, estabelecer parcerias, congregar inputs de sinergismo e alento, 

para iniciar um novo ano letivo, mais vigorosos e capacitados com metodologias e 

ferramentas inovadoras, sinal de que estamos no caminho certo e de que devemos 

continuar com o nosso lema “Inovar a (trans)formar”, perseguindo os objetivos educativos 

da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

Muito obrigada pela vossa atenção e pala entusiástica adesão a este evento.  
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Sessão de abertura 

 

Exmo. Sr. Secretário de Estado da Educação, Dr João Costa,  

Exmo. Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas Emídio Garcia, Dr Eduardo Santos 

 Exma. Sra. Diretora do Centro de Formação da Associação de Escolas Bragança Norte, 

Dra. Elisete Afonso 

Exmos. Srs. Diretores de Agrupamentos de Escolas presentes 

Exmo. Srs. Representantes das Associações de Pais 

Caros e caras colegas  

Quero, em nome do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bragança, agradecer o 

convite que foi endereçado ao município no sentido de participar neste III Encontro de Boas 

Práticas Educativas; cabe-me, em sua representação, desejar que este encontro seja um 

momento de um saudável debate e apresentação de ideias e experiências pedagógicas que 

contribuirá, estou certa, para que as comunidades educativas do nosso território se tornem, 

em simultâneo, mais ricas e mais modernas. 

De facto, é louvável aquilo a que vimos assistindo ao longo dos últimos anos na formação 

contínua de professores; deixamos lenta mas progressivamente de estar “dentro” da sala de 

aula para passarmos para um espaço mais amplo, mais universal, um espaço de partilha, 

de debate, de troca de ideias e de práticas pedagógicas inovadoras que muito têm 

contribuído para a melhoria dos resultados escolares e para a formação de cidadãos mais 

atentos e interventivos; é nessa lógica que estas jornadas se inscrevem pois a cooperação 

torna as instituições mais fortes e com instituições fortes, as comunidades tornam-se 

naturalmente mais dinâmicas. 

A Escola, a dedicação e o empenho dos seus atores, (onde se inserem naturalmente os 

professores), a vontade de melhorar e as práticas educativas partilhadas têm sido um 

suporte importante para que Portugal se venha aproximando dos padrões mundiais em 

termos de performances académicas e não nos podemos esquecer que é aqui, nas escolas 

básicas e secundárias, que isso começa. 

No município de Bragança, somos sensíveis ao provérbio africano segundo o qual “é 

preciso uma aldeia inteira para educar uma criança”; é pois nesse espírito que aqui estamos 

Fernanda Maria 

Fernandes Morais 

Vaz Silva 

Vereadora da 

educação da 

Câmara Municipal de 

Bragança 



Pág. 09 
 

Sessão de Abertura 
   

 

III Encontro de Boas Práticas Educativas Livro de Atas - 2018 

 

e queremos continuar a estar, afirmando a nossa vontade, a nossa disponibilidade para, em 

rede, darmos o nosso contributo para o desafio global que é educar, formar, reiterando a 

nossa qualidade de parceiro, seja em ações direcionadas à formação de professores, como 

é o caso vertente, seja em ações que envolvam direta ou indiretamente os alunos e as 

respetivas famílias, sempre com o objetivo de levar a bom porto este desafio de formar as 

gerações futuras, não esquecendo que o futuro não é amanhã!...o futuro começa agora!  

Permitam-me ainda que me dirija particularmente a sua excelência o senhor secretário de 

estado, a quem agradeço a deslocação à nossa cidade, para lembrar que o nordeste 

transmontano e o concelho de Bragança são parte do território nacional com características 

geográficas e demográficas muito particulares e, nesse sentido, apelar à boa vontade para 

a tomada de algumas medidas de exceção no sentido de ajudar as organizações locais a 

contribuir para a manutenção de algum equilíbrio e coesão territorial que tantas discussões 

tem alimentado; lembrar só que sem políticas de discriminação positiva, torna-se difícil fixar 

jovens, fixar casais, enfim, fixar populações. Fica, Senhor Secretário de Estado, a nota e o 

apelo. 

Não posso terminar sem me dirigir de forma particular aos nossos professores, aos nossos 

formadores, aos nossos diretores, para vos manifestar a nossa confiança no trabalho de 

qualidade que tem vindo a ser desenvolvido, tendo a certeza que destas jornadas sairão 

contributos importantes para que de forma profissional, firme e altruísta, se reafirme o 

compromisso para com esta tarefa tão matricial para o nosso desígnio enquanto 

comunidade que é o ato de formar e educar para os valores da liberdade, da democracia e 

da igualdade de oportunidades.  

 

 

A Vereadora da Educação 

Fernanda Maria Fernandes Morais Vaz Silva 

 

 

 

 

 



Pág. 10 
 

Conferência 
   

 

III Encontro de Boas Práticas Educativas Livro de Atas - 2018 

 

Conferência: “O retorno da aprendizagem. 
Desafios antropogógicos” 
 

Este texto baseia-se nas notas utilizadas para a conferência, com o mesmo título, proferida 

em 6 de setembro de 2018, em Bragança, no “III Encontro de Boas Práticas Educativas”, 

organizado pelo Centro de Formação da Associação de Escolas Bragança Norte
1
.   

Argumento que, depois da industrialização da educação e do ensino escolar, a 

aprendizagem parece estar de volta. Digo que está de volta, porque na viragem do século 

XIX para o século XX, a Escola Nova já questionava a vontade da sociedade industrializada 

para descaracterizar as relações sociais subjacentes aos processos de aprendizagem. 

Como então, agora também, parece haver uma vontade de “colocar o aprendente no 

centro”.  

Será o suficiente? É-se mais ambicioso desta vez? Ou, mais uma vez, uma operação 

cosmética disfarça a continuação de uma educação exógena, introduzindo malabarismos 

motivacionais que recebem os epítetos de colaborativo, participativo e ativo?  

Vejo entendimentos diversos acerca da relação com a aprendizagem. Não é sempre claro 

quando se fala da instrução do aluno, apelando a sua participação, e quando se fala da 

condução do aprendente, no seu projeto de aprendizagem co-construído.  

Aproveito para sugerir que nos apropriemos do termo antropogogia, utilizado quando se fala 

da condução do ser humano aprendente, independente da sua idade. Podemos retomar 

também a origem da palavra pedagogo como sendo a pessoa que conduz o ser humano 

ainda não adulto neste mesmo processo de aprendizagem. 

Assim, surge-nos a pergunta de como é que os adultos, incluindo os profissionais da 

educação formal, refletem acerca da aprendizagem, e se colocam perante a sua e a dos 

outros.  

                                                      
 

 

1
 Muitas das ideias foram retiradas de Paulus (2017),  A práxis em tempos de mudança social. 

https://sites.google.com/view/pascalpauluspt/trabalho/escritos/e-livros 
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Nas páginas que seguem tento desenvolver estas três ideias: a aprendizagem, a 

antropogogia e a reflexão dos profissionais da educação. Para o fazer, percorro cinco 

pontos de atenção: (1) a aprendizagem do ser social, (2) as formas de educação, (3) o 

ensino e a naturalização da escola, (4) a pedagogia e formas escolares de relações sociais, 

(5) alguns desafios educacionais para os adultos. 

A aprendizagem como característica do ser social 

Dois pensamentos acerca da instrução e da educação 

Quem estuda a evolução biológica e cultural da espécie humana refere dois processos 

evolutivos: os processos derivados do acaso biológico e os processos cognitivos que 

resultado das interações entre os indivíduos da própria espécie.  

Autores como Harari (2015) e Dawkins (2017) colocam a evolução em três planos: uma 

evolução geral, própria da natureza; um ecossistema evolutivo que integra o ser humano; 

uma evolução biológica específica do ser humano, como de todos os seres vivos, que 

decorre da recombinação das suas características genéticas e uma evolução cultural, que, 

no caso do ser humano, se interliga com a concetualização coletiva do mundo físico, a sua 

compreensão e apropriação. A este respeito, Harari (2015) avança com a sugestão de ter 

havido na evolução do ser humano três momentos de grande alteração, dando-lhes mesmo 

o nome de revolução: a revolução cognitiva, a revolução agrícola e a revolução científica.  

Podemos estabelecer um certo paralelo entre estes três momentos de revolução e a 

condução do ato da aprendizagem.  

O advento da palavra estruturada introduz, entre quem interage, a necessidade de partilha, 

de observação mútua, de recombinação. De certa forma, a revolução cognitiva torna a 

aprendizagem baseada na partilha, uma necessidade.  

A revolução agrícola corresponde ao entendimento dos mecanismos de reprodução na 

natureza, dos ciclos das plantas e dos animais, da observação das regularidades. Sem 

perceber o porquê, sabendo parcialmente o como, é com a ritualização da ação que o ser 

humano consegue dominar parte dos processos naturais que lhe proporciona o sustento 

alimentar. A ritualização exige a transmissão do conhecimento adquirido. Esta transmissão 

introduz a instrução na aprendizagem. A diversificação das atividades humanas, cada uma 

com uma crescente especialização de utensílios, na origem indiscriminadas, obriga a novas 

e mais complexos períodos de instrução, primeiro individualizado, depois em grupo. 

Com a revolução científica cresce o entendimento de que o mundo físico não se resume a 

simples leis mecânicas. O conhecimento torna-se tão complexo e abrangente que a 
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aprendizagem de todos decorre novamente da partilha entre pares mas também e 

sobretudo do encontro entre quem tem olhares diferentes sobre uma determinada 

realidade. 

A instrução ritualizada mostrou-se extremamente útil para percorrer eficazes algoritmos 

estandardizados, como os das muitas listas de verificação para operações rotineiras — o 

diagnóstico de uma doença infantil feito pelo médico, a preparação de um avião para um 

voo intercontinental feito pelos pilotos, o controlo do equipamento para uma atividade de 

desporto radical, feito pelo praticante. Aqui, a criatividade e o pensar “fora da caixa” podem 

constituir um perigo, eventualmente um perigo de morte. 

Contudo, a crescente perceção de como a mente de cada indivíduo se organiza a partir das 

aprendizagens, que sempre decorrem das interações com outros, sugere que a instrução 

ritualizada não será a forma mais eficaz, quando se trabalha com crianças e jovens que 

estão a estruturar o seu cérebro. A interação partilhada entre pessoas diferentes com 

conhecimento e saberes diferentes e a co-construção de projetos de aprendizagem 

individuais e coletivos são aqui apoios para que cada um possa desenvolver o seu pleno 

potencial.  

A instrução ritualizada não só serve os algoritmos eficazes que referi, mas também o 

exercício do poder. O poder da escrita foi o poder da escrituração do mito. Na origem, quem 

escreve domina o medo do outro. A crescente complexificação e urbanização da sociedade 

humana instala a instrução ritualizada na educação e no ensino proporcionado às crianças 

e aos adultos. Quem se atribui poder recorre à instrução para afirmar este poder. A 

instrução religiosa de obediência às regras divinas, bem como a instrução societal de 

obediência às regras e hierarquias terrenas, procura incutir na população, objeto desta 

instrução, que esta entenda o lugar que ocupa na ordenação societal. 

O alargamento da aprendizagem, baseada na observação e na partilha, que ficava 

reservada só a uma parte da população, foi sempre contestado por quem se arrogava o 

poder. A Contra-Reforma setecentista contra as propostas de Comenius foi só um exemplo. 

A ritualização extrema que seguiu por parte da comunidade protestante foi outra.  

O avanço do pensamento democrático, mesmo se não pluralista, dificulta a simples 

utilização da instrução ritualizada. Contudo, a escolarização generalizada introduzida pelos 

Estados-nação retomou a instrução ritualizada imposta. Dewey (1916) considerava que foi 

com esta escolarização que o cosmopolitismo deu lugar ao nacionalismo, promovendo a 

formação do cidadão nacional. 
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Eco (2017) vai mais longe quando analisa o que ele intitula de fascismo primitivo, atitude 

que ameaça qualquer pensamento pluralista. Em contraponto com o pensamento 

cosmopolita, revestida de uma ética humanista que possibilita a aprendizagem coletiva para 

desenvolver uma atitude pluralista entre todos, afigura-se o culto do medo e do fechamento. 

Cultiva-se politicamente e socialmente os medos irracionais das pessoas. Num pequeno 

tratado, Eco enuncia catorze ingredientes que cada um por si, mas sobretudo em 

combinação, alimentam um fascismo genérico, por natureza intolerante com quem não 

alinha no pensamento preconizado. 

Alguns destes ingredientes são, para o autor: 

- o culto da tradição. O sincretismo associado leva a afirmação que toda a verdade já foi 

enunciada;  

- o tradicionalismo implicando a recusa do modernismo, do espírito das Luzes, mantendo 

uma forma de irracionalismo;  

- um irracionalismo que recorre ao culto da ação pela ação. Logo a cultura (intelectuais e 

universidades…) é suspeita; 

- a não aceitação da crítica: o desacordo é traição; 

- a obstinação pelo consenso e o medo pela diferença tornam o fascismo primitivo racista 

por definição; 

- o culto do privilégio único que todos que não têm identidade social preciso nasceram no 

mesmo país. O nacionalismo vê uma trama internacional e dá asa à xenofobia; 

- o elitismo é algo típico da ideologia aristocrática que despreza os fracos. Aqui, apregoa-se 

o elitismo popular. Na cadeia hierárquica de subordinados, cada subordinado desprezado 

despreza os seus subordinados; 

- cultiva-se e fala-se a novalíngua (inventada por Orwell). Os textos escolares são escritos 

numa língua elementar. Outras formas de novalíngua são os diálogos dos talk-shows, por 

exemplo. 

Três ideias de trabalho em torno da aprendizagem 

O indivíduo, que desenha o seu projeto de aprendizagem em interação e diálogo com 

outros indivíduos, vê-se apoiado neste projeto, quando esta aprendizagem sucede num 

contexto ecossistémico: é num contexto deste tipo que se consegue construir uma relação 
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consigo próprio, uma relação com o outro e uma interação com os objetos materiais e com 

os objetos do conhecimento. 

Toda a aprendizagem do ser humano é uma aprendizagem cultural no sentido mais lato que 

se pode dar a este termo. A existência de espaços culturais interativos como cafés, locais 

de tertúlia, a praça pública, grupos de estudo, instituições do saber e do conhecimento, 

facilitam esta aprendizagem cultural desde que nesses espaços exista uma oposição à 

hierarquização da aprendizagem. A armadilha da hierarquização surge tão facilmente como 

quando o termo e-learning se transforme, na tradução, em ensino a distância ou quando o 

blended learning se torne uma encomenda de um qualquer professor universitário num 

curso sob a forma de MOOC. 

A aprendizagem ocorre entre aprendentes em interação social. Estes aprendentes estão em 

interação social quando se assumem co-autores dos projetos de aprendizagem. Por isso, 

sugiro pensar na governança do grupo como sendo da agência dos aprendentes e não 

como sendo uma co-agência entre discentes que aprendem e docentes que ensinam. Um 

espaço cultural de aprendizagem interativa dispõe de quem conduz processos de 

aprendizagem mas não de quem instrui. Por isso sugiro atribuir a cada docente o estatuto 

de aprendente. 

A relação consigo próprio e com o outro 

Harari (2017) antevê a evolução de Homo Sapiens em direção ao que ele explica ser Homo 

Deus e descreve as dificuldades éticas que esta evolução coloca no plano das relações 

entre os seres humanos e entre os seres humanos e os restantes seres vivos. Acerca da 

ética, Foucault (2017, p. 95) avança:  

“O que é a ética? Penso que é a forma como os sujeitos se constituem a si 

próprios enquanto sujeitos morais na sua atividade, na sua ação. O problema 

portanto, não é desenvolver o si, mas definir que tipo de relação consigo 

próprio é capaz de constituir uma pessoa como sujeito ético. Não se trata do 

desenvolvimento do si, mas do problema da constituição do si.”  

Esta constituição do si, esta constituição da pessoa ética requer os espaços culturais 

interativos. É na interação com o outro que se constitui, ele, que ganho a capacidade de me 

constituir, eu. Para o fazer tenho que interagir, a partir da diferença, e não a partir do igual. 

Tenho que agir, a partir da comunicação que me irá levar á escrita, e não a partir do escrito 

que me é comunicado.  
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Estudantes bem preparados são certamente agentes de mudança de si próprio. Mas só 

quando não são mantidos refém de uma estrutura que incorpora raciocínios que Eco 

associa ao que definiu como fascismo primitivo; quando não estiver preso a uma crença de 

finitude do conhecimento de que fala Dawkins quando se refere a quem interpreta o mundo 

físico, a partir de textos sagrados, escritos muito antes da revolução científica de Harari; 

quando bem preparados e não mantidos em jogos de poder que os remete para uma co-

governança menor, para, mais tarde, reproduzir esta co-governança com outros.  

Com estes obstáculos removidos, teremos condições para que os estudantes se 

desenvolvam uma ética cosmopolita, podendo então contribuir no plano da constituição de 

uma atitude pluralista entre pessoas.  

No plano da relação entre pessoas e da aprendizagem individual e coletiva, quem conduz 

tem um papel muito específico. Conduz o outro, mas na construção do seu projeto ou do 

projeto coletivo para o qual também contribui, um projeto que não instrui. O conceito 

antropogogia surge nos anos 70 do século passado e alarga o mais conhecido conceito 

pedagogia. Ambos utilizam o mesmo sufixo “gogia” que deriva do verbo grego ageïn 

(conduzir, direcionar). O primeiro conceito refere-se à ánthrōpos (o ser humano) enquanto o 

segundo se refere a paidós (criança).  

Ao acompanhar a proposta do conceito de antropogogia, procuro evidenciar, que, quando 

falo de aprendizagem, não estou a falar de educação. Quando falo de educação, não estou 

a falar de escola. Mas quando estou a falar de educação, também estou a falar de 

educação formal. Entendo esta educação formal como o encontro dialogado entre as 

vivências e experiências pessoais, em comunidade, com o conhecimento concetualizado da 

humanidade. 

A educação nas suas várias formas  

Insisto no conceito de aprendizagem como sendo uma capacidade inata de todos os seres 

vivos. No caso do ser humano, esta capacidade de aprendizagem ultrapassa largamente a 

fixação de aptidões e saberes necessárias para a sobrevivência mais básica. Existe uma 

grande capacidade de concetualização, de apropriação de conhecimento legado pela 

própria humanidade. Este conhecimento abrange tanto o mundo físico como as estruturas 

de pensamento desenvolvidas pela comunidade ou pela sociedade como um todo. 

Contudo, existe uma grande diferença entre a interpretação que podemos fazer acerca da 

concetualização do mundo físico e a que podemos fazer acerca da concetualização das 

formas como o ser humano organiza a convivencialidade. Diria que, mesmo se muitas 



Pág. 16 
 

Conferência 
   

 

III Encontro de Boas Práticas Educativas Livro de Atas - 2018 

 

vezes as ciências sociais e as ciências naturais se enriquecem, também temos que ter 

algum cuidado, em especial quando o objeto de estudo é a aprendizagem. 

A aprendizagem decorre da partilha do vivido com outros e da procura para explicações de 

tendências que observamos na partilha do vivido, recorrendo ao conhecimento existente. 

Autores como Harari, Dawkins, Sagan, entre outros, mostram-nos que, observando o 

mundo que nos rodeia, podemos recorrer à interpretação dada por Ptolomeu, ou à 

interpretação dada por Galileu. Seja qual for a interpretação que se adequa ao nosso vivido 

e que por isso aceitamos como explicação plausível para o mundo físico, o próprio mundo 

físico não se comporta de forma diferente, derivado da explicação que escolhemos. Nós é 

que nos iremos comportar de forma diferente perante o mundo físico, com implicações que 

podem ser importantes. Mais. Podemos não entender Galileu ou Newton ou os autores da 

teoria quântica numa primeira leitura, e podemos entender os mesmos autores ou as suas 

teorias de outra forma, numa segunda leitura. Mais uma vez, a nossa forma de interpretar 

os autores de modo diferente numa segunda leitura, não muda o mundo físico como ele é. 

Mais ainda. Mesmo só tendo uma interpretação coletiva aproximada da realidade física, 

através de modelações matemáticas, por exemplo, conseguimos utilizar estas modelações 

para o nosso proveito. Mas as interações do mundo físico não se alteram por essa razão. 

Aprendemos isso ao nosso custo. As manipulações do carbono feito pelos seres humanos 

produzem as mesmas combinações químicas como quando não existe intervenção humana 

nas alterações de estado. Aprendemos que interpretações incompletas, e experiências 

subsequentes, em relação ao uso de fontes de energia não altera a forma como o mundo 

físico procede quimicamente. 

Não acontece o mesmo com a interpretação dos modelos culturais, que elaboramos, no 

trabalho de relação uns com os outros. A interpretação que fazemos de um sistema 

económico e a ação que decorre dessa interpretação, altera o próprio sistema económico e 

por consequência a nossa interação com ele. 

Quando a educação não é considerada como suporte de aprendizagem, mas de modo um 

pouco estranho, é assumido como originando a aprendizagem, a interpretação que se faz 

de uma teoria pode ter consequências definitivas para as pessoas que aprendem. O que 

tem causado mais danos a quem aprende, foi certamente a nossa tendência de transformar 

correlações observadas em normas. Estas normas são depois associadas a expectativas, e 

grupos de indivíduos passam a ser desviados para contextos específicos, em função do seu 

posicionamento em relação à norma. 

Assim, mudando o ecossistema, o que, em muitos casos, significa homogeneizando-o, em 

termos de religião, de grupo social, de espaços de convívio, o espaço cultural interativo 
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empobrece. Este empobrecimento acarreta custos elevados tanto para o projeto de 

aprendizagem do próprio como para a possibilidade de aprender coletivamente em como se 

construir uma atitude pluralista. 

Quando o conceito de educação é, consciente ou inconscientemente, reduzido à 

escolarização — em muitas das línguas utilizadas em países que desenvolveram um 

sistema de escolas e de escolarização, as estruturas de enquadramento têm o nome de 

“Educação”, ou “Educação Nacional”, e não de “Ensino”
2
— o empobrecimento torna-se 

ainda mais evidente. A gramática da escolarização (Tyack e Tobin, 1994) mostra-nos que, 

na larga maioria dos casos, a educação formal se limita à escolarização e a escolarização 

se limita à instrução baseada em manuais que interpretam um currículo nacional. A 

eventual mudança de nome da entidade responsável pela escolarização não altere por si a 

perceção que se tem da escola e da sua organização. 

Mesmo na educação formal, para facilitar a apropriação do conhecimento ou do saber, 

podemos ainda pensar em formas de trabalhar que valorizam o princípio científico da 

falsificabilidade (Popper, 1992) em detrimento do ensino de verdades únicas que se 

aproximam do dogma. Nem sempre é o caso. Em matérias sensíveis, como a história 

nacional, o passado colonial, a participação em conflitos armados, a cidadania nacional, a 

visão estreita que é veiculada nos manuais de muitos países da Europa, reveste-se de uma 

repetição de assuntos apresentados como factos, alguns entretanto desmentidos, mas que 

continuam a fazer parte da lenda heroica da nação. Todos os adultos que passaram pela 

escola, seja em qual país for, têm disso exemplos.  

Entre o dito e o pedido 

O relatório do Clube de Roma, em meados da década de 70 do século passado, fez soar 

um primeiro alerta: o modelo de crescimento indefinido poderia conter riscos para a 

sustentabilidade ecossistémica do planeta. Entretanto, o conhecimento sobre a interação 

cultural e biológico do ser humano com o planeta e os restantes seres que nele vivem, 

cresceu muito. O filósofo francês Albert Jacquard ajudou para que se ganhe consciência de 

que o planeta é mesmo finito (Jacquard, 1991). 

                                                      
 

 

2
 Apercebi-me há relativamente pouco tempo que na parte flamenga da Bélgica, o antigo “Ministério de Educação 

Nacional” foi rebatizado em “Ministério do Ensino e da Formação”. 
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As agências internacionais, constituídas de forma bem intencionada por muitos 

representantes de muitos governos nacionais, têm desde então alertado cada vez mais 

para que se levasse a sério os desafios ambientais, económicos e sociais. ONU, Unesco, 

OCDE e mesmo grupos de pressão económica, como os G8 são algumas delas. Juntaram-

se plataformas da sociedade civil de que a iniciativa belga “Sign for my future” inspirada por 

CEO é um bom exemplo. 

Estes organismos pedem, e até estimulam, canais de financiamento para projetos 

educativos que ajudam na reflexão em torno do uso de recursos naturais, em torno da 

crescente desigualdade devido a uma economia cada vez mais global, baseado em 

objetivos de obtenção de grandes mais-valias de capital. 

 

Figura1: Learning Compass (Learning Framework OCDE, 2018) 

Fazem refletir acerca de modelos de governança, e, nalguns casos, existe uma ténue 

vontade de reconhecer crianças e jovens como parceiros válidos nesta reflexão e nos 

debates que dela sucedem. O “Learning Framework 2030” proposto pela OCDE no qual o 

governo português participou ativamente, sobretudo com a iniciativa de “A Voz dos 

Estudantes” é só um exemplo dessa vontade anunciada.  

O discurso do dito e do pedido não é sempre claro. Também não é fácil sugerir reflexão 

num mundo em que a educação continua a estar associada à instrução escolar. Não será 

certamente adequado instruir para padrões de atuação difíceis de entender, quando já se 

entendeu que nem é muito eficaz a instrução para transmitir conhecimento. 
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Será que se está a pedir que uma organização que foi massificada com a intenção de 

instruir, assuma o papel de pôr uma sociedade a refletir? 

 Será que se está a sugerir a instituição instituinte, com uma forte contribuição da agência 

do aprendente? 

 

Entretanto, tenho esta sensação de déjà vu sempre que é focado a importância de centrar 

sobre a pessoa. Deixar colaborar as pessoas num projeto já delineado é diferente de 

desenvolver relações e edificar em conjunto contextos de relações nos quais os sujeitos 

interagem para que se possam construir. Nos primórdios da Escola Moderna francesa a 

atenção sobre a pessoa fez com que a importância da co-construção se arriscava perder.  

A este respeito, Marteau (2010) recorda: 

“A pedagogia Freinet, na sua evolução, perde a sua ancoragem de origem, 

deixa-se influenciar de forma maciça pela referência que até lá tinha ficado em 

estádio embrionário: centrar-se sobre a pessoa, o deslumbramento da criança. 

Esqueceu-se da importância das relações e ignorou assim “o outro lugar”, onde 

o sujeito se constrói.” (Marteau, 2010) 

Significa então que colocar a pessoa que aprende no centro é uma espécie de regresso à 

Escola Nova da burguesia europeia do fim do século XIX com uma sugestão de 

alargamento? Significa que o que se faz é retomar as propostas desta Escola Nova e 

alargá-la à escola que recorre ao paradigma da instrução?  

Sugiro voltar um pouco para trás na naturalização da escola, para de seguida olharmos 

para as formas escolares de relações sociais. 

Ensino, currículo e a naturalização da escola. 

Deixo aqui três curtas notas relativas ao avanço do ensino curricular. Quero fazê-lo porque 

entendo que, em muitas situações, a aprendizagem das pessoas se tornou refém desta 

singularidade da educação.  

Da aprendizagem para o ensino 

No início do século XVII, Comenius (Cauly, 1999) observou como o conhecimento, fruto do 

pensamento humano, só estava ao alcance de poucas pessoas. Com a preocupação de 

fazer chegar o conhecimento a todos, insistiu na tradução da língua da ciência para as 

línguas comuns. Insistiu também no desenvolvimento do lugar da escola, para que todas as 
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pessoas possam ter acesso à cultura escrita. À sua proposta de seis anos de escola 

materna, seis anos de escola na língua local e seis anos de escola na língua da ciência, 

seguida de pelo menos quatro anos de aprendizagem do ofício, ele associava também uma 

proposta de pansofia (Comenius, Didática Magna). Pensava que era possível que 

“absolutamente todos possam saber absolutamente tudo”. Assim se podia perceber o 

mundo físico externo e o próprio pensamento interno. À racionalidade de Descartes, ele 

respondia que a espiritualidade era igualmente necessária para que as pessoas se 

constituem pessoa. Uma espécie de sonho e penso, logo sou, revestido de uma 

contemplação acerca de tudo que existe, e que Comenius apresentava como pansofia, 

entrou um pouco no esquecimento.  

Ficou o embrião de um projeto de trabalho para construir conhecimento. Olhando e 

sonhando, posso construir um projeto de aprendizagem que posso concretizar através do 

pensamento e da ação. Ficou também uma sugestão de escola universal aberta para toda a 

humanidade. 

A instituição escola que se perfilou nos 200 anos a seguir a Comenius foi diferente.  

As grandes migrações do campo para a cidade fizeram surgir as escolas para os pobres. 

Nestas escolas, as crianças eram sujeitas a regras predefinidas, a preceitos estabelecidas, 

como as que Jean Baptiste La Salle desenvolveu. Para Démia, uma das tarefas destas 

escolas era preparar as crianças para serem bons servos, pelo que não deviam aprender 

tudo, mas só o mínimo necessário para poderem servir. 

De forma mais genérica, podemos dizer que temos aqui dois modos opostos de entender a 

educação em geral e a escolarização em particular. A educação é suporte para projetos de 

aprendizagem ou a educação escolarizada condiciona a aprendizagem. Com o segundo 

modo, pode ser tentador pensar que a educação determina a aprendizagem.  

A escola e o Estado-nação 

No Estado-nação parte da educação é confinada à escola. Sociologicamente a escola pode 

ser analisada como instituição, como organização ou na sua forma (Canário, 2010). 

Foucault (1977) afirma que o Estado-nação recorre a cinco instituições para o governo dos 

cidadãos nacionais: a instrução militar, o hospital, a prisão, a instituição religiosa e a escola.  

Não é difícil ver como a instituição escola, na sua organização, retoma elementos das 

outras instituições: a formação dos grupos em coortes dirigidos, da instrução militar, a 

escrituração da pessoa e o exame, do hospital, o panoptismo, da prisão, o cânone, da 

instituição religiosa, para só referir os mais óbvios. É, portanto, dentro desta organização 
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escolar que iremos encontrar transferências que não ficam por aqui. No auge da 

industrialização, psicólogos e pedagogos debatem a organização científica do trabalho 

escolar, seja ela em linha de montagem fordiana, seja ela com as propostas da escola do 

trabalho de Pistrak.  

De um modo ou de outro, existe uma proposta de organização escolar, dentro de uma 

instituição. Esta instituição entrou de tal forma no dia-a-dia das pessoas de grandes partes 

do planeta que em pouco menos de 200 anos foi naturalizada. Esta naturalização originou 

uma gramática da escolarização que, como afirmam Tyack e Tobin (1994), se tornou cada 

vez mais normativa enquanto podia ser meramente descritiva, facilitando a observação de 

variações em vez de as ofuscar, ver, hostilizar algumas de entre elas. 

A instituição escola do Estado-nação leva também a uma nova perceção do currículo. No 

Estado-nação estamos longe do sonho do currículo universal e potencialmente humanista 

que podíamos vislumbrar nas propostas de Comenius. Aqui os currículos valorizam a 

construção da identidade da Nação. O currículo é sempre nacional, sempre com o perigo à 

espreita de introduzir elementos nacionalistas. Quem não conhece as histórias da história 

nacional, em que muitas vezes os heróis viveram em épocas em que a nação vangloriada 

ainda não se tinha constituído? Conflitos regionais e internacionais, mesmo de há séculos, 

são apresentados frequentemente de forma muito diferente, conforme o currículo relator do 

acontecimento. 

Mesmo em áreas de conhecimento menos circunscritos a uma determinada nação, como a 

matemática, a física ou a química, os currículos influenciam, às vezes grosseiramente 

(Alemanha antes da 2ª Guerra, por exemplo), às vezes subtilmente (a galeria de prémios 

Nobel locais, por exemplo), o olhar nacional para a construção do conhecimento humano. 

Enguita (1989) mostra-nos como a disciplinarização do currículo serve um outro propósito 

da sociedade industrializada com produção seriada em massa. Esta sociedade significa, 

para a maioria das pessoas, o fim do tempo do artesão. Na produção artesã, a pessoa 

acompanha o produto do início até ao fim e avalia o seu trabalho através do produto que 

concebeu e do processo que percorreu para o fazer. Na sua essência, trata-se de um 

projeto de aprendizagem que resulta numa obra autêntica. Na sociedade industrializada, é 

preciso treinar grupos de pessoas para abdicar deste processo de aprendizagem e para 

encarar a sua produção como um elemento num processo maior que não é da sua 

responsabilidade. Terá que ser treinado para deixar de ser artesão que vende um produto e 

passar a ser um trabalhador que vende tempo de trabalho. Para Enguita, o elemento chave 

aqui é o tempo. O autor mostra as correlações entre a organização do tempo escolar em 

disciplinas dispersas e desconectadas, separadas por toques de campainha, com a 
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organização dos tempos de trabalho nas linhas de produção, marcadas pelas sirenes ou 

pelas campainhas. 

Ainda ligado ao currículo e ao desenvolvimento curricular encontramos o conceito de 

estudante ou escolar padrão. Tal como o exame do hospital verifica se a pessoa está 

doente (desvia do padrão) ou não, na instituição escola ainda se utiliza em larga escala o 

exame e o teste para avaliar a normalidade do estudante. Normalidade quer aqui dizer a 

capacidade de se apropriar daquilo que foi instruído com parâmetros previamente — e, 

frequentemente, coletivamente — estabelecidas por quem instrui. É assim que podemos 

perceber porque é que, com tanta facilidade, o conceito de diferenciação é visto como de 

diversificação através de currículos adaptados e não de entendimento da diferença entre as 

pessoas, que por isso mesmo não recorrem a um diálogo educativo estandardizada para 

desenvolver os seus projetos de aprendizagem. Do mesmo modo, o conceito flexibilizar 

pode ser entendida como a flexibilização da oferta escolar ou como o desenvolvimento de 

um olhar flexível sobre processos de aprendizagem de pessoas diferentes. 

A evolução do humanismo 

Harari desenvolve a tese, no livro Sapiens, que o humanismo se carateriza por três ramos - 

o liberal, o socialista e o evolutivo - e que cada um destes ramos pode evoluir para uma 

forma de totalitarismo. A análise de Eco em relação ao fascismo primitivo, que referi 

anteriormente, dá-nos elementos de apoio para esta tese. 

Considero que, perante a possibilidade de qualquer ramo do humanismo poder evoluir para 

formas de totalitarismo — e sabemos que as religiões também não são imunes a este 

fenómeno —, é indispensável pensar a educação formal (em locais específicos concebidos 

para o efeito) como um subsistema da educação em geral, e pensar que a educação pode 

sempre ser o suporte para um projeto de aprendizagem individual ou coletivo. 

O que gostava de introduzir aqui é que não existe projeto individual de aprendizagem que 

não seja o fruto de uma co-construção, de uma participação genuinamente interessada de 

outros. Neste sentido todos os projetos individuais de aprendizagem se tornem também 

pedaços de projetos de aprendizagem coletivos. Ao mesmo tempo, todos os projetos 

coletivos contribuem para os diferentes projetos individuais. 

Se o local específico concebido para a educação formal continua a ser a Skola, ele 

contempla forçosamente uma grande componente de comunicação, recorrendo a um maior 

número possível de linguagens e provavelmente também de línguas.  

A literacia, no sentido lato do termo é certamente um aspeto fulcral.  
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Como já referi, nas agências internacionais existe uma nova atenção para a forma como a 

escola é desenhada. E neste desenho, destacam-se algumas palavras. 

Num guia de aprendizagem como o da OCDE, e no desenho dos conceitos, conteúdos e 

tópicos, aparecem os conceitos de co-autoria do estudante, de rigor, de focagem sobre um 

número reduzido de tópicos de cada vez, de maior coerência entre disciplinas. Fala-se de 

um maior alinhamento do currículo; questionam-se modos de ensino e de avaliação. 

Discute-se a transferibilidade de ideias de currículo para as realidades locais e sugerem-se 

escolhas a fazer para desenvolver projetos de trabalho. No desenho do processo aparece a 

co-autoria do docente, mas com quem? Com os estudantes ou com os gestores da 

instituição? São novamente introduzidas palavras como autenticidade; inter e 

transdisciplinaridade, relação escola entre a escola e o meio. Aponta-se para flexibilidade e 

comprometimento.   

Todos estes desafios parecem, e são, muito generosos para sustentar um humanismo que 

não desliza para o totalitarismo. Contudo, não é uma proposta para uma ética cosmopolita, 

que é o que considero de maior importância para tornar possível uma atuação pluralista 

dentro e fora da escola. Para desenvolvermos um processo de atuação pluralista é 

necessário entender o papel do guiador de projetos de aprendizagem e as formas de 

relações sociais das quais esses projetos dependem. 

Da pedagogia para as formas escolares de relações sociais.  

Não vejo pedagogia e formas escolares de relações sociais como conceitos em dicotomia, 

mas vejo os antes como plataformas de entendimento de cariz diferente e complementar.  

A pedagogia integra-se na antropogogia. A condução do aprendente, seja ele adulto ou 

criança, no seu projeto de aprendizagem, é um trabalho de explicitação e de 

questionamento.  

Este trabalho decorre de uma relação social, específica quando na forma escolar, 

intencionalmente direcionada para um processo de aprendizagem que envolve todos os 

sujeitos, em que é concebível o próprio guia também ser aprendente. A variação da forma 

de relação social o determinará. Pensando especificamente na instituição escola, podemos 

visualizar um continuum de formas escolares de relações sociais que variam entre si pelo 

modo como os sujeitos se relacionam com o poder e com o saber. Os paradigmas 

educativos subjacentes são, por norma, da escolha do antropogogo, ou do pedagogo, caso 

o trabalho seja desenvolvido com crianças ou jovens. 
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Figura 2: Continuum de formas escolares (Paulus, 2013) 

Espaços, formas e paradigmas 

Os espaços de encontro, entre todas as pessoas de um grupo com as suas experiências de 

vida e o conhecimento ou saber concetualizado, são espaços instituídos.  

Podem ser espaços de apagamento e de instrução, quando o objetivo é de não tomar em 

conta as experiências e levar os sujeitos para um determinado conhecimento e uma 

determinada atuação. O instrutor considera o discípulo como uma tabula rasa, ou 

transforma-o numa tabula rasa, sobre a qual irá depositar a sua versão do conhecimento a 

transmitir. Este espaço de encontro serve as formas escolares de relações sociais com 

sujeitos-objeto. A relação com o poder decorre das regras feitas por quem dirige. Trata-se 

de uma hierarquia assumida e de uma relação com o saber na qual se aprende para 

produzir ou reproduzir o pretendido por quem instruiu. 

Os espaços podem também ser espaços-tempo culturais e interativos, onde pessoas com 

as suas experiências de vida se encontram com outras pessoas, incluindo quem guia o 

processo, para, com o contributo de todos, relacionar as experiências de vida com o 

conhecimento concetualizado. Neste caso falo de uma forma escolar de relações sociais 

entre sujeitos autores. Coletivamente são desenvolvidos os projetos de aprendizagem de 

cada um, relacionados com o projeto co-construído do grupo todo. Frequentemente, os 
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projetos de aprendizagem individuais são também fruto de co-construção. Trata-se de uma 

cooperação para o desenvolvimento de projetos coletivos, para os quais cada um contribui, 

a partir do seu projeto individual. O poder é regulado pelo grupo, que desenvolve uma 

estrutura em que todos os elementos do grupo participam como responsáveis de elementos 

da ação e da organização. Recorre a uma instituição instituinte que recebe por norma o 

nome de Conselho — desde a apropriação deste termo pela Pedagogia Institucional na 

França — com variantes, como por exemplo a designação de Conselho de Cooperação 

Educativa, utilizado por professores sócios do Movimento da Escola Moderna Português. 

O centro do continuum é ocupado por espaços que poderão ser identificados como espaços 

com um cenário pedagógico, uma espécie de palco educativo, onde todos os participantes 

são atores. Nestes espaços, os estudantes são os principais aprendentes, ainda que 

possam dar algum ‘feedback’ a quem os orienta, para melhorar estratégias de condução. 

Trata-se da forma escolar de relações sociais com sujeitos-atores. Os sujeitos têm alguma 

liberdade de atuar, desde que atuem dentro das margens definidas por quem os orienta. 

Por norma o poder é regulado por quem orienta o grupo. Contudo, em muitas ocasiões, na 

regulação e na atividade exercida, quem orienta irá solicitar a colaboração dos estudantes. 

Os espaços que aqui referi correspondem cada um a um conceito de relação social 

específico, mesmo se todos eles se revestem da forma escolar. Os sujeitos-objeto estão 

inscritos no paradigma educativo da instrução. Os sujeitos-autores, que têm o direito ao 

estatuto de AUCTOR, ou seja, que têm autoridade porque têm autoria, inscrevem-se no 

paradigma educativo da comunicação. Os sujeitos-atores são convidados a colaborar nos 

projetos de trabalho pensados e conduzidos por quem os orienta. Estes sujeitos-atores 

encontram-se no paradigma educativo da aprendizagem. 

Paradigma para a atuação pluralista 

Como já referi, considero que, nessa reflexão que partilho convosco, o retorno da 

aprendizagem se situe em dois planos diferentes. 

Nesse retorno, podemos olhar, por um lado, para a aprendizagem como sendo um conceito 

de condição e capacidade universal do ser vivo em geral e do ser humano em particular 

para desenvolver novas aptidões, para concetualizar fenómenos da natureza. Olhado desse 

modo, o conceito deixa de estar refém da educação como se tratasse de um processo de 

causa (educação) - efeito (aprendizagem). Assume-se uma relação horizontal regulada com 

o poder, durante a qual o orientador é aprendente, como o restante grupo, quando co-

constroem o seu espaço de trabalho. Todos os projetos de trabalho de aprendizagem são 

negociados. Nos casos em que os projetos de trabalho se desenvolvem num espaço 
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escolar sujeito a um currículo, este será entendido na negociação como um elemento 

externo ao grupo mas a considerar obrigatoriamente.  

Por outro lado podemos olhar para o retorno da aprendizagem como para o 

reaparecimento, no âmbito restrito da escola e da escolarização, de modelos de trabalho 

puero-centrados já sugeridos por Rousseau e pela Escola Nova, evoluídos para modelos de 

trabalho colocam não só a criança mas o aprendente no centro. Contudo, assume-se uma 

relação hierárquica entre quem orienta e quem é orientado, dentro de um espaço escolar 

regulado. O orientador procura modelar este espaço no qual solicita explicitamente ou 

implicitamente a colaboração dos aprendentes nos projetos que ele se propõe desenvolver 

com eles. À partida, o espaço, organizado desta forma, proporciona acolher melhor a 

diversidade do que um espaço de instrução normalizado. A participação solicitada visa a 

inclusão de todos os envolvidos no processo de trabalho.   

Penso que perante os desafios anunciados pelas agências internacionais, e pelos desafios 

societais que as novas gerações nos apresentam como sendo de extrema importância
3
 

seria uma perda de tempo limitar a discussão em torno do conceito de aprendizagem a uma 

discussão acerca de um modelo pedagógico ou um paradigma educativo.  

Não vejo o pluralismo como algo que se aprende por transmissão de conhecimento. 

Pluralismo não é uma matéria curricular ou de ensinagem
4
. Desenvolver uma atitude 

pluralista é uma forma de atuação. A este respeito, Diana Eck (2006) escreve: “A linguagem 

do pluralismo é uma de diálogo e encontro, de dar e tomar, de crítica e autocrítica. Diálogo 

significa tanto falar como ouvir, e este processo revela simultaneamente entendimentos 

comuns como diferenças reais. Diálogo não significa que todos sentados “a mesa” irão 

concordar entre eles. Pluralismo incorpora o comprometimento de estar na mesa — com os 

seus comprometimentos.” 

Mais do que um modelo de escola inclusiva, precisamos de uma proposta de sociedade na 

qual encetamos propostas para um modo de atuação pluralista. Esse modo de atuação 

requer um amplo projeto de aprendizagem coletivo, na qual a apropriação de uma ética 

cosmopolita tem o seu lugar. O projeto de aprendizagem precisa de um suporte educativo 

                                                      
 

 

3
 Vejamos na Europa e algumas partes da Asia e da América a crescente pressão sobre sociedade política e civil 

por parte dos jovens em relação às alterações climáticas. 
4
 Para utilizar mais uma vez esta sugestão de Freire quando fala da instrução escolar. 
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alargado e, para esse suporte alargado, o paradigma da comunicação, dentro e fora das 

instituições escolares, oferece melhores condições de trabalho.  

Este paradigma oferece as melhores condições de trabalho para promover uma atitude 

pluralista na relação com as pessoas, também em instituições escolares, porque podemos 

vislumbrar uma relação biunívoca entre participação no sentido da co-construção e da 

cooperação e a abordagem plural dos assuntos, sejam eles de ordem conceptual sejam 

eles de ordem organizacional. Uma avaliação normativa e sumativa associa-se ao 

paradigma educativo da instrução. A avaliação formativa centrado sobre a pessoa, 

relaciona-se com o paradigma educativo da aprendizagem. Mas o paradigma educativo da 

comunicação incorpora com facilidade a avaliação formativa centrando-se sobre os 

produtos e os processos realizados. A proposta de reconstrução permanente, subjacente 

nas palavras de Diana Eck, é muito mais simples de desenvolver se a avaliação decorre da 

análise dos produtos realizados do que da análise da prestação dos indivíduos. 

Num estudo recente (Paulus, 2013) pude reforçar a hipótese que, para o paradigma da 

comunicação, não existe bijeção entre organização escolar e forma escolar. Significa que, 

em Portugal, como em outros países europeus, mesmo numa organização escolar 

hierárquica e desprovida de processos de trabalho largamente participados, grupos de 

pessoas conseguem, dentro da legislação existente, desenvolver projetos educativos que 

assentam no paradigma educativo da comunicação.  

Esta inexistência de bijeção quase desaparece quando existe uma organização escolar 

assente numa cultura de participação direta, de um projeto educativo efetivamente co-

construído e discutido — em worldcafé’s por exemplo — e de projetos de trabalho também 

co-construídos que dele derivam. Aqui o paradigma educativo da instrução tem menos 

razão de ser. O desenvolvimento de uma atitude pluralista com estudantes e os seus 

familiares beneficia do isomorfismo existente entre o modo de funcionar ao nível 

organizacional e a própria forma escolar de relações sociais. 

O trabalho do antropogogo e do pedagogo é claramente um trabalho intelectual. Quando se 

recusa a encarar a intelectualidade do seu trabalho e recorre a rituais normalizados, então o 

paradigma da instrução, eventualmente contaminado pelo paradigma da aprendizagem, é a 

solução sistemicamente mais simples. 

O antropogogo reflexivo tem na sua mão a escolha do paradigma. Quando entende o seu 

próprio processo de aprendizagem, a escolha do paradigma educativo da comunicação, 

que acompanha a forma escolar entre sujeitos-autores dos seus projetos de trabalho de 

aprendizagem, torne se, muito provavelmente, a opção mais indicada. 
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Desafios para os adultos em geral e os profissionais da educação em particular. 

O trabalho intelectual de aprendizagem 

O modo de uso de conceitos aproximados, tornando-os falsos sinónimos, dificulta em muito 

o entendimento entre as pessoas. Uma das dificuldades reside neste momento na 

aproximação que se fez entre os termos colaboração e cooperação
5
. Recorrendo aos 

paradigmas educativos da aprendizagem e da comunicação, ainda é relativamente fácil de 

entender que, em situação escolar, no primeiro paradigma se trate de convidar as crianças 

e jovens a participar em projetos previamente definidos ou organizados e que no segundo 

se trate de proporcionar um lugar (um espaço-tempo) no qual todos os sujeitos são autor do 

processo de construção de projetos de trabalho, incluindo da instituição instituinte. A 

maioria dos autores associam o termo colaborar ao primeiro paradigma e cooperar ao 

segundo, embora há quem faz o inverso. Considero que a reflexão sobre a prática se torna 

mais importante do que a identificação rápida de uma palavra. 

Para quem trabalha com crianças e jovens na escola básica e secundária — a escola que, 

para muitos governos da Europa atual, apresenta o currículo necessário para esses jovens 

poderem concetualizar o mundo físico e humano do qual fazem parte — existem uma série 

de desafios e equívocos. Lembro aqui alguns deles: 

- o conceito de trabalho de aprendizagem é diferente do conceito de formação ao longo da 

vida. Como entendemos o trabalho de aprendizagem que resulta da interação entre 

pessoas, crianças e adultos a partir de propostas co-construídas; 

- falamos de flexibilização das abordagens, de diferenciação, mas também da adaptação 

curricular. Como interpretamos de facto a ideia da escola básica, dos elementos 

necessários para a compreensão do mundo, compreensão por parte dos jovens, mas 

também a nossa compreensão daquilo que os jovens com quem trabalhamos nos 

comunicam?  

- como entendemos o conceito de acompanhamento do projeto de aprendizagem. Quem 

lidera o processo? Como negociamos o papel de cada um nele? 

                                                      
 

 

5
 Deixo para outro momento a análise de textos nas quais se consegue até hierarquizar os dois termos, 

considerando um “mais nobre” do que o outro. Não será estranho a esta nobreza a forma como o mundo 
empresarial entende ambas as palavras. 
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- como relacionamos a disciplinarização importada das áreas do conhecimento com a 

escola da cultura geral e da educação formal básica? Como olhamos para a coadjuvação, 

neste contexto? 

- como entendemos, na nossa própria prática a interação que é guiada em espaços-tempo 

culturais e interativos, provisórios em muitas situações (salas, grupos de trabalho, 

comunidades de aprendizagem, etc.) e a instrução (eventualmente colaborativa) em 

espaços de aprendizagem; 

- como olhamos para formas de trabalhar e formas de avaliar. Como entendemos a 

avaliação formativa. Como olhamos para a classificação, quando estamos na escola 

básica? 

Uma relacionação abrangente com o Conhecimento 

Quando Charlot (1997) avançou para uma teorização em torno do conhecimento e da 

escolarização, optou por falar de rapport au savoir. Uma das possibilidades de tradução é 

recorrendo à palavra portuguesa pouco utilizada “relacionação”. De facto, quando 

contemplamos as três ligações ao conhecimento, o epistémico, o identitário e o social 

apercebemo-nos da complexa relação na ação que o indivíduo estabelece com o 

conhecimento. Esta relacionação é diferente da ligação com o saber muitas vezes sugerida 

ou enfatizada em programas de trabalho que se propõem colocar o aprendente no centro 

das atenções. 

Se podemos considerar que a relacionação epistémica evocada por Charlot (pensar como 

matemático, pensar como linguista, pensar como histórico) não diverge muito da ligação 

sugerida por programas centradas sobre a criança, as outras duas dimensões de Charlot 

contemplam a história pessoal e a história e histórias dos outros, como elementos basilares 

para uma relacionação mais profundo com o conhecimento. Encontramos com Charlot os 

elementos necessários para entender a importância do trabalho entre pares, da explicitação 

do projeto de aprendizagem, da organização conjunto das contribuições de cada um para 

um trabalho coletivo, da necessidade do diverso, da importância do pensamento divergente 

quando se observa um objeto de estudo de interesse do grupo. Esta abordagem contempla, 

mas ultrapassa largamente, uma leitura mais processual do trabalho necessário na 

escolarização centrada sobre o aprendente com propostas de “problem-solving”, “design-

thinking” ou “system thinking”, que são meras técnicas de abordagem. 
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Entender a pedagogia como o guiar das crianças na exploração do conhecimento e das 

relações interpessoais para desenvolver uma relacionação abrangente com o conhecimento  

facilita certamente entender a pedagogia como um aspeto da antropogogia, ou seja o guiar 

do ser humano (criança e adulto)  na exploração do conhecimento e das relações 

interpessoais. 

Para terminar 

Quis com esta curta reflexão abordar três ideias: a ideia de aprendizagem, a ideia da 

antropogogia e a ideia do adulto reflexivo nas questões da educação. 

Ouvindo peritos em vários organismos centrais, podemos entender que o conceito de 

aprendizagem parece estar de volta na escola, pouco mais de cem anos depois da Escola 

Nova a ter sugerido.  

Sugiro pensar mais longe. Será possível retomar uma ideia societal de aprendizagem 

apoiando-se em relações sociais educativas, também na sua forma escolar?  

Quando falamos da aprendizagem das pessoas, consideramos indivíduos e grupos que se 

constroem de modo cooperado, através de projetos de trabalho. Estes projetos são 

acompanhados, entre pares, por alguém escolhido entre pares, ou por alguém designado 

ou sugerido. Em todos os casos, o guiador tem uma tarefa extremamente delicada pela sua 

frente quando ambiciona acompanhar o projeto dos outros, tornando-o também o seu 

projeto, sem tornar o seu projeto o projeto imposto aos outros. Aproveitei a sugestão do 

termo antropogogia cada vez mais utilizado quando falamos da condução do ser 

aprendente. Como acompanhamos o pedagogo no seu processo de aprendizagem como 

antropogogo? 

Podemos imaginar todo adulto pedagogo para as crianças e os jovens que acompanha, em 

momentos educativos associados à aprendizagem contínua, mas também em momentos 

específicos no espaço-tempo cultural interativo que oferece as condições para projetos de 

aprendizagem que relacionam o vivido individual e coletivo com o conhecimento 

concetualizado, herança da humanidade. Como é que nos apoiamos mutuamente como 

adultos, e mais em particular profissionais da educação para mantermo-nos reflexivos 

acerca dos desafios educativos que se coloquem perante a aprendizagem própria e dos 

outros? 

Deixo estas perguntas à consideração para quem quer constituir comunidades de 

aprendizagem para o efeito.  
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Bases sólidas, caminho tranquilo e de 
sucesso 

Resumo 

No nosso Agrupamento o Plano de Ação Estratégica no âmbito do Plano Nacional de 

Promoção do Sucesso Escolar, contempla três Medidas: a primeira está relacionada com o 

insucesso nos anos iniciais de ciclo; a segunda diz respeito à dificuldade de acesso a 

atividades culturais/ interioridade e finalmente a última versa a falta de envolvimento dos 

Encarregados de Educação no percurso escolar dos seus educandos. Nesta apresentação 

apenas nos vamos focar na medida um, Bases Sólidas, Caminho Tranquilo e de Sucesso e 

nas atividades que desenvolvemos no 1.º, 2.º, 5.º e 7.ºano. De momento ainda não temos 

os resultados finais do PAE do Agrupamento, em setembro, a quando da realização do 

encontro já será possível apresentá-los. 

Palavras-chave 

Sucesso, codocência, transição 

 

1. Problema a resolver e 

respetivas fontes de 

identificação/Fragilidade 

Insucesso nos anos iniciais de ciclo. 
FONTES: 
- Atas dos Conselhos de Turma/Docentes; 
- Pautas (de final de ano e de período); 
- Relatório de Avaliação Externa (IGEC); 
- Evolução histórica (Relatório final da equipa de avaliação interna). 

2. Anos de escolaridade a 

abranger 

1º e 2º Anos 
5º Ano 
7º Ano 

3. Designação da Medida BASES SOLIDAS, CAMINHO TRANQUILO E DE SUCESSO 

4. Objetivos a atingir com a 

medida 

Apoiar precocemente os alunos a quem são diagnosticadas graves 
dificuldades de aprendizagem na escrita e na leitura; 
Aumentar a taxa de aprovação no 2º ano de escolaridade; 
Aumentar o sucesso escolar no 7º ano 

5. Metas a alcançar 
Aumentar para 
        85% o sucesso no 2º ano de escolaridade. 
        85% o sucesso no 7º ano. 

6. Atividade(s) a desenvolver 

(descrição da medida) 

Criar grupos de homogeneidade no 1º, 2º e 7º anos 

 Implementação de novos métodos de leitura e escrita; 

Inovação pedagógica – trabalho em pequenos grupos (de 2 a 4 

alunos) por “blocos de aprendizagem/unidades de 

Autor: Rui Fernando 

Correia 

Autor: Amândio 

José Rodrigues 

Agrupamento de 

Escolas D. Afonso III  

de Vinhais 

esvinhais.afonsoiii@

mail.telepac.pt 



Pág. 35 
 

Painel 1 
   

 

III Encontro de Boas Práticas Educativas Livro de Atas - 2018 

 

aprendizagem”;  

Resposta mais individualizada às realidades/dificuldades dos 

alunos. 

 Codocência 

7. Calendarização das atividades 2016/2018 

8. Responsáveis pela execução 

da medida 
Professores titulares de turma (1º CEB) 
Diretores de Turma (2º e 3º CEB) 

9. Recursos (crédito horário 

utilizado pelos recursos 

necessários para a 

implementação da medida) 

1º CEB 
10 horas/semana (5 português e 5 a matemática) no 1º e 2º anos 
6 horas/semana (3 português e 3 matemática) nos 3º e 4º anos 
Professores de português e matemática do 2º CEB trabalharem 2 
horas/semana com os alunos do 4º ano, em codocência com o 
professor titular de turma 
 
2º CEB 
5º ano  – 2 horas/semana de metodologias de autonomia, estudo e 
investigação (MAEI); 
6º  ano – 1 hora/semana de MAEI 
Professores de português e matemática do 3º CEB trabalharem  2 
horas/semana com os alunos do 6º ano, em codocência com o 
professor responsável pela disciplina; 
3º CEB 
7º ano  – 2 horas/semana de metodologias de autonomia, estudo e 
investigação 
8º e 9º  anos – 1 hora/semana de MAEI 

10 Indicadores de 

Monitorização e meios de 

verificação da execução e da 

eficácia da medida 

Taxa de sucesso dos alunos do ensino básico com sucesso por ano de 
escolaridade; 
Diferencial entre os alunos com sucesso em 2015/16 e em 2017/18. 

11. Necessidades de formação 

contínua  

Inovação Pedagógica e novas metodologias de ensino às disciplinas 
de Português e Matemática; 
 

 

O referido PAE teve a sua génese com a participação de vários docentes do Agrupamento 

“Oficina de Formação em Planeamento de Ação Estratégica de Promoção da Qualidade 

das Aprendizagens” 
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 Programa VP Sucesso+ 

Resumo 

No nosso Agrupamento o Plano de Ação Estratégica no âmbito do Plano Nacional de 

Promoção do Sucesso Escolar, contempla três Medidas: a primeira está relacionada com o 

insucesso nos anos iniciais de ciclo; a segunda diz respeito à dificuldade de acesso a 

atividades culturais/ interioridade e finalmente a última versa a falta de envolvimento dos 

Encarregados de Educação no percurso escolar dos seus educandos. Nesta apresentação 

apenas nos vamos focar na medida um, Bases Sólidas, Caminho Tranquilo e de Sucesso e 

nas atividades que desenvolvemos no 1.º, 2.º, 5.º e 7.ºano. De momento ainda não temos 

os resultados finais do PAE do Agrupamento, em setembro, a quando da realização do 

encontro já será possível apresentá-los. 

Palavras-chave 

Sucesso,  

A melhoria dos resultados escolares encontra-se consignada no Projeto Educativo do 

Agrupamento de Escolas Emídio Garcia, pelo que se assume como objetivo a melhoria dos 

mesmos, com metas claramente definidas. Constata-se, no entanto, que, nos últimos anos, 

tal desiderato não tem sido atingido no que respeita aos cursos de dupla certificação. 

O programa VP Sucesso+ veio dar resposta a um desafio colocado ao agrupamento, após 

dez anos de Cursos de dupla certificação: o elevado número de alunos que chegavam ao 

fim do ciclo de formação sem ter concluído a realização dos módulos/ unidades 

necessárias à certificação. Assim, e porque chegados ao final do ciclo de formação e se 

assiste à não conclusão dos cursos, sentiu-se a necessidade de alterar este quadro de 

forma a corresponder aos objetivos traçados para o agrupamento, às expectativas dos 

jovens e das suas famílias. Acresce-se ainda as recomendações da tutela no sentido de as 

unidades orgânicas se dotarem de mecanismos que sejam capazes de dar resposta a tais 

situações, nomeadamente, quando o jovem atinge os dezoito anos. Em conformidade, já o 

Decreto-lei-139-2012-de-5-de-julho, no seu artigo 21º refere: 

“1 - Com o objetivo de assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória e combater a 

exclusão, compete aos agrupamentos de escolas e às escolas não agrupadas, no 

desenvolvimento da sua autonomia e no âmbito do seu projeto educativo: 

Autor: Raul Gomes 
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a) Conceber, propor e gerir medidas específicas de diversificação da oferta curricular; 

b) Promover, através dos serviços de psicologia e orientação, ações de orientação escolar e 

profissional e de apoio ao desenvolvimento psicológico individual dos alunos; (…) 

d) Implementar ações de acompanhamento e complemento pedagógico, orientadas para a 

satisfação de necessidades específicas;” 

O Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril vem ainda reforçar esta perspetiva.              

Por isso, mediante a objetividade dos indicadores, entendeu o Conselho Pedagógico propor 

ao Gabinete de Assessoria a concepção de um programa, que permitisse, aos alunos, 

nesta situação, concluir os módulos sem desqualificar o processo de ensino e 

aprendizagem, que deve ocorrer no contexto sala de aula e na interação grupo/ turma. 

Posto isto, e para além das medidas promotoras do sucesso educativo já consignadas nos 

regulamentos dos cursos, concebeu-se um programa que procede à criação de um grupo 

onde os alunos com um significativo número de módulos por concluir, ou que tenham 

chegado ao término do ciclo de formação sem concluir o curso, para que possam usufruir 

de um acompanhamento mais personalizado e assim, numa dinâmica processual, limitada 

no tempo, prosseguir o seu projeto de forma mais consentânea e perfeitamente 

enquadrada. Como objetivos apresenta: 

• Consolidar as metas definidas no Projeto Educativo do Agrupamento relativamente 

ao sucesso académico dos cursos profissionais e vocacionais;  

• Criar um clima de ensino/aprendizagem centrado no aluno;  

• Personalizar o processo de aprendizagem;  

• Diversificar as metodologias de aquisição e compreensão dos conteúdos modulares 

nas diversas disciplinas;  

• Aplicar a Recomendação 2/2015 de 25 de março do Conselho Nacional de 

Educação;  

• Contribuir para que o aluno atinja os objetivos a que se propôs durante o ciclo de 

formação.  

O Processo 
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 Em termos processuais, para além das formalidades necessárias à aprovação do projeto, o 

mesmo iniciou-se com a seleção de dois grupos de professores com caraterísticas e perfis 

adequados à lecionação de alunos dos cursos vocacionais e profissionais em contexto 

diferenciado. Os mesmos foram recrutados do grupo de docentes colocados no 

agrupamento em condições específicas, podendo, no caso dos cursos vocacionais, serem 

selecionados em grupos de recrutamento do segundo ciclo.  

 Desde o início, pensou-se na constituição de um grupo para os cursos vocacionais e outro 

para os cursos profissionais, independentemente no ano de formação frequentado pelos 

alunos, na medida em que se pretende a individualização do processo e a diversificação 

das metodologias. Cada grupo não ultrapassa os vinte elementos. 

Encaminhamento 

Cada aluno é integrado por ordem de encaminhamento, sendo que, atingido este número, 

os seguintes aguardam vez. A prioridade é dada aos alunos que, terminando o ciclo de 

formação não concluíram os módulos ou a Prova de Aptidão Profissional, sendo 

encaminhados pelo professor da disciplina, com conhecimento do Diretor de Turma e 

Diretor de Curso, que faz chegar a proposta, em documento próprio, à Assessoria. Neste, 

para além dos motivos do encaminhamento, constam (em anexo) os conteúdos e 

competências a desenvolver.  

Regime de frequência    

 Ao aluno, que integre o projeto, aplica-se o regulamentado quer na legislação geral, quer 

nos regulamentos da escola. As faltas são marcadas em registo próprio e comunicadas, ao 

Diretor de turma, que as assinala e as comunica ao encarregado de educação.  

 No caso dos alunos, que concluíram o ciclo de formação, ao atingir o limite máximo de 

faltas previsto na lei, propõe-se a exclusão do projeto. Na eventualidade de faltarem, sem 

avisar previamente o professor, é proposta a exclusão imediata. Na eventualidade de terem 

faltas na turma, não podem integrar o programa sem terem recuperado a assiduidade de 

acordo com a legislação em vigor. O não cumprimento das regras ou a inadaptação do 

aluno ditam a exclusão do projeto.  

Durante o tempo em que integra o Projeto, o aluno fica sujeito ao horário definido para o 

grupo/turma ajustado ao desenho curricular das turmas de origem. 

 

 Procedimentos do Professor  
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O professor pratica um ensino personalizado e individualizado tendo em vista o sucesso 

académico do aluno, desenvolvendo, como ação principal, a orientação nas atividades, 

tendo em vista a validação das competências e não tanto a lecionação de novos conteúdos. 

Afere, também, as competências do aluno e orienta-o no processo de avaliação propondo 

as tarefas que deve executar, apresenta sugestões metodológicas e procede à avaliação.  

Em cada sessão procede ao registo do sumário/ síntese e reúne os elementos necessários 

para, numa dinâmica processual, avaliar clara e objetivamente.  Findo o processo, os 

documentos relativos ao aluno são entregues no Gabinete de Assessoria que procederá ao 

seu arquivamento.  

Avaliação dos alunos 

Os processos de avaliação assumem um caráter inovador podendo decorrer sob qualquer 

das modalidades já em vigor, mas privilegiando-se o trabalho prático, de investigação ou de 

intervenção em situação real ou simulada da qual se elaborará um registo (escrito ou noutro 

suporte). A avaliação é efetuada pelo professor do projeto que lançará a avaliação nos 

respetivos registos e a comunica ao diretor da turma de origem do aluno  

 Articulação  

 A articulação entre as partes é feita pelo Gabinete de Assessoria mediante o regulamento 

elaborado  

 Aspetos gerais  

O projeto não pode integrar mais do que 20 alunos de cada vez, independentemente das 

disciplinas que frequentem;  

O período de permanência no projeto VP Sucesso+ não deve ultrapassar os noventa dias, 

tendo como indicador a realização de uma avaliação positiva pelo aluno. A equipa reunirá 

mensalmente tendo em vista a apresentação de sugestões e propostas de melhoria do 

projeto e a avaliação / discussão do progresso dos alunos. 

Critérios de avaliação do Programa    

Os Indicadores selecionados para avaliar o impacto do projeto nos resultados escolares dos 

alunos envolvidos baseiam-se em indicadores relacionados com o sucesso académico:  

Taxa de sucesso dos alunos que frequentaram o projeto nas disciplinas de intervenção;  

Taxa de insucesso;  
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Qualidade do sucesso nos anos de escolaridade alvo de intervenção (classificações obtidas 

nos módulos durante a frequência do projeto);  

Progresso de resultados tendo em conta análise longitudinal.  

Indicadores específicos:   

Haverá lugar à consideração de indicadores específicos do projeto. Estes indicadores 

reportam-se a dimensões que indiretamente sejam consideradas instrumentais para a 

consecução da diminuição do insucesso pretendida, ou que pura e simplesmente se refiram 

ao desenvolvimento de outras funções da escola (como por exemplo as funções: 

socializadora, personalizadora, igualizadora)   

a)Índice de assiduidade;   

b)Indicadores relacionados com o Clima de Escola (medido através de um instrumento 

global que verse: sentimento de securização, bem-estar psicológico, autoestima, 

valorização da escola, relação pedagógica, relação interpessoal, comportamento, apoio às 

aprendizagens);  

c)Número de vezes que o aluno foi encaminhado para o projeto no decurso do ano letivo;  

d)Percepção do professor da disciplina sobre as mais-valias do projeto para o aluno.   

Notas Finais 

Na sua terceira edição, o programa já certificou cinquenta e sete alunos, havendo apenas 

três que não concluíram (dois por terem ultrapassado os prazos, um por ter emigrado). 

De acordo com os indicadores disponíveis, os professores avaliam positivamente o 

programa porque: 

a) É flexível e ajusta-se aos horários do aluno e do professor; 

b) Permite a individualização do processo de ensino; 

c) Os alunos alteram a sua atitude face ao professor: revelam valores de 

solidariedade; respeito; consideração – algo que não se verifica na sala de aula; 

d) Redução significativa das faltas de assiduidade e pontualidade. 

Os alunos consideram que o programa: 

a) Ajuda a mudar a imagem da escola e dos professores; 
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b) As condições são excelentes; 

c) A flexibilidade de horário e a lecionação em espaços diversos é muito positivo; 

d) O ser uma aprendizagem individualizada e que parte dos conhecimentos prévios do 

aluno facilita a aprendizagem; 

e) Os trabalhos de pesquisa, as experiências e os relatórios ajudam a compreender a 

matéria que não foi anteriormente entendida. 
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Rumo a uma educação intercultural e 
transdisciplinar no AE Miguel Torga  

Resumo 

O Agrupamento de Escolas Miguel Torga assume como missão a prestação de um serviço 

de referência na formação de cidadãos europeus, dotados de valores estruturantes de 

qualquer sociedade moderna e democrática e das necessárias competências para o 

desempenho profissional consonante com as exigências do amplo e complexo mundo do 

trabalho. 

Este desígnio centra-se na formação dos docentes, para aumentar a satisfação e a 

motivação da comunidade e, também, na formação pessoal e desenvolvimento de 

competências dos alunos, possibilitando o alargamento de conhecimentos e de vivências, 

respondendo, assim, ao estipulado no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. O 

contacto com outras realidades e culturas aprofunda os valores de tolerância e de respeito 

necessários às novas gerações que se integram num mundo globalizante. 

Deste modo, o agrupamento tem desenvolvido projetos e atividades que possibilitam a 

interculturalidade e a transdisciplinaridade ao nível local e europeu, nomeadamente o 

envolvimento no programa Erasmus+ nas suas várias vertentes - Ação Chave 1 e 2, 

eTwinning, acolhimento de estagiários europeus com bolsa Erasmus e de docentes com o 

objetivo de observação e lecionação de aulas - permitindo um trabalho consertado entre 

disciplinas, para que o curriculum do aluno seja percecionado como um todo. 

Palavras-chave 

Interculturalidade, transdisciplinaridade, dimensão europeia, competências do século XXI 

A diversidade e a globalização do mundo atual obriga a que a escola, como instituição 

educativa, responda a desafios que, de alguma forma, passam pelo desenvolvimento de 

competências dos alunos e pela alteração de metodologias dos docentes que abarcam 

conceitos como a interculturalidade, transdisciplinaridade, multiplicidade e inovação. 

Tendo por base o Perfil do Aluno à saída da escolaridade obrigatória em que se pretende 

que os alunos “mobilizem valores e competências que lhes permitem intervir na vida e na 

história dos indivíduos e das sociedades, tomar decisões livres e fundamentadas sobre 
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questões naturais, sociais e éticas, e dispor de uma capacidade de participação cívica, 

ativa, consciente e responsável”, o agrupamento procura desenvolver projetos nacionais e 

internacionais que permitam aprofundar os conhecimentos e as capacidades dos alunos de 

modo a serem capazes de adaptá-los a contextos diversificados. Visa desenvolver uma 

cultura integradora e humanista, associada à procura do sucesso escolar em diferentes 

áreas, realçando a dimensão de cidadania e da solidariedade e o desenvolvimento de 

competências sociais e de comunicação e a abertura à Europa e aos valores europeus.  

Desse modo, o agrupamento tem vindo a participar em projetos de parcerias; Programa 

Aprendizagem ao Longo da Vida e Erasmus +; desenvolver intercâmbios e projetos de 

eTwinning; a realizar visitas de estudo aos países das línguas estrangeiras leccionadas; 

acolher estagiários/assistentes estrangeiros e docentes em Missão de Ensino para 

leccionar no agrupamento; acolher docentes em Job Shadowing, no âmbito da chave 1 e 

aprofundar os conhecimentos dos alunos, desenvolvendo projetos no âmbito da ação chave 

2, para assim se projetar a nível europeu expandindo a sua rede de parcerias e 

possibilitando vivências europeias a toda a nossa comunidade educativa. 

O sentimento da necessidade de responder, de forma efetiva e eficaz, aos desafios que a 

sociedade contemporânea e as novas gerações exigem, assim como o sentimento de 

pertença a uma comunidade mais abrangente como a Europa, leva-nos a diversificar as 

nossas estratégias e metodologias, dotando a nossa comunidade educativa de ferramentas 

que lhes possibilitem a plena integração no mundo de trabalho atual. 

Por um lado, possibilitamos, aos docentes, experiências europeias em termos de formação 

e partilha de experiências, motivando-os a explorar novas metodologias e estratégias, mais 

condizentes com os interesses e necessidades dos alunos. Por outro lado, possibilitamos 

aos alunos a aplicação das competências desenvolvidas no curriculum, aplicando-as a 

novos contextos e desafios, respondendo, assim, ao estipulado no Perfil dos Alunos 

“Educar no século XXI exige a perceção de que é fundamental conseguir adaptar-se a 

novos contextos e novas estruturas, mobilizando as competências, mas também estando 

preparado para atualizar conhecimento e desempenhar novas funções.”  

Com base nestes pressupostos, o agrupamento tem vindo a candidatar-se a bolsas de 

formação, através do programa Erasmus+, e de momento encontra-se a desenvolver o 

projeto Ação Chave 1, “Innovating in a XXI Century School”, cujas várias vertentes se 

direcionam para a inovação e para a exploração de novas práticas pedagógicas, onde se 

pretende associar o bem estar do aluno, na instituição escola, com o bem estar do 

professor e, acima de tudo, diversificar as aprendizagens e os métodos de forma a dotar a 

comunidade com as competências do século XXI.  
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Assim, deste projeto fazem parte 17 mobilidades europeias, em países como Espanha, 

França, Croácia, Islândia, Itália e Hungria, que estão direcionadas para várias áreas como 

as novas metodologias, o ensino precoce das línguas estrangeiras – o agrupamento 

oferece inglês desde o primeiro ano de escolaridade e francês desde o 5º ano de 

escolaridade – as práticas de gestão escolar, o ensino especial e as metodologias CLIL, 

pois é objetivo deste agrupamento implementar esta prática no próximo ano letivo de 

2018/2019. De momento, o agrupamento encontra-se a introduzir o ensino bilingue a título 

experimental e os resultados têm-se mostrado bastante positivos, com os alunos a 

revelarem-se bastante motivados para a aprendizagem de disciplinas como a educação 

física, a história ou a geografia em língua estrangeira. Para cumprir com este objetivo, e, 

além da formação europeia, têm vindo a ser ministradas aulas de inglês aos docentes do 

agrupamento, num curso de formação creditado, através do CFAEBN, e será ministrado um 

outro curso de continuação no próximo ano letivo. Alguns docentes têm também 

frequentado seminários de CLIL e a formação feita a nível europeu foi replicada aos 

professores intervenientes no projeto de ensino bilingue. Será ainda, e em breve, visitada 

uma escola modelo bilingue na região de Castilla la Mancha para recolher informações e 

ideias para a implementação no agrupamento. 

Para além da formação em países da comunidade europeia, o agrupamento também tem 

vindo a abrir as suas portas a professores europeus para observação das boas práticas 

desenvolvidas na instituição e, em missão de ensino, para lecionação de aulas aos nossos 

alunos, tendo estes a oportunidade de contactar com professores de sistemas de ensino 

díspares do sistema de ensino português, dotados de metodologias diversas, e 

provenientes de diferentes culturas, como a italiana, a polaca ou a húngara. Além disso, o 

agrupamento tem sido procurado para estágios internacionais, durante e após conclusão de 

estudos, encontrando-se no agrupamento três estagiários espanhóis, provenientes da 

Universidade de León, nas áreas de inglês e geografia, e uma estagiária grega de química, 

da National and Kapodistrian University of Athens.  

Complementando este contacto, têm-se desenvolvido projetos eTwinning, nomeadamente 

ao nível do jardim de infância, promovendo desde uma idade precoce o interesse pela 

diversidades e pelos valores da comunidade europeia, e projetos no âmbito da Ação 

Chave2, permitindo aos alunos serem atores ativos das suas aprendizagens, associando-se 

a outros grupos de alunos europeus para construírem uma base de conhecimentos e por 

em prática e desenvolverem as suas competências nas áreas comunicativas, curriculares, 

sociais e cívicas. De momento, encontram-se em desenvolvimento dois projetos Ação 

Chave 2, um na área da matemática e do inglês, o projeto Gifted European Mathematician, 

que envolve a criação de produtos intelectuais numa plataforma e-learning e o projeto 
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intitulado Histoire Enchantée des Pierres, em fase final de realização, que tem como 

objetivo o conhecimento da geologia das regiões envolvidas na parceria (Bragança – 

Portugal; Cracóvia- Polónia; Sciacca- Itália; Vratsa – Bulgária e Briançon- França), 

associando o estudo de conteúdos programáticos dos alunos ao trabalho de campo para 

reconhecer as características geológicas das regiões e a importância desta área de estudo. 

Neste âmbito, foram realizadas várias atividades nomeadamente atividades de ensino e 

aprendizagem com alunos, os quais tiveram a possibilidade de visitar países europeus e 

participar em atividades como aulas laboratoriais, redação de textos narrativos, saídas de 

campo, reconstrução de estruturas/representações; recolha de amostras para a colecção de 

rochas de cada escola, atividades criativas; atividades relacionadas com a preservação do 

meio ambiente e da herança cultural em escolas diversas e em grupos de alunos 

multinacionais, promovendo também valores como a tolerância e o respeito pela diferença, 

e fomentando, entre outros, a criatividade, o espírito crítico, o trabalho em equipa e as 

competências de comunicação. Para englobar todas as vivências deste projeto e como 

forma de divulgar o trabalho elaborado por cada escola, foi construído um Guia de Boas 

Práticas Pedagógicas dos 5 países com cenários de aulas, relacionadas com tema 

aglutinador do projeto que será publicado no país coordenador – a Polónia, em francês, 

podendo ser uma base de trabalho para outras escolas. 

Como resultados, há a salientar um sentimento de pertença europeia, o aumento dos 

valores da tolerância e do respeito pela diversidade, a satisfação da comunidade educativa, 

uma maior motivação de alunos e professores, o estreitar de laços entre instituições, o que 

facilita a mobilidade de alunos e professores, a partilha de boas práticas educativas e o 

desenvolvimento da Dimensão Europeia da Educação. 
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Gifted European Mathematician 

Resumo 

A ideia do projeto Gifted European Mathematician surge da constatação de que inovar na 

prática educativa e mobilizar competências chave numa geração dita “digital native” é um 

processo complexo, que requer esforço e alianças entre professores do espaço europeu 

que partilham das mesmas dificuldades, tendo por base o princípio de que um trabalho 

colaborativo leva ao desenvolvimento de novas estratégias e ferramentas que resolvam 

problemas educacionais comuns. 

Desse modo, tendo em consideração os resultados do PISA, as dificuldades diagnosticadas 

ao nível das competências básicas, a ligação existente entre o fraco desempenho 

matemático e o fraco desempenho linguístico, a necessidade de motivar os alunos para o 

estudo da matemática e para o domínio de vocabulário cientifico em inglês e a escassez de 

ferramentas inovadoras, este projeto concentrou-se na criação de uma plataforma de 

estudo autónomo - desenvolvida por equipas de professores de matemática e de inglês de 

vários países europeus e por uma empresa de desenvolvimento de software - na qual 

constam conteúdos teóricos, exercícios com vários níveis de dificuldade, testes finais, um 

glossário em inglês e um jogo interativo com resolução de problemas matemáticos. Alguns 

dos conteúdos já foram testados com os alunos dos vários países envolvidos e os 

resultados são bastante animadores. 

Palavras-chave 

Inovação, competências, matemática, inglês 

 

Gifted European Mathematician é um projeto Erasmus+, KA2-201, Parcerias para a 

Inovação e Partilha de Boas Práticas, que se iniciou no ano letivo de 2017/2018 e cujo ciclo 

de vida termina no ano letivo de 2018/2019. Envolve seis escolas bastante diversas 

oriundas de cinco países europeus: Espanha (Instituto de Educación Secundaria 

Obligatoria Miguel de Unamuno, Ledesma, Salamanca), Itália (Istituto Professionale Statale 

Servizi per L’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Filippo de Cecco” e Istituto Tecnico 

Commerciale e per Geometri “Aterno-Manthoné”, Pescara), Polónia (Zespol Szkol 

Ogolnoksztalcacych im. Adama Mickiewicza, Kluczbork), Portugal (Agrupamento de Escolas 
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Miguel Torga, Bragança) e Roménia (Colegiul National de Informatica Piatra Neamt) e uma 

empresa de desenvolvimento de software, Forprogest, com sede em Bari, Itália. 

Este projeto tem por base o reconhecimento da necessidade Europeia de jovens altamente 

qualificados nas áreas da matemática, das ciências e das tecnologias, detentores de 

elevado grau de competências linguísticas, capazes de propor soluções sustentáveis para o 

crescimento económico e social do espaço europeu. Enquadra-se ainda nas prioridades 

estratégicas de cooperação e formação da EU de melhorar a qualidade e a eficácia da 

educação e formação e na Estratégia Europa 2020. 

O contexto da parceria surge: das dificuldades observadas nos jovens, dos 14 aos 17 anos, 

que apresentam baixo rendimento na disciplina de matemática, bem como a ansiedade em 

relação à mesma; dos resultados do teste de PISA 2012, no qual o conjunto dos países da 

parceria se encontrava abaixo da média dos países da OCDE no desempenho matemático, 

salientando que 25% dos jovens europeus apresentava baixo rendimento nas fórmulas 

básicas, algoritmos e resolução de problemas da necessidade especifica fundamental de 

um nível de proficiência linguística em língua estrangeira de nível B2 para integração no 

mundo do trabalho, destacada no Inquérito Europeu de Competências Linguísticas (Survey 

Lang); da necessidade do domínio das tecnologias de informação e comunicação; e da 

necessidade de existência de ferramentas inovadoras que motivem para a aprendizagem e 

para a aquisição de competências básicas.  

Desse modo, partiu-se para o desenho de um projeto que desse resposta a estes 

problemas e que aliasse estas vertentes. Surgiu a ideia do projeto Gifted European 

Mathematician, cujo desenvolvimento visa, acima de tudo, motivar os alunos para o estudo 

e o conhecimento matemático, ajudando-os a tornarem-se autónomos na aquisição de 

conhecimentos, e incrementar a utilização de vocabulário específico em língua inglesa. 

Promove-se assim o acesso a outras áreas de conhecimento, fortalecem-se as 

competências em língua estrangeira para desenvolver as competências comunicativas, 

cívicas e sociais, promover a Dimensão Europeia em contextos educativos e tecnológicos e, 

assim, favorecer a integração no mercado de trabalho europeu. Como resultados, espera-

se ainda uma crescente inovação no processo de ensino aprendizagem, através das 

ferramentas utilizadas, a melhoria na compreensão de textos matemáticos em Língua 

Materna e em Língua Estrangeira, o aumento da capacidade de formular e aplicar 

conhecimentos matemáticos numa variedade de contextos e a redução dos níveis de stress 

e ansiedade nos alunos relativamente à resolução de problemas matemáticos.  

Para tal, o projeto envolve a criação de produtos intelectuais e, nomeadamente, de uma 

plataforma de e-learning, com conteúdos produzidos pela parceria, para uso dos alunos dos 



Pág. 48 
 

Painel 2 A 
   

 

III Encontro de Boas Práticas Educativas Livro de Atas - 2018 

 

14 aos 17 anos - disponível a partir de setembro próximo em 

www.erasmusGEM.4maths.com - acessível a partir de um computador ou de qualquer 

dispositivo móvel.  

Para cumprir este objetivo a parceria desenrola-se em várias fases: trabalho autónomo de 

cada país, reuniões transnacionais de projeto, que têm como objetivo momentos de 

trabalho e reflexão por parte de todos os parceiros envolvidos, e mais especificamente, e 

mais especificamente dos docentes de Inglês e Matemática, um encontro para formação em 

ferramentas digitais a utilizar na construção dos materiais a disponibilizar, que teve lugar na 

escola coordenadora Romena, duas atividades de Ensino Aprendizagem com alunos, uma 

na Roménia e outra em Itália, em que participarão 12 alunos de cada escola envolvida, e 

Eventos Multiplicadores em cada escola participante para disseminação dos resultados. 

O conteúdo da plataforma e a sua formatação ficaram decididos após a análise dos 

currículos de cada país e tendo em conta o conteúdo do documento da EU “O Ensino da 

Matemática na Europa: Desafios Comuns e Políticas Nacionais”. As áreas selecionadas 

foram: Geometria, Estatística, Números e Funções, que foram desenvolvidas pelos 

professores das várias escolas e países participantes, ficando a plataforma a cargo da 

empresa Forprogest. 

Para cada área foram criadas unidades, em língua inglesa, com conteúdos teóricos, 

imagens, vídeos, exercícios resolvidos e exercícios propostos por aula e um teste final de 

autoavaliação de competências para cada unidade. O desempenho neste teste, com 

questões de vários níveis de dificuldade, elementar, intermédio e avançado, e gerado 

aleatoriamente, permitirá ao aluno certificar o seu nível de competências em cada área e 

obter o certificado Gifted European Mathematician. As aulas surgem com componentes 

dinâmicas, passíveis de manipulação pelos alunos que colaboraram no seu 

desenvolvimento, sendo o layout ajustado pelas opiniões dos mesmos.  

Da plataforma consta ainda um glossário de cada área matemática com transcrições 

fonéticas, registos áudio dos conceitos e exemplos de cada um e encontra-se traduzido nas 

cinco línguas integrantes do projeto para ajudar os alunos a melhor entenderem a definição 

dos conceitos ou alargar o seu conhecimento da linguagem matemática em várias línguas.  

Será também parte integrante desta plataforma um jogo interativo relacionado com 

problemas matemáticos que terão que ser resolvidos para conseguir ganhar o jogo. O 

objetivo deste jogo é o reforço da motivação dos alunos para o uso desta ferramenta 

educativa e, consequentemente, para o estudo da matemática.  
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Durante este primeiro ano de vida do projeto os professores de cada país envolvido 

realizaram trabalho colaborativo com professores dos outros países, trocaram impressões 

relativamente a cada sistema de ensino, partilharam dificuldades e ansiedades relativas ao 

ensino da matemática e ao desenvolvimento deste projeto, realizaram as tarefas que lhes 

estavam destinadas, nomeadamente a criação de unidades / aulas dos temas que lhes 

foram confiados, bem como a sua tradução, organizaram, traduziram e procederam à 

gravação áudio do glossário, participaram no encontro de formação na Roménia e em duas 

reuniões transnacionais, em Itália e em Espanha. Trabalharam e testaram ainda com os 

alunos os conteúdos desenvolvidos obtendo, na generalidade, resultados muito positivos.  

Quanto ao papel dos alunos, este tem sido também muito importante pois, inicialmente, e 

após terem conhecimento da ideia do projeto, desenharam o logotipo para o mesmo, que foi 

decidido por concurso, através de votação na página do Facebook em 

www.facebook.com/giftedeuropeanmathematician/. Têm ainda vindo a testar os materiais 

criados, contribuindo com ideias e sugestões para a criação de um layout mais apelativo e 

para o jogo interativo. 

Como atividades mais próximas haverá uma reunião transnacional de projeto a decorrer no 

Agrupamento de Escolas Miguel Torga, em setembro, e na qual participarão 18 professores 

dos cinco países participantes. Prevê-se igualmente para setembro o lançamento da 

plataforma que ficará ativa por nove anos, e não apenas durante o ciclo de vida do projeto, 

e será atualizada pelos professores responsáveis de cada escola.  

Em Outubro decorrerá na Roménia uma atividade de ensino e aprendizagem com alunos, 

em que participarão 7 alunos de cada escola e, além de desenvolverem atividades 

matemáticas através da língua inglesa, quer na escola de acolhimento quer em outros 

locais emblemáticos de Piatra Neamt, serão organizados em equipas multinacionais e irão 

competir entre si, com recurso ao uso de materiais constantes da plataforma. No final, a 

equipa vencedora será galardoada com a medalha GEM e com um certificado de Gifted 

European Mathematician.  

Como atividades de disseminação, tem-se vindo a publicitar os encontros de professores 

nos jornais locais, de vários países, a publicar as atividades realizadas nas várias páginas 

do Facebook, a criar marcadores de livros e panfletos informativos e a elaborar de cartazes 

para afixação nas escolas envolvidas.  

Até ao momento, a participação neste projeto permitiu desenvolver a linguagem científica 

em língua inglesa, de alunos e professores, motivar os alunos para o bom desempenho na 

matemática, trabalhar em equipa a nível internacional e contactar com novas práticas de 
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ensino europeias, nomeadamente no âmbito das duas principais disciplinas envolvidas, o 

inglês e a matemática. 
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The aura of my city – Um projeto 
Erasmus+ 

Resumo 

Através do projeto “A aura da minha cidade”, a realidade aumentada chegou ao 

Agrupamento de Escolas Abade de Baçal. A ideia do projeto surgiu com o objetivo de dar a 

conhecer à comunidade educativa a cidade de Bragança. Para isso, são elaborados, de 

forma criativa, vídeos e outros objetos de aprendizagem, através dos quais será dada a 

conhecer a vida cultural, artística e histórica das diferentes cidades que integram o projeto. 

Seguir-se-á a fase da tradução em língua gestual e outras línguas, nomeadamente inglês, 

francês e espanhol. Por fim, será feita conversão desses mesmos vídeos e objetos em 

Realidade Aumentada (RA), utilizando a aplicação HPReveal.  

Palavras-chave 

Realidade aumentada, Erasmus+, inovação pedagógica 

 

No Agrupamento de Escolas Abade de Baçal desenvolvemos um processo de 

autoavaliação, tendo por base o Modelo de Maturidade da Sala de Aula do Futuro da 

European Schoolnet para aferir o nível atual de maturidade relativamente ao uso eficaz das 

TIC no apoio ao ensino-aprendizagem. Concluímos que a escola ainda se encontra no Nível 

1 – Trocar 

Com a aplicação do projeto “The Aura of my City”” pretendemos que a nossa escola evolua 

para o Nível 2 – Enriquecer. 

Que competências irão os alunos desenvolver e demonstrar a partir deste projeto? 

a) Desenvolver nos alunos competências para o século XXI; 

b) Desenvolver competências em novas tecnologias, explorando as possibilidades da 

Realidade Aumentada. 

c) Melhorar o processo de ensino e aprendizagem dentro e fora da sala de aula, tornando a 

aprendizagem uma experiência fácil, envolvente e inovadora; 

Autor: Ana Ramalho 

Autor: Paulo Correia 

Agrupamento de 

Escolas Abade de 

Baçal, Bragança 

ananovedejunho@h

otmail.com 

paulopc45@hotmail.

com 

 



Pág. 52 
 

Painel 2 A 
   

 

III Encontro de Boas Práticas Educativas Livro de Atas - 2018 

 

d) Ajudar o aluno a pesquisar e manipular informação de forma criativa, colaborativa e 

empenhada; 

e) Transformar o aluno de consumidor a produtor de conteúdos; 

f) Criatividade - O aluno resolve problemas com diferentes graus de dificuldades. 

g) Comunicação - Com confiança e clareza, de várias formas e numa variedade de 

situações. Compreender os outros e considerar perspetivas diferentes para formular 

argumentos. 

h) Colaboração - Falar e ouvir com consideração e respeito pelos outros e trabalhar em 

diversas equipas, explorando as diferenças para criar novas ideias.  

i) Múltiplas literacias - Aceder às TIC e avaliar criticamente e usar com competência um 

conjunto de ferramentas para a comunicação, colaboração, criatividade, resolução de 

problemas e pensamento crítico. Aplicar um entendimento das questões éticas/legais no 

uso das TIC. 

Através do projeto “A aura da minha cidade”, a realidade aumentada chegou ao 

Agrupamento de Escolas Abade de Baçal. A ideia do projeto surgiu com o objetivo de dar a 

conhecer à comunidade educativa a cidade de Bragança. Para isso, são elaborados, de 

forma criativa, vídeos e outros objetos de aprendizagem, através dos quais será dada a 

conhecer a vida cultural, artística e histórica das diferentes cidades que integram o projeto. 

Seguir-se-á a fase da tradução em língua gestual e outras línguas, nomeadamente inglês, 

francês e espanhol. Por fim, será feita conversão desses mesmos vídeos e objetos em 

Realidade Aumentada (RA), utilizando a aplicação HPReveal. Do projeto, fará parte uma 

atividade de geocaching, que ajudará os alunos a descobrir a cidade que visitarem. 

Este projeto está a ser desenvolvido por 4 escolas parceiras, a saber: 

Agrupamento de Escolas Abade de Baçal, Bragança, Portugal, como escola coordenadora; 

119 Secondary School “Acad. M. Arnaudov, Sofia, Bulgária; 

4 Istituto Comprensivo Marconi, Lentini, Itália; 

Szkola Podstawowa w Nowej Iwicznej, Piaseczno, Polónia. 

O projeto irá produzir um conjunto abrangente de recursos para o apoio e como 

consequência do projeto: 
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a) Guia técnico para a utilização da aplicação “Aurasma”;  

b) um conjunto de “Auras” sobre os monumentos mais importantes das cidades; 

c) Conjunto de recursos educativos para as diferentes disciplinas (nomeadamente história, 

matemática e ciências naturais) com recurso à realidade aumentada.  

d) Elaboração de um relatório sobre a utilização da realidade virtual em cada escola 

parceira; 

e) Construção de um curso de formação sobre a utilização da realidade virtual em contexto 

educativo, que será dinamizado na área das escolas parceiras do projeto. 

Para o desenvolvimento do nosso projeto seguiremos uma metodologia que se aproxima da 

investigação-ação. A Investigação-ação considera o "processo de investigação em espiral", 

interativo e focado num problema. Luiza Cortesão e Stephen Stoer defendem que “o 

professor, através da metodologia de investigação- ação, pode produzir dois tipos de 

conhecimento científico: um que se baseia no professor como investigador e outro que se 

baseia no desenvolvimento de dispositivos pedagógicos (o professor como educador). A 

formação deste professor, simultaneamente investigador e educador, realiza-se através da 

concretização do que denominamos a interface da educação intelectual.  

Impacto: 

a) Com o desenvolvimento do projeto “The Aura of my City” pretendemos que as escolas 

envolvidas subam um patamar na escala do nível de maturidade expresso no Guia de 

referência do Modelo de Maturidade da Sala de Aula do Futuro.  

b) Com este projeto os professores e os alunos serão envolvidos em novos processos de 

ensino e de aprendizagem, com pedagogias mais avançadas, proporcionando um impacto 

positivo nos alunos, nomeadamente ao nível do desenvolvimento das suas competências 

para o século XXI, ao nível das suas atitudes e ao nível do seu aproveitamento com 

benefícios para a aprendizagem dos alunos.  

c) Esta prática inovadora pode ocorrer em muitos lugares, nas salas de aula de uma escola, 

em casa e/ou noutros sítios dentro ou no exterior da escola (como famílias, museus e até 

nas ruas da cidade). Podem participar nessas atividades turmas com alunos da mesma 

idade ou de diferentes idades, diversos professores para além do titular, especialistas que 
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se encontram noutras escolas/instituições ou organizações, entre outros elementos da 

comunidade (alunos, professores, pais, etc.). 

Os impactos esperados sobre os alunos: 

- Melhoria das competências linguísticas na língua estrangeira (Inglês). Além disso, os 

alunos podem aprender palavras e expressões a partir das próprias línguas dos parceiros 

envolvidos no projeto. 

- Sensibilizar para a necessidade de aprender uma língua estrangeira. 

- O conhecimento de novas culturas e abertura das mentes dos estudantes para pontos de 

vista distintos num mundo onde a diversidade deve ser valorizada. 

- Fomentar valores como a tolerância, cooperação, trabalho duro, constância, 

responsabilidade, empatia. 

-Fomentar uma amizade entre os estudantes de outros países envolvidos no projeto. 

-Melhoria dos seus conhecimentos em tecnologias de informação e comunicação. 

-Melhoria dos seus conhecimentos no uso de computadores e novos softwares. 

-Evitar a sensação de isolamento e ficar conscientes da proximidade da Europa. 

-Criação de uma consciência crítica sobre a decisão de globalização e como os indivíduos 

podem afetar o mundo inteiro. 

- O aumento do senso de comunidade e de paz e propagação de tolerância entre os alunos 

como membros da União Europeia. 

-Olhar para a Europa como um mundo de oportunidades onde podem encontrar um 

emprego e viver. 

Os impactos esperados sobre os professores: 

- Descoberta dos sistemas educativos de países estrangeiros. 

- Descoberta de diferentes pedagogias. 

- A descoberta de novas culturas durante as visitas. 

- Melhoria da comunicação e habilidades em Inglês. 
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-Uso das ferramentas de informação e comunicação que existem nas nossas escolas. 

- Reforço das ligações com os professores no estrangeiro com quem partilham experiências 

e novos projetos. 

Os impactos esperados sobre equipas pedagógicas: 

- O envolvimento do corpo docente no projeto terá um impacto positivo sobre a motivação 

dos alunos na nossa escola (jardim de infância, primário e secundário) 

- Motivar colegas que querem realizar outros projetos Erasmus +. 

- As equipas educacionais estarão mais capacitados para fornecer uma educação de boa 

qualidade. 

-Eles terão uma compreensão enriquecida de diferentes culturas e línguas. 

- É esperada uma melhoria nas avaliações dos alunos.  

Os impactos esperados para as organizações participantes: 

-Estreitamento dos laços com a escola no estrangeiro, com quem partilham experiências e 

novos projetos. 

-Melhoria do prestígio das escolas nas suas áreas ou regiões. 

- Melhoria do número de alunos que querem estudar nessas escolas e reduzir a taxa de 

abandono escolar precoce. 

- Incentivar o uso da tecnologia da informação e comunicação na sala de aula. 

- Aumentar a motivação dos alunos e professores na escola. 

Qual é o impacto desejado do projeto a nível nacional local, regional, 

O impacto desejado do projeto a nível local: 

- Ser um exemplo para outras escolas e fomentar a sua participação em outros projetos 

europeus. 

- Ajudar as pessoas na cidade para ter a mente aberta a outras culturas e melhorar o 

prestígio da escola e da cidade. 
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- Reforço das ligações com pessoas no exterior com quem partilham experiências. 

-Mostrar os nossos costumes, os produtos, a indústria para pessoas de países diferentes 

que favoreçam a possibilidade de novos negócios. 

-Conhecimento de outras culturas por parte dos cidadãos locais devido às mobilidades. 

-Motivar os estudantes a terminar seus estudos na escola e evitar a taxa de abandono 

escolar precoce. 

-Encorajamento da solidariedade, cooperação, empatia, etc. entre pessoas de países 

diferentes 

- O impacto desejado do projeto a nível regional: 

-Mostrar as nossas regiões para pessoas de outros países que incentivam o turismo e 

mobilidades entre as pessoas. 

-Ajudar outros professores a colocar em prática novas metodologias de ensino que motivam 

os nossos alunos e professores, a fim de conseguir uma melhor resultado. 

- Mostrar os nossos costumes, os produtos, a indústria para pessoas de países diferentes 

que favoreçam a possibilidade de novos negócios. 

-Encorajamento da solidariedade, cooperação, empatia, etc. entre pessoas de países 

diferentes. 
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MOVERE, DOCERE; DELECTARE through 
Reading 

Resumo 

O projeto MOVERE, DOCERE, DELECTARE through Reading propõe como mote a tríade 

usada por Cícero e Aristóteles. Estes são os termos que sintetizam as metas do ato de ler: 

persuadir, ensinar e deleitar. Tendo tido início como um projeto eTwinning baseado na ideia 

de que a leitura e as TIC constituem uma díade que permite promover e desenvolver as 

competências dos discentes, alargar os seus horizontes e construir pontes culturais entre 

@s alun@s de diferentes países, o MDD foi o ponto de partida para a conceção de um 

projeto Erasmus + submetido pela Roménia à Agência Nacional daquele país. Uma equipa 

perseverante de seis países desenvolveu uma estratégia assente em objetivos 

dependentes da leitura, envolvendo alunos de diversos ciclos e idades. Partindo de um 

questionário de hábitos de leitura permitiu averiguar as necessidades das organizações 

envolvidas e ter resultados objetivos antes do início das atividades realizadas no âmbito do 

projeto. 

O MDD centra-se na promoção das capacidades básicas, da criatividade, das 

competências culturais e tecnológicas, tendo em vista cinco objetivos: o envolvimento de 

mais de 600 estudantes desde o 1.º ciclo até ao secundário em cerca de vinte atividades 

comuns de leitura, escrita, oralidade, com recurso a ferramentas TIC em contextos formais 

e não formais de aprendizagem, em cooperação com 100 professores, desenvolvendo 

ações de voluntariado, adquirindo uma consciência Europeia, colaborando e cooperando; 

as competências de leitura e escrita melhoraram significativamente, uma vez que os alunos 

produziram artigos quer na sua língua nativa quer em inglês para integrarem no Jornal do 

projeto; atividades específicas foram desenvolvidas com alunos NEE dos países parceiros 

de modo a garantir a sua inclusão e o combate À discriminação; os professores fizeram 

cursos de formação para desenvolverem métodos e estratégias para abordar a leitura, além 

de terem conhecido o funcionamento dos sistemas educativos dos seus parceiros. 

Palavras-chave 

Leitura-TIC-Educação 

Tratando-se não só de uma preocupação e prioridade nacional para as nossas 

organizações numa escala global, ler é uma competência básica para toda a vida, uma 

Autor: Fernanda 

Vicente 
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competência que cada indivíduo precisa de desenvolver, no quadro de referência das 

línguas a nível Europeu. O desenvolvimento das competências de leitura ajuda os discentes 

no processo de aprendizagem das restantes disciplinas e a prevenir o abandono escolar. O 

projeto MDD centra-se no desenvolvimento de competências básicas, da criatividade, das 

competências digitais e culturais, envolvendo alunos de todos os ciclos em atividades 

comuns às dos seus parceiros, lendo, falando e escrevendo. Para a consecução das 

nossas atividades, recorremos a ferramentas digitais, mas também ao discurso oral e 

escrito, que melhorou significativamente depois da participação dos alunos nas numerosas 

atividades do projeto. Estas competências desenvolveram-se com a redação de um jornal 

digital comum (MDD Newspaper) e de um E-book na língua materna e em Inglês, que foi 

dramatizado e filmado por todos os parceiros. Vários docentes participaram na condição de 

formandos em workshops e cursos de curta duração que permitiram enriquecer as suas 

estratégias de leitura e as suas abordagens da mesma e consequentemente estreitaram 

laços educacionais com os seus parceiros europeus, designadamente no que toca a 

práticas letivas em espaço de sala de aula e ao processo avaliativo. Os trabalhos 

produzidos pelos alunos encontram-se/foram integrados em brochuras, em exposições, no 

jornal digital, no e-book, nas redes sociais (Facebook, TwinSpace, ISSUU, StoryJumper e 

website) a que todos os parceiros têm acesso. As atividades planeadas têm lugar ora 

dentro da sala de aula, sempre que os programas o permitem, ora assumem uma dimensão 

extracurricular. Nas reuniões de equipa/s realizadas nos agrupamentos, mas também nas 

reuniões internacionais recorremos a métodos de trabalho criativos, sejam eles 

apresentações multimédia, trabalho colaborativo em equipa de coordenadores ou mais 

extensa, discussões moderadas, teatro, dança, filmes, concursos, workshops. Além disso, 

usamos a pesquisa na web, o trabalho de projeto individual ou de grupo, aprendendo a 

fazer fazendo, aprendendo a colaborar. Os resultados alcançados superaram as nossas 

expetativas, uma vez que o projeto foi bem pensado e corretamente implementado. As 

atividades propostas são interessantes para os alunos e professores e são implementadas 

de acordo com o estabelecido. Acreditamos que integrar este projeto foi uma experiência 

muito útil quer para professores quer para alunos. O projeto constitui uma forma de motivar 

os alunos para a aprendizagem de outras línguas e para reconhecer e respeitar as 

diferenças culturais na Europa. O desejo e entusiasmo de todos os participantes, bem como 

as atividades realizadas e as projetadas, a par da partilha de boas práticas são o garante do 

sucesso do projeto. Até ao momento só Portugal ,e designadamente o Agrupamento de 

Escolas de Macedo de Cavaleiros, envolveu já 491 discentes, 50 docentes, o que constitui 

um indicador claro dos resultados que atingiremos no final do projeto. 

Inicialmente, o projeto foi apresentado de forma sumária a professores, alunos, comunidade 

local e regional, através de reuniões e nos media locais e regionais. Ao longo do período de 
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duração do projeto foram-se realizando reuniões da equipa com vista a concertar e cumprir 

as atividades previstas. Todas as atividades realizadas foram partilhadas nas redes sociais 

do projeto. Assim em termos sintéticos, foram estas as atividades levadas a cabo 

A 1. – “Meet my school” - criação de vídeos pelos alunos de todos os ciclos (num total de 

120) com auxílio dos docentes, sobretudo no pré e no 1.º Ciclo, com programas como 

MovieMaker ou Wevideo.  

A2.- “Design a special, unique book sign”- conceção e realização de marcadores de livros e 

logos pelos alunos de todos os ciclos (165 no total), sujeitos a votação inicial do grupo aLeR 

mais Macedo de Cavaleiros. As três propostas mais votadas foram depois usadas para a 

votação realizada via Skype pelas coordenadoras do projeto e gravada. Exposição de 

marcadores e logos nas BE. Os logos selecionados pelos diversos países foram integrados 

num E-book, divulgado no ISSUU.  

A3. – “Favorite Books!”, criação de listas de livros favoritos para os vários ciclos de ensinos. 

Apresentação delivros favoritos, recorrendo a diversas metodologias, desde apresentações 

orais, suportadas por recursos TIC (Emaze, o Prezi, o Genialy, o PPT, etc), a ilustrações, a 

projetos individuais ou de grupo. Os alunos votaram nas suas preferências, resultando daí a 

apresentação de dois títulos de obras nacionais e uma estrangeira aos parceiros do projeto.  

A4. – “I’m Reading to you!” – No primeiro ano 19 sessões em que 168 alunos leram, 

dramatizaram, partilharam saberes e experiências com a população adulta (104 pessoas), a 

saber os idosos e a comunidade do concelho de Macedo de Cavaleiros na Biblioteca 

Municipal. Foram produzidos vídeos e registos fotográficos disponíveis na página da 

Câmara Municipal e partilhados nas redes sociais. Esta atividade foi ainda divulgada pela 

TV local e regional. Já no segundo este número decresceu por motivos alheios ao 

agrupamento para seis sessões em que participaram cerca de 100 alunos. 

A.5 - MDD digital newspaper- publicação digital (ISSUU) de duas edições do jornal, 

dezembro de 2017 e maio de 2018. Com duas secções criadas para cada país. Promovem 

a escrita de artigos em inglês e nas línguas dos países parceiros, relacionados com as 

atividades desenvolvidas no âmbito do projeto, mas também com outras promovidas nas 

escolas parceiras e relacionadas com a leitura ou a escrita.  

A. 6- E-book in six chapters – escrita colaborativa, tradução e ilustração de um E-book no 

StoryJumper. Filmagem da representação do capítulo, com a orientação de 3 docentes. O 

E-book e o filme, apresentado aos parceiros na Mobilidade à Bulgária, foram partilhados 

nas redes sociais do projeto.  
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A. 7 – Older read to younger! - Desde janeiro a junho de 2017, 110 alunos ouviram os pais, 

avós, familiares e até professores de níveis de escolaridade superior lerem para si. Assim 

se promoveu a organização de clubes de leitura. Esta atividade continuou a realizar-se ao 

longo do segundo ano do projeto com turmas do Pré e do Primeiro Ciclo, envolvendo alunos 

também do secundário. 

A. 8 – Bookworms! – Concurso de leitura, que envolveu 64 alunos de vários anos e de dois 

ciclos. Os alunos constituíram equipas com a ajuda dos docentes. Assim sendo, leram 

expressivamente textos propostos pelos parceiros, responderam a um questionário, e 

apresentaram os textos aos colegas. Todos os alunos receberam certificados de 

participação e os primeiros três classificados de cada ano de escolaridade receberam livros, 

como prémio.  

A.9 - Balloon activity, que envolveu 491 crianças e alunos, sem contar com os respetivos 

professores, um por turma. Os discentes escreveram e desenharam mensagens relativas 

ao seu mundo, às suas preferências em termos de leitura, aos seus sonhos, prenderam as 

mensagens a balões coloridos que lançaram pelos ares.  

A.10 – Submissão do relatório intermédio – até outubro 

A.11 – I amo n duty in my school library! And Sharing books is fun(tastic) – com início em 

setembro de 2018-  esta atividade permitiu a formação de alunos voluntários para 

auxiliarem os funcionários do Agrupamento na Biblioteca, associando ainda a partilha de 

livros no primeiro ciclo. 

A.12 – Reading Opens minds and changes lives! – outubro de 2018 - Concurso de ensaios 

para os alunos do 3.º ciclo e secundário e de desenhos para o primeiro ciclo. Os melhores 

ensaios e desenhos receberam prémios – livros, tendo sido os textos publicados em inglês 

no Jornal MDD. 

A.13 – Comic Books are FUN! – novembro de 2018 – conceção e criação de tiras 

humorísticas de BD na aplicação Toondoo. As tiras de BD foram integradas em dois livros, 

um em língua materna e outro em inglês, publicados na aplicação on-line referid. Além 

disso foram também publicadas no website do projeto e no Jornal MDD. 

A.14 – Read With Me! – dezembro de 2018 – convidaram-se atores para dar formação aos 

alunos que venceram a competição de leitura. 

A.15 – I’m reading to you! –de janeiro a junho de 2018 – esta atividade continuou a envolver 

sobretudo alunos do ensino secundário, mas contou também com duas turmas do 4.º ano e 

com as suas docentes. 
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A.16 – Take a look! – março de 2018 – desafio para que os alunos comparassem filmes 

com os livros que os inspiraram. Organizaram-se debates com os prós e os contras de 

livros/filmes 

A.17 – Discover my literature/culture – abril de 2018 – cada país leu uma das 

recomendações literárias dos parceiros, da lista elaborada na A.3 e apresentaram-se novas 

recomendações. 

A.18 – Reading images! – abril de 2018 – worshop com alunos NEE sobre a compreensão 

de imagens. Os alunos experimentaram realizar depois a leitura de algumas imagens, 

produzindo exercícios de escrita a partir dessas leituras. 

A.19 – I like Reading in English! – maio de 2018 – o mesmo livro, fins diferentes, 

surpreendentes e criativos, apresentados numa sessão skype para incrementar a 

autoconfiança e a proficiência em inglês.  

A.20 – MDD Newspaper –junho de 2018 – Thank you for the best memories! – Número final 

do Jornal do projeto 

A.21. – Relatório final. 

Outras atividades tiveram lugar em todas as escolas/agrupamentos envolvidos, 

nomeadamente a vinda de escritores ao agrupamento para conversarem com os alunos 

sobre a escrita e os livros; a participação dos alunos do AEMC no concurso nacional de 

Leitura, em duas etapas, tendo sido os alunos questionados sobre livros previamente 

selecionados. Na segunda etapa além de tarefa idêntica tinham de ler expressivamente um 

texto e produzir um discurso argumentativo oral. A ida ao teatro para assistir à 

representação da peça Embarcação do Inferno, recriada com base numa obra de Gil 

Vicente, mas também a outras. Comemoração do dia da poesia na BE, com leitura de 

poemas. Treasure Hunt - concurso realizada a partir das obras Os Lusíadas e Auto da 

Barca do Inferno. A dramatização e a resolução de problemas foram áreas trabalhadas a 

par da criatividade. Semana da leitura - atividades diversas. 1ª Mobilidade Portugal – Treino 

para professores de competências digitais com ferramentas diversas (Google Forms, 

códigos QR, Kahoot, Mentimeter, StoryJumper, como novas estratégias de aproximação à 

leitura e escrita. Workshops diversos para os alunos – dança, conservação e restauro de 

livros, cozinha, TIC, etc. 2ª Mobilidade Polónia- Aproximação à leitura através da Dança, do 

Teatro e da Música para a Literatura. Representação teatral do primeiro capítulo do e-book 

e apresentação das recriações dos restantes capítulos. Aulas de diversos estilos de dança. 

Workshop para fazer papel e visita a uma biblioteca especializada para deficientes visuais. 

Divulgação do projeto na TV local e regional, nos jornais e rádios locais e regionais. 3ª 
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Mobilidade à Bulgária – os participantes conheceram os alfabeto cirílico e os seus 

fundadores. Finalmente, a 4ª Mobilidade à Itália- Pescara levou os participantes a lugares 

famosos de obras e autores. Ali se apresentaram os livros de Banda Desenhada. Os 

docentes receberam formação no âmbito da dislexia.  

A primeira reunião internacional do projeto "Bem-vindo à Roménia!" foi realizada em Sibiu, 

Roménia, o coordenador do projeto, em outubro de 2016. Esta reunião juntou todos os 

parceiros para conhecer e discutir o seu trabalho futuro. Cada país foi representado por 3 

professores: uma pessoa de contacto (coordenador), um representante legal e outro 

professor da equipe do projeto. As discussões ocorreram em diferentes lugares: na escola, 

na biblioteca principal, na sala de conferências da Câmara. Os principais objetivos desta 

reunião preparatória foram: 

- Discutir os pontos fracos e fortes do projeto, refletindo sobre a forma como os modificar e 

agindo em conformidade. 

- Estabelecer funções e tarefas para cada escola parceira sobre desempenho, avaliação, 

disseminação;  

- Apresentação de cada parceiro no sistema educacional nacional da educação da 

biblioteca ASTRA;  

- Controle de orçamento apropriado  

- Foram adotados critérios específicos para a seleção de alunos / /funcionários/ docentes a 

serem incluídos nas mobilidades  

- O TwinSpace foi apresentado no e-Twinning, bem como o site do projeto. 

- Foram tomadas decisões relativamente aos instrumentos da web a utilizar na criação do 

MDD newspaper. 

- Foram apresentados e discutidos os princípios para monitorizar e os indicadores 

qualitativos e quantitativos para proceder à avaliação, com o intuito de promover uma 

avaliação do desenvolvimento do nosso projeto através de indicadores claros, diagramas, 

questionários; conceção de um questionário de resposta pós-mobilidade comum para todos 

os professores e alunos.  

- Foram definidas metas claras para os cursos de formação, eventos de aprendizagem;  

- Foi criado um plano de distribuição das atividades com um calendário claro e alocação de 

tarefas a cada parceiro; 
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- Visita a Sibiu, Câmara Municipal, encontro com as autoridades locais;  

- Visita do museu na primeira escola romena em Brasov; onde foram impressos os 

primeiros livros romenos das figuras cirílicas e de peixes.  

O segundo Encontro Transnacional sobre o projeto estava programado no final do segundo 

ano do projeto para acontecer na Bulgária, mas devido às circunstâncias acima 

mencionadas, o país será o anfitrião da reunião. O encontro na Turquia foi sumativo e 

conclusivo. Todo o projeto foi então e de novo avaliado. 
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Projeto Globetrotter - Escolas e 
Comunidades Alternativas no Mundo: Em 
viagem através de 17 países, em busca de 
Lugares Encantados da Infância – Relato 
de Experiência 

Resumo 

E se, da escola não fizessem parte, necessariamente, quatro paredes, mesas, cadeiras e 

janelas? E se, mesmo havendo salas, não houvesse paredes entre as mesmas e estas 

fossem aulas abertas sem divisões? E se, do currículo escolar fizesse parte saltar na lama, 

construir casas nas árvores, lanchar sentados em troncos de madeira, escutar contos 

dentro de cabanas de ramos de árvores construídas pelas próprias crianças ou brincar 

espontaneamente debaixo de céu livre? E se, as crianças pudessem escolher quando 

aprender e o que aprender, em grupos de trabalho de meninos e meninas de idades 

diferentes? E se, não houvesse livros nem testes na escola? E se, as crianças pudessem 

“construir” os seus próprios livros de aprendizagem? E se, aprender o alfabeto se pudesse 

fazer, escrevendo no ar? E se, as crianças pudessem dormir ao ar livre no Jardim-de-

infância, na hora de descanso? E se, brincar, independentemente das condições do tempo, 

fosse possível sempre ao ar livre? E se, a vida e a educação passassem a ser encaradas 

como percursos de autoeducação constante em vez de processos de avaliação quantitativa 

constante? E se, aprender matemática se pudesse fazer saltando à corda ou tricotando com 

as mãos, sem agulhas? E se, a Escola pudesse ser “Livre”? E se, o Yoga ou a meditação 

Mindfulness fossem parte da escola? E se, a nossa casa pudesse ser a nossa própria 

escola? E se, aprender se pudesse fazer viajando pelo Mundo? O Projeto Globetrotter 

pretendeu responder a estas perguntas, numa fase inicial, desenvolvendo, conhecimentos 

de várias metodologias pedagógicas, através de uma viagem de pesquisa presencial e 

entrevista entre os anos de 2006 a 2018, através de 16 países diferentes, recolhendo 

impressões fotográficas e recolhendo dados para análise qualitativa de 42 projetos sobre 

Projetos Educativos Alternativos, como por exemplo: Jardins-de-infância que se 

desenvolvem inteiramente na floresta, que são os chamados Waldkindergarten ou Forest 

Schools, assim como outros projetos como os Camphills, a Pedagogia Sócio Curativa, entre 

outros, que se desenvolvem na linha de orientação Waldorf e Antroposófica; Escolas e 

Jardins-de-infância que se desenvolvem no âmbito da Pedagogia de Maria Montessori; Eco 

Aldeias, como também outros, que revelaram promover a criatividade e o respeito pelo 
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desenvolvimento integral do Ser Humano, assim como o respeito pela Terra e pela 

Natureza e que fomentam, desta forma, uma educação livre, sustentável e mais holística. 

Os objetivos do projeto passaram por criar, através dos conhecimentos adquiridos, uma 

plataforma de partilha e de trabalho transversal em educação integral em Portugal, na 

primeira infância, partilhando a experiência das visitas e os dados recolhidos nos vários 

países, através de palestras, exposições fotográficas e documental vídeo, em várias 

localidades, no sentido de contribuir para a “re-imaginação” de um novo modelo de 

educação. O feedback obtido durante esses mesmos eventos, até ao momento, revelou a 

crescente necessidade sentida, quer por parte de professores, pais, terapeutas e 

participantes, de “re-imaginar” a educação de forma transversal, por forma a incluir 

conceitos e práticas, que puderam ser vividas e transmitidas, durante a viagem e pesquisa 

com o Projeto Globetrotter. 

Palavras-chave 

Escolas alternativas; Educação de Infância; pedagogias alternativas; inovação em educação. 

1. Introdução 

A presente comunicação pretende expor a primeira fase de desenvolvimento de um projeto 

de pesquisa presencial e documental (fotografia/vídeo), realizado através de viagens, para 

conhecer escolas e comunidades educativas alternativas, em vários países do mundo, no 

sentido de contribuir para uma reflexão sobre os modelos educativos contemporâneos 

propostos, em vários níveis de ensino, que enfrentam vários desafios, nos dias de hoje e ao 

longo dos últimos anos. Este interesse surgiu da experiência, após término da Licenciatura 

em Psicologia, como voluntária europeia, numa Escola Waldorf, na Alemanha, durante um 

ano, onde houve a oportunidade de aprofundar conhecimentos de práticas pedagógicas 

dentro da Pedagogia Waldorf, tendo ainda conhecido outros conceitos, como os 

Waldkindergarten, Forest Schools, Pedagogia Natural ou Jardins-de-infância na floresta, a 

Pedagogia Montessori ou os conceitos de jogo livre de Emmi Pikler, por exemplo, entre 

vários outros “Lugares da Infância Encantada”. Desde então, projetou-se uma viagem, que 

foi apoiada pela então Ação 3 – Capital Futuro - do Programa Juventude em Ação, atual 

Erasmus Mais, pela necessidade sentida em encontrar respostas a algumas questões sobre 

os modelos e práticas pedagógicas mais tradicionais conhecidas, pelo impacto sentido, 

durante a pesquisa em termos de literatura, sobre Escolas Alternativas em vários países, 

assim como pelo contacto com pais, professores e outros profissionais da área da 

Educação, em que senti desânimo e incerteza quanto à forma como esta é exercida, nos 

vários níveis de ensino. De forma geral, o Projeto Globetrotter, centrou-se mais na pesquisa 

de conceitos pedagógicos alternativos desenvolvidos para a primeira infância, abrangendo 
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não só os modelos educativos, mas também uma pesquisa sobre aspetos como a 

arquitetura, a adequação da construção e do espaço para a função a exercer, a estética, a 

harmonia e a sustentabilidade. 

“São os sistemas educativos tradicionais, aqueles que nos formaram, ainda aptos para 

preparar os nossos filhos? Para dotá-los daquelas competências e habilidades, cujo 

domínio será um requisito essencial para o êxito das suas vidas, as quais se irão 

desenvolver no próximo milénio ”. (WILD, 2011, p. 7). 

 

Mas, o que são projetos educativos alternativos? Pode dizer-se que a “educação 

alternativa” se refere à educação não tradicional, não convencional e não estandardizada, 

considerando-se mais autêntica, holística e progressiva, que se fundamenta em diversas 

abordagens ao ensino e à aprendizagem, orientadas por diferentes filosofias, as quais 

assentam em cinco elementos comuns base, segundo Miller (2008): o respeito pelas 

pessoas, o equilíbrio, a descentralização da autoridade, a não interferência com as esferas 

política, económica e cultural da sociedade e uma visão holística do mundo. Pode ainda 

acrescentar-se que, estes projetos, pretendem fomentar uma educação alternativa a toda 

uma educação tradicional, estendendo-a a um conceito de educação ao longo da vida ou de 

autoeducação, tornando-a parte do dia-a-dia, através da conceptualização dos processos 

de aprendizagem fora dos edifícios centralizados onde, normalmente, a escola funciona e 

tornando-a responsabilidade das próprias pessoas, das famílias, da comunidade, das 

nações e do mundo. 

“As nossas crianças passam 181 dias a ir à escola numa caixa. As pessoas que 

construíram a minha escola também construíram a prisão e o hospital psiquiátrico usando 

os mesmos materiais. A Green School é um local de pioneiros, local e globalmente. É uma 

escola que construímos para o Mundo. E como conseguimos isto tudo? Na relva gigante. É 

bambu. As salas têm luz natural. São lindas. São bambu. A brisa passa através delas”. 

(HARDY, 2010”). 

 

Segundo Black (2014), em todo o mundo, todos os dias, milhões e milhões de crianças 

normais, brilhantes e saudáveis, são rotuladas como falhanços, de uma forma que as 

destrói para sempre e, crescentemente, aquelas que não se adaptam ao sistema artificial 

da escola, são diagnosticadas com perturbações mentais e medicadas. Chega mesmo a 

afirmar que, fazer investigação sobre como os seres humanos aprendem, recolhendo 

dados, sobre a aprendizagem baseada no comportamento na escola, é como recolher 
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dados sobre orcas, baseados no seu comportamento no Sea World. Também Louv (2008), 

aponta para o conceito de “Perturbação por Défice de Natureza”, na sua obra Last Child in 

the Woods, descrevendo a realidade norte-americana, de muitas crianças com pouco ou 

nenhum contacto com o meio natural próximo, remetendo e generalizando para 

preocupações não só locais, mas globais e abrangentes ao mundo. Grande parte do 

conceito do Projeto Globetrotter surgiu, então, pelo impacto da observação e da perceção 

da vida em si, como por exemplo, o facto de pais, famílias e comunidades em todo o 

mundo, procurarem, cada vez mais, abordagens alternativas à educação e à escola, que 

valorizem e permitam o desenvolvimento da pessoa como um todo, que encorajem para a 

vivência de um percurso de desenvolvimento integral e que promovam a aprendizagem de 

forma empreendedora, autêntica e feliz.  

 

“Todos os sistemas educativos no mundo estão a ser reformados, neste momento e isso 

não é suficiente. A reforma já não é útil, porque simplesmente melhora um sistema 

estragado. O que necessitamos não é evolução, mas sim uma revolução na Educação. Isto 

tem de ser transformado noutra coisa…As comunidades humanas dependem de uma 

diversidade de talento, e não de apenas uma singular conceção de habilidade. E, no 

coração deste desafio está a reconstituição do nosso sentido de habilidade e de 

inteligência. Temos de mudar para um modelo que se baseie nos princípios da Ecologia e 

da Agricultura. Temos de reconhecer que o desenvolvimento humano não é um processo 

mecânico, mas um processo orgânico”. (ROBINSON, 2010). 

A importância do Projeto Globetrotter, que começou por ser plasmado por escrito como um 

pequeno roadbook ou típico diário de viagem, tendo como referência as vivências, as fotos 

e os percursos de visitas entre os anos de 2006/2015, enquadrando, ainda, visitas mais 

recentes (2016-2018), revela-se na possibilidade de cruzar contactos, e oportunidades 

formativas, para jovens, pais, professores, terapeutas entre outros agentes educativos, de 

terem acesso, ainda que indireto, a alternativas educativas a funcionar com eficácia e 

dedicação em países tão diversos entre si e, na grande maioria, em comunidades 

pequenas. Este trabalho também pretendeu ser um imput de energia e motivação, para os 

processos de tomada de decisão, nos percursos da autoeducação das pessoas e, em 

consequência, para todos nos empenharmos em ter como compromisso máximo de vida, 

sermos e vivermos a melhor versão de nós mesmos, como parte integral da história e da 

biografia do mundo e, se possível, podermos contribuir para que se torne num lugar melhor. 

Desta forma, e tendo por base uma metodologia muito próxima à de Photovoice de Wang e 

Burris, (1997), em que se considera que não deve ser negada a possibilidade a ninguém, 

neste mundo, de falar e ser ouvida. É uma metodologia que trabalha, com a missão de 
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promover a mudança social de forma positiva, especialmente em comunidades 

marginalizadas, através da fotografia, pelo facto de ser considerada uma ferramenta 

altamente flexível que ultrapassa barreiras culturais e linguísticas, podendo ser adaptada a 

todas as competências. Sendo assim, de acordo com a visão do Photovoice, o poder da 

fotografia reside no seu duplo papel, quer como forma de arte, quer como técnica de gravar 

factos. Proporciona uma forma acessível de descrever realidades, comunicar perspetivas e 

promover uma consciência sobre questões sociais e globais. O seu baixo custo e fácil 

disseminação encoraja a partilha e promove o potencial para gerar diálogo e 

reflexão/discussão. O Projeto Globetrotter não pretendeu, desta forma, fazer uma reflexão 

exaustiva e quantitativa sobre o estado da Educação nos dias de hoje ou uma avaliação 

tendenciosa sobe os modelos educativos pesquisados, mas sim permitir que as pessoas 

que a ele tenham acesso, embarquem num processo de meditação e que, através das 

imagens, palavras e apresentação dos dados recolhidos, possam sentir o impulso de que 

poderemos, cada um de nós, ter um rol muito ativo na mudança e na criação de novas 

formas de desenvolvimento, nas nossas próprias vidas enquanto indivíduos e, em 

consequência nos locais onde vivemos, na Natureza, na Economia, na Educação, nas 

nossas famílias e nas pessoas que amamos. 

2. Objetivos 

Desta forma, o âmbito do Projeto Globetrotter pretendeu promover uma reflexão sobre 

estas preocupações e realidades da Educação, propondo três objetivos gerais: 

1) Visitar presencialmente, vários projetos educativos alternativos, em vários países do 

mundo, e recolher dados através de diferentes metodologias, em diferentes níveis de 

ensino, mas com as características comuns de: serem locais, promoverem a 

sustentabilidade, o empreendedorismo, cuidar a figura do Professor, desenvolver o currículo 

educativo de forma autónoma e inovadora e que promovam uma comunidade de 

aprendizagem feliz, no seu todo. 

2) Partilhar os dados recolhidos com a comunidade, quer em Portugal, quer noutros 

países, através quer da fotografia e vídeo, pelo desenvolvimento de uma Exposição 

Fotográfica intitulada “Imagine a School…”, suportada por reflexões de fundadores de 

projetos visitados e de outros visionários, pedagogos, quer através de apresentações em 

eventos para comunidades educativas, com uma ideologia similar à do PhotoVoice. 

3) Criar uma plataforma de trabalho e de partilha em Educação Alternativa/ mais 

holística em Portugal, que possa partilhar estes imputs, quer com profissionais das 

comunidades educativas, quer com pais e famílias, no sentido de motivar para uma reflexão 

sobre a Educação num processo de “re-imaginar” a Escola, pensando no que é possível 
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melhorar, assim como permitir a conexão entre os projetos visitados e que trabalham neste 

sentido em Portugal, que manifestem interesse nesse sentido. 

3. Metodologia 

Atendendo à inexistência de estudos neste domínio, com os mesmos objetivos e seguindo 

as mesmas metodologias, optei por um desenho metodológico qualitativo, abrangendo dois 

tipos de recolha de dados:  

1) Estudo de casos, recorrendo à observação, a diários de bordo e a entrevistas a 

vários agentes educativos, fundadores de projetos visitados, professores, educadores, pais, 

alunos, terapeutas, entre outros, dos projetos participantes. 

2) Análise e recolha documental, fundamentalmente, pela análise do currículo de cada 

projeto visitado, atividades propostas, conceito pedagógico, assim como pela recolha 

fotográfica no sentido em que acredito, assim como Sebastião Salgado (2000), que a 

fotografia nos permite ver o mundo, sem presenciar diretamente o que acontece, dando 

espaço para a mudança. 

“Minhas fotografias são um vetor entre o que acontece no mundo e as pessoas que não têm 

como presenciar o que acontece. Espero que a pessoa que entrar numa exposição minha 

não saia a mesma.” (Sebastião Salgado, 2000). 

 

3) Partilha da Recolha Documental de duas formas: pela edição de um livro sobre a 

primeira fase do projeto, assim como pela produção de uma exposição fotográfica/vídeo 

intitulada “Imagine a School…”, com suporte de imagem e texto descritivo, no sentido de 

promover a reflexão sobre a Educação e de “transportar” as pessoas, que nunca 

presenciaram estes modelos pedagógicos, às suas características, através desta viagem 

visual pelos “Lugares da Infância Encantada”. 

 

 

4. Calendarização e faseamento do projeto 

Até ao momento, foram visitados 42 projetos educativos alternativos, através de 16 países, 

entre eles: Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Alemanha, Áustria, Eslováquia, Hungria, 

Suíça, Itália, Portugal, Espanha, Reino Unido e Indonésia. A realização e planificação do 
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Projeto Globetrotter ocorreu até ao momento e prevê-se prosseguir, em quatro fases 

sequenciais, como podemos observar no quadro:  

Anos 2005-2007 Anos 2007-2015 Anos 2015-2017 Anos 2017/2019 

Fase 1 

- Revisão da 

literatura na área de 

estudo proposta; 

- Submissão de 

candidatura a 

cofinanciamento do 

Programa 

Juventude em Ação; 

- Pesquisa de 

projetos a visitar na 

Europa; 

- Estabelecimento 

de contactos com 

os projetos 

pesquisados; 

- Visita presencial 

aos 32 projetos que 

aceitaram fazer 

parte desta recolha 

inicial; 

- Produção das 

primeiras 

exposições 

fotográficas, sobre 

esta Fase 1, em 

Portugal; 

- Produção de um 

catálogo de suporte 

Fase 2 

- Edição do primeiro 

livro sobre o projeto, 

como ferramenta de 

partilha do 

conhecimento 

adquirido e 

experiências 

vividas; 

- Desenho da fase 

de visitas mundiais 

a projetos mais 

contemporâneos; 

- Início da primeira 

visita ao projeto 

Green School Bali, 

como ponto de 

partida para as 

restantes visitas 

mundiais a realizar, 

em forma de 

voluntariado no 

Jardim-de-infância 

da mesma; 

- Planificação de 

Exposições 

fotográficas em 

vários eventos 

nacionais sobre 

Educação, e em 

Fase 3 

- Apresentação do 

livro sobre o Projeto 

Globetrotter em 

vários eventos, em 

Portugal; 

- Realização de 

exposições em 

Portugal, dentro do 

conceito proposto 

“Imagine a 

School…”; 

- Planificação das 

visitas mundiais, a 

realizar; 

- Proposta da 

exposição a 

diferentes estruturas 

municipais. de 

Portugal, no sentido 

da partilha; 

- Conectar e criar 

plataforma de 

partilha em 

Educação 

Alternativa em 

Portugal. 

- Visitas a projetos 

de Forest School no 

Fase 4 

- Visitas a vários 

projetos em 

Portugal e Reino 

Unido. 

- Desenvolver a 

plataforma de 

partilha sobre 

Educação 

Alternativa, em 

Portugal em 

conexão com outras 

no Mundo; 

- Desenvolver a 

Rede Children & 

Nature em 

Bragança e em 

Portugal (Richard 

Louv) e o Dia de 

Aulas ao Ar Livre na 

Escola Pública 

(Movimento Bloom). 

- Organizar um 

evento “Children & 

Nature” conectado 

com o projeto nos 

EUA 

- Desenvolver um 

Projeto de Forest 

School em 
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à exposição. 

Análise de dados; 

- Apresentações 

vários locais 

municipais. 

Desenvolvimento do 

conceito “Imagine a 

School…”, como 

proposta de reflexão 

sobre a importância 

de uma Educação 

Holística. 

Análise de dados; 

- Apresentações 

Reino Unido. 

- Estender o projeto 

de Exposição 

itinerante a outros 

países; 

- Análise de dados; 

- Apresentações. 

Bragança 

conectado com 

Portugal e com o 

Mundo. 

- Início da 

Formação com o 

Professor José 

Pacheco (Portugal). 

- Participação no 

TEDxPorto 2018. 

- Análise de dados; 

- Apresentações 

Quadro 1: Calendarização do projeto. 

Continente País Projetos visitados 

Europa 

Noruega 

1. Stiftelsen Grobun Camphill, Stange. 

2. Solborg Camphill, Jevnaker. 

3. Ski Waldorf Kindergarten, Oslo. 

Suécia 4. Matrix Integral Institute, Estocolmo. 

Finlândia 

5. Myllylaehde Camphill, Lahti. 

6. Sylvia-Koti Camphill, Lahti. 

Dinamarca 7. Chistiania Ecovillage, Copenhaga. 

Luxemburgo 
8. Institut Pour Infirmes Moteurs 

Cérebraux, Luxemburgo. 

Alemanha 

9. Park Mit Allen Sinnen, Gutach am 

Schwarzwald. 

10. Bregtalschule Waldkindergarten, 

Furtwangen. 
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11. Wald und Wiese Waldkindergarten, 

Eischstaett Stadt. 

12. Wasserzell Montessori Kinderhaus, 

Wasserzell. 

13. Parzivalschulen Karlsruhe 

Waldorfschule. 

Áustria 

14. Sonnenkinder Waldkidergarten, 

Wilhering, Linz. 

15. Kleimbatt Oekodorf, Riegersburg. 

16. Waldorf Kindergarten Wien. Viena. 

17. Galemo Montessorischule. 

Klosterneuburg. 

18. Waldorfschule & Waldorf 

Kindergarten. Salzburgo. 

Eslováquia 

19. Slovindia – Yoga at School for 

Children with Special Needs. 

Trencin.  

Hungria 
20. Emmi Pikler International 

Foundation. Budapeste. 

Suíça 
21. Kientalerhof. Centro de Criatividade 

e Bem-estar. Kiental. 

França 
22. La Côume. Mosset. Pirinéus 

Orientais. 

Espanha 

23. La Casa de Luz. Jardim-de-infância 

Waldorf. Lanzarote. 

24. Escuela Waldorf Meniñeiros. Lugo. 

25. Escuela Waldorf Sa Llavor, Mancor 

del Valle, Mallorca.  
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Reino Unido 

26. Little Forest Folk Chiswick, London, 

UK. 

27. Maggie & Rose Family Members 

Club, Chiswick, London, UK. 

Itália 

28. Scuola Waldorf di Padova. 

29. Associazione Mary Poppins, Monti 

Eugani, Padova. 

Portugal 

30. Jardim-de-infância Waldorf 

Internacional. Lagos. 

31. Jardim-de-infância Waldorf S. Jorge. 

Alfragide. 

32. Centro de Artes de Belgais. Mata. 

Castelo Branco. 

33. Tamera – Biótopo de Cura e Escola 

da Esperança.Colos. 

34. Casa de St. Isabel.Instituto de Socio 

terapia.S. Romão. 

35. Associação Quinta das Pontes. 

Espinhal. 

36. Escola da Ponte (ainda em Vila das 

Aves). 

37. Parque Ecológico do Funchal. 

38. Projeto Escolas Rurais. Bragança. 

39. Projeto A Casa da Árvore, Leiria. 

40. Colégio Verde Água, Mafra. 

41. Academia São Miguel dos Arcos, 

Oeiras. 
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Ásia Indonésia 42. Green School. Bali. 

Quadro 2: Projetos visitados até ao momento. 

5. Conclusões  

De todo o trabalho desenvolvido até à data, com a participação do Projeto Globetrotter em 

vários eventos de partilha dos dados através de apresentações e organização de 

exposições fotográficas, dentro de um conceito muito próximo ao do Photovoice ou 

Picturevoice, explorando o valor e impacto das imagens e das estórias que elas transmitem 

na mudança positiva, pode concluir-se que todos obtiveram um feedback positivo do 

público-alvo, no sentido em que a reflexão sobre a Educação surgiu, assim como o 

interesse e motivação para fazer parte desta mesma proposta de trabalho. Dado que o 

projeto se encontra em curso, não tendo finalizado as visitas mundiais, em vários 

continentes, no sentido de explorar também arquiteturas e edifícios sustentáveis 

construídos para Escolas e Jardins-de-infância, assim como novos conceitos e métodos 

pedagógicos mais holísticos é esperado, num futuro próximo, contribuir para que os 

objetivos do projeto se concretizem na sua totalidade. A organização da Exposição “Imagine 

a School…” pretende trabalhar localmente, em termos de municípios, promovendo a 

partilha, em espaços municipais, acessível a todos, quer em Portugal, quer noutros países. 

Também se pode concluir, que o método de partilha através da fotografia revelou ter um 

efeito muito positivo e imediato, como forma de início à reflexão sobre como estamos a 

vivenciar os espaços e os métodos educativos e aquilo que pode ser melhorado. De acordo 

com o faseamento do projeto, pretende-se dar continuidade à partilha, no sentido de criar 

uma plataforma de trabalho conjunto em Educação Alternativa/mais Holística em Portugal, 

conectada com o Mundo, num processo de “Re-imaginação da Educação”. 

“… Como o desenvolvimento inclui a criatividade e a diversidade, só uma educação que 

inclua as expressões, os movimentos, a liberdade consequente, a competição cooperativa e 

o pensamento divergente permitirão uma aprendizagem entusiástica e útil da fala, da 

leitura, da escrita, do cálculo, da história, da geografia, da física, da química, da biologia e 

da filosofia. As diversas experiências e “caminhadas” educativas que Simone André da 

Costa conheceu e caracteriza nesta obra, no âmbito do projeto Globetrotter de Escolas e 

Comunidades Educativas, mostra claramente que a educação alternativa não só é possível 

e eficiente, como é o garante de um desenvolvimento humano sustentável, com benefícios 

em larga escala. O peso excessivo da aprendizagem cognitiva, com as restantes 

aprendizagens reduzidas a um mero contexto, produzirá robots pouco sensíveis e, amiúde, 

mentalmente insanos”. (SILVA, 2014). 
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Fotos 1-3: Parte da coleção de fotos da Exposição “Imagine a School…” 
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A crescer com o eTwinning 

Resumo 

Gostaria de partilhar a minha experiência na dinamização de projetos eTwinning: as 

grandes vantagens e os grandes impactos. O eTwinning está presente na minha sala de 

aula do 1º ciclo desde 2009. Entre curtos, médios e longos projetos, são quase 30; têm 

trazido uma motivação muito grande ao meu dia a dia e, consequentemente, motivação aos 

meus alunos. E este é o ponto fundamental para que as aprendizagens façam mais sentido 

e sejam apetecidas. De forma interdisciplinar, os alunos alargam horizontes e aprendem em 

contexto. De entre projetos em português, português/espanhol e inglês, será destacado um 

dos mais recentes e dos mais completos, “Postcards to Georg” e serão apresentados 

testemunhos de alunos.  

Palavras-chave 

eTwinning, motivação, aprendizagem 

A partilha que pretendo fazer hoje relaciona-se com o desenvolvimento de projetos 

eTwinning na minha prática pedagógica. 

A trabalhar na escola primária desde 1987, o eTwinning surgiu na minha vida há 9 anos 

atrás. Ao princípio fiquei sem saber muito bem o que fazer com a inscrição que fiz. Tratava-

se de uma plataforma virtual (mundo que sempre me entusiasmou) onde eram 

apresentados diferentes professores de vários países da Europa e projetos que 

organizavam entre si para trabalhar na sala de aula. Ainda hoje assim funciona. Há 

professores que têm ideias para trabalhar em conjunto com outros colegas e expõem o que 

têm em mente numa página, aguardando feedback para começar o trabalho. Eu andei a 

espreitar as propostas que por lá havia, mas não me identifiquei com nenhuma em 

especial. Entretanto, frequentei uma formação online da qual não me lembro o nome, mas 

para a qual tínhamos que organizar um projeto eTwinning, não necessariamente para ser 

posto em prática. Mas essa atividade requerida foi precisamente a motivação que me fez 

ativar a criatividade e pensei numas linhas gerais que, para meu grande espanto, foi tendo 

adeptos de diversos países. Depois de tanta energia despendida e de tanto entusiasmo, 

entendi que o projeto merecia ser levado para a sala de aula e os meus parceiros 

concordaram. E foi assim que esta empreitada de projetos se iniciou! Desde então, tenho 

Autor: Betina 

Astride Santos 

Agrupamento de 

Escolas de 
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participado em variados (quase 30 até agora) sendo a maioria deles com ideias que eu 

começo e que me surgem, muitas vezes, sem ser propositadamente. 

Esta espécie de vício que se instalou na minha vida profissional tem três grandes razões: a 

primeira é a motivação que este tipo de atividades me traz e, consequentemente, traz aos 

meus alunos, pois um professor motivado é meio caminho andado para ter uma turma 

motivada. A segunda razão, relaciona-se com a maneira como os alunos, efetivamente, 

aprendem e ficam despertos para realidades além das suas. É muito gratificante sentir que 

os alunos se entusiasmam e nos seus trabalhos e discursos fazem referência a 

experiências que realizámos no âmbito das atividades dos projetos; também os pais já têm 

comentado que às vezes ficam admirados pelo facto dos seus filhos falarem de cidades ou 

de alguma coisa que eles não esperavam que eles falassem. A aprendizagem 

interdisciplinar é uma realidade nestes projetos e no 1º ciclo, tal como no jardim de infância, 

a interdisciplinaridade é rainha. A terceira razão que justifica o meu grande gosto pelos 

projetos eTwinning é a simplicidade de vai da ideia à prática. O formulário para se submeter 

um projeto é simples: escolhe-se um parceiro co-fundador e definem-se os seguintes 

tópicos: título, ideia geral, língua de trabalho, as idades das crianças, a(s) área(s) de 

trabalho, objetivos, a maneira como o projeto irá desenvolver-se e os resultados esperados. 

Em menos de uma semana temos a resposta – aprovado ou não aprovado – e podemos 

começar a trabalhar. A partir daqui, o projeto será tudo o que quisermos, ou seja, pode ser 

profundo ou simples, conforme decidamos investir muito ou pouco. Em qualquer dos casos, 

tem sempre a vantagem de ser um desafio, pois trabalhar em colaboração é sempre um 

desafio. Há, ainda, um bónus: não implica dinheiro o que, seguramente, nos poupa a 

demorados relatórios e preocupações administrativas.  

Mas não pensemos que o eTwinning é a solução de todos os problemas! Ou que quem não 

tem projetos eTwinning não tem aulas motivadores! Claro que há muito boas atividades e 

excelentes oportunidades de aprendizagem em turmas onde não existe eTwinning. Apenas 

falo da minha perspetiva: para mim, o eTwinning é um pretexto para me manter ativa e não 

acomodada. Esta maneira de estar no ensino passou a ser uma aprendizagem e eu sinto-

me muito mais desafiada, interagindo e colaborando com outros colegas que podem estar 

até na minha escola (como já aconteceu), que podem estar noutras escolas no meu país 

(como tem acontecido), mas que também estão noutras partes da Europa. Seria, sem 

dúvida, menos trabalhoso se eu desenvolvesse atividades apenas com a minha escola, na 

minha língua. Sim, seria. Mas assim é mais desafiante, mais empolgante, eu tenho que me 

esforçar mais, tenho que me colocar mais vezes em situações que não domino e isso, sinto, 

faz de mim uma pessoa atenta aos outros e mais aberta a novas abordagens e pontos de 
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vista e uma profissional mais realizada, pois consigo levar para a frente maneiras de 

trabalhar que não ousaria se ficasse no meu conforto pessoal e pedagógico. 

Já participei em projetos em inglês (tem sido a maior parte), só em português e em 

português e espanhol. Escolher um para partilhar neste Encontro foi difícil, pois cada um é 

especial por alguma razão. Mas optei por trazer um projeto que foi desenvolvido no ano 

letivo de 2016/17. Apesar de já ter feito projetos de curta, de média e de longa duração, a 

maioria é de longa duração estendendo-se por um ano letivo. Este projeto também durou 

um ano e decidi-me por ele por ser muito completo. O que eu quero dizer é que ele 

mobilizou de forma assinalável os alunos, os professores e as famílias, houve muita 

interação entre os parceiros e foram realizadas imensas atividades. 

Vejamos, então, algumas das razões do sucesso do “Postcards to Georg”. Georg é um 

pequeno urso de peluche que vive na Alemanha e que tem vários irmãos espalhados por 

alguns países, resultado de projetos anteriores. Dois desses países são a Itália e a 

Finlândia que participam neste projeto eTwinning. Um último irmão urso foi-me oferecido e o 

Georg ficou a sentir-se muito sozinho. O objetivo do projeto foi, então, enviar postais dos 

irmãos para o Georg, e vice-versa, mostrando atividades que iam sendo feitas pelos quatro 

irmãos. Esta ideia da mascote foi tão mobilizadora para os meus alunos que eles queriam o 

urso presente em todas as suas atividades, fossem ou não do projeto! O Allan Mark passou 

a ser um elemento integrante da nossa turma. 

Visitando o TwinSpace do projeto (https://twinspace.etwinning.net/22686/home ) podem ser 

consultados todos os trabalhos realizados. Este espaço é uma espécie de blogue que o 

serviço do eTwinning oferece aos parceiros envolvidos. É um espaço seguro que pode ter 

páginas públicas ou privadas, apenas para as pessoas especificamente selecionadas. 

Graficamente pode não ser tão apelativo como outros espaços que podemos encontrar na 

internet, mas é o espaço oficial. As atividades foram muitas. Fizemos uma espécie de 

dicionário de quatro línguas utilizando palavras do quotidiano dos alunos; um livro de 

atividades com tiras de banda desenhada nas quais os alunos tinham que criar o texto; 

organizámos puzzles e jogos de correspondência de palavras; também construímos 

bonecos de neve (com neve verdadeira para quem teve essa possibilidade e sem neve, 

utilizando um documento partilhado); fizemos um livro de receitas; organizámos atividades 

que contribuíram para angariar dinheiro para um grupo de refugiados; com a ajuda de uma 

mãe fizemos bolachas para oferecer aos parceiros e fizemos circular por todas as famílias o 

urso mascote para que todos o tivessem nas suas casas. Todas estas atividades foram 

largamente colaborativas, pois a parte realizada por cada um dos parceiros foi 

indispensável para a conclusão dos produtos. Destaco para além destas atividades, a 

realização de um calendário do advento que passo a explicar. Num calendário virtual, 

https://twinspace.etwinning.net/22686/home
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organizámos publicações para serem abertas de 1 a 24 de dezembro. Algumas das janelas 

do calendário tinham apenas canções, poemas ou fotografias, por exemplo, outras eram 

desafios colocados aos outros parceiros o que desencadeou uma interação muito 

interessante. 

A divulgação do projeto foi feita de formas variadas. No Facebook: (1) em página específica 

(https://www.facebook.com/hietwinbro/ ), (2) no grupo do eTwinning, (3) nas páginas 

pessoais dos professores e (4) num grupo secreto que tenho com as famílias da minha 

escola (Grupo 007escola); em blogues das escolas parceiras (o da minha turma: Sol de 

Meninos https://soldemeninos.blogspot.pt/ ); no Twitter e no Instagram sob a hashtag 

#hietwbro; nos jornais de papel das escolas e em reuniões de pais e de professores. Houve 

avaliações durante o projeto e no final do projeto. 

Para melhor perceber o impacto que o projeto teve nos alunos, nada melhor do que vê-los e 

ouvi-los em vídeo. 

 

Referências 
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A preservação da Língua Mirandesa 

Resumo 

 

- O Ensino do Mirandês, presente e futuro: 

. O papel da Escola na preservação da Língua Mirandesa. 

. Atividades desenvolvidas no âmbito da disciplina no Agrupamento de Escolas de  Miranda 

do Douro.  

. Criação de manuais e outras ferramentas didáticas. 

. Prémio Escola na Europa 2017/2018 

. Rúbrica “Mirandês for Kids”.  

. A Língua Mirandesa em articulação com a disciplina de Área de Projeto. 

 

- A inclusão do Mirandês na Carta Europeia das Línguas Minoritárias: 

. Princípios da Carta Europeia das Línguas Minoritárias. 

. A sua importância para a preservação do Mirandês. 

 

- O papel das Entidades Locais (Autarquia, Associações e outras Instituições): 

. O seu contributo para a perpetuação da Língua, a nível oral e escrito. 

. Organização de eventos e o apoio prestado à Escola nesse âmbito. 

 

- A publicação de obras literárias. Trabalhos de recolha e pesquisa oral e escrita 

. Tradução de grandes obras literárias para esta Língua. 
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. Investigação no terreno, com os atuais falantes, para posterior gravação e tratamento de 

informação. 

. Produção de banda desenhada e livros infantis. 

 

- Eventos e iniciativas com vista a promover a Língua: 

. Criação de eventos e todo tipo de iniciativa, por parte dos cidadãos, com vista a divulgar e 

promover a Língua Mirandesa. 

. A música, o teatro, a dança e a arte de criar ao serviço da Língua Mirandesa. 

. Encontro de investigadores e curiosos da Cultura/Língua Mirandesa, para uma partilha de 

experiências e saberes. 

 

- A “Paisagem Linguística”: 

. Em que consiste. 

. A identidade e o espaço da Língua Mirandesa 
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Conjugação de ferramentas tradicionais e 
inovadoras para a boa prática letiva 

Resumo 

As TIC, com as suas potencialidades e limitações, estão disseminadas na nossa sociedade. 

A Escola assimilou as TIC, mas não evolui ao ritmo destas, pelo que, frequentemente, as 

suas limitações são mais realçadas do que as suas virtudes. A estratégia que se apresenta 

para melhorar as competências dos alunos é identificar as limitações das TIC, eliminá-las, 

potenciar as suas virtudes e, usando-as como um meio, conjugá-las com metodologias 

clássicas, já testadas e implementadas com sucesso. O objetivo desta conjugação de 

ferramentas, técnicas e metodologias tradicionais e inovadoras, é cada aluno realizar o seu 

percurso de aquisição e aplicação de conhecimento, de desenvolvimento de capacidades, 

competências e de autoconfiança, que lhe permita encarar os desafios com prazer, mas 

também com método, critério, afinco e perseverança. 

Palavras-chave 

Articulação disciplinar; Tecnologias de Informação e Comunicação; Conjugação de 

metodologias. 

O telefone demorou 75 anos a atingir o primeiro milhão de subscritores, a rádio 38 anos, a 

televisão 13 anos, a internet 3 anos, o Facebook 1 ano e o Twiter 9 meses. Schonberger e 

Cukier (2013) referem que no ano 2000 somente um quarto da informação era armazenada 

em suporte digital e em 2013, 98% da informação jáestava neste suporte (p. 9). A 

disseminação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) é um facto e induz na 

sociedade  uma promiscuidade entre profissões, gerações e realidades diferentes, que se 

unem num virtual impossível de ser partilhado na realidade de cada um, apesar de se 

almejar esse desejo. 

Passou-se de uma sociedade disciplinar, formada por fábricas, quartéis, hospitais, para 

uma sociedade de produção com ginásios, bancos, centros comerciais, aeroportos, etc. As 

pessoas deixaram de ser sujeitos de obediência e passaram a ser sujeitos de produção, 

empresários de si próprios. 

A sociedade disciplinar é determinada pela negatividade da proibição, o verbo que a 

domina é o “não poder” e mesmo o verbo “dever” tem a carga negativa da obrigatoriedade. 
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A sociedade da produção liberta-se da negatividade devido à crescente desregulamentação 

e adota o verbo positivo “poder”. As proibições, as obrigações e as ordens são substituídas 

pelos projetos, pelas iniciativas e pelas motivações. 

O excesso de positividade manifesta-se em excesso de estímulos, informações e impulsos, 

transformando a estrutura e a economia da atenção. A percepção torna-se fragmentada e 

dispersa e a sobrecarga de trabalho altera a técnica de gestão do tempo e da atenção. Esta 

técnica, associada ao multitasking, não representa progresso civilizacional, mas sim 

deterioração do mesmo. O multitasking foi usado nos primórdios da Humanidade, pois a 

preocupação com a sobrevivência pessoal e coletiva estava sempre presente. A vigia e a 

vigilância eram permanentes e o Homem era obrigado a repartir a sua atenção por múltiplas 

tarefas. Por essa razão não conseguia entregar-se à concentração contemplativa, mesmo 

durante as refeições, ou  em momentos de afeto (Byung, 2014, p. 25). 

A atividade de um jovem que, no mesmo instante, está a comer, ver televisão e a consultar 

o telemóvel, aproxima-se deste estádio primordial da natureza Humana. A contemplação e 

a atenção profunda estão a ser substituídas por uma atenção superficial, dispersa, 

caracterizada pela mudança brusca do foco na questão, alternância constante de tarefas, 

fontes de informação e processos. O frenesim não gera nada de novo por si, limita-se a 

reproduzir e a acelerar o que já existe. 

Os alunos têm hoje acesso fácil ao conhecimento, que circula na internet, no entanto uma 

grande percentagem não é ratificada e é distorcida. São inundados de informação 

contraditória que é premente selecionar, desenvolver, orientar e aplicar a novas situações. 

Contexto Local 

O Nordeste Transmontano é um território interior, no entanto, o quotidiano da maioria dos 

seus cidadãos é urbano. Os alunos têm acesso às TIC e  usam-nas de forma abusiva, 

frequentemente pouco orientada, desenvolvendo a atenção superficial, o conhecimento 

genérico, identificando-se com o verbo poder, da sociedade de produção, que os prepara 

para participarem acriticamente em projetos. O grau de conhecimento profundo vai 

diminuindo, assim como as classificações em momentos de avaliação externa e a 

divergência entre o interior e o litoral, medida por diversos itens, acentua-se. 

Problema  

Como promover numa turma, constituída por alunos com motivações diversas, a 

aprendizagem, desenvolver competências e aplicá-las a novas situações, num meio 
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inundado de estímulos que erosam a perseverança, o empenho, a contemplação e 

desenvolvem a atenção e o conhecimento superficial? 

Objetivo 

Fomentar a curiosidade, a aquisição de conhecimento coerente, consistente e estruturante; 

de competências; de espírito crítico; da necessidade de aprendizagem em profundidade, 

para se dominar um tema, usando as metodologias e os meios que estão à nossa 

disposição.  

Atividades desenvolvidas 

Numa sociedade disciplinar a escola alargava o conhecimento dos alunos, porque os 

expunha a mais conhecimento. Na sociedade de produção os alunos têm à sua disposição 

o conhecimento, mas numa amálgama, na qual se incluem o pseudoconhecimento, fake 

news, conceitos errados e motivações diversas da aquisição de conhecimento. O professor 

tem de burilar essa amálgama, de estreitar horizontes, de demonstrar que muitas das ideias 

com que os alunos entram na sala de aula estão erradas. O rigor que o treino científico 

confere é a capacidade de questionar a coerência lógica e a validade empírica dessas 

ideias, eliminado muitas delas.   

O conceito de “Boas Práticas” está definido por vários autores e nos artigos da 

especialidade encontram-se elementos comuns. Segundo Epper, Boa Prática Docente é a 

que, promove as relações entre professores e alunos, desenvolve reciprocidade e 

cooperação entre alunos; utiliza técnicas ativas de aprendizagem; proporciona feedback; 

enfatiza o tempo de dedicação à tarefa; comunica altas expectativas e respeita a 

diversidade de talentos e maneiras de aprender (como citado em Flores, P.Q., Peres, A., 

Escola, J., 2009, p. 5773).  

Há Boas Práticas tradicionais e, consequência da evolução da sociedade, Boas Práticas 

recentes, muitas baseadas nas TIC, já sujeitas a avaliação e também comprovadamente 

eficazes e eficientes. Para o desenvolvimento de competências de um grupo de alunos há 

que  diagnosticar a situação, conjugar as diversas metodologias a implementar e aferir 

continuamente. A seguir apresentam-se alguns exemplos que induziram o sucesso das 

aprendizagens, facto verificado ao nível de avaliações internas e externas. 

Promover a articulação disciplinar, pois a análise dos currículos de diferentes disciplinas, a 

descoberta de conteúdos semelhantes ou complementares, o debate com colegas, as 

diferentes abordagens para o mesmo tema, promove no aluno uma aprendizagem 

integradora e globalizante e enriquece o professor. 
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Iniciar a aula com um debate sobre um tema atual como a “dieta alcalina”, permite a 

articulação disciplinar, envolve as famílias dos alunos, elimina ideias erradas e de uma 

forma motivadora, aprofunda conteúdos, promove a aquisição de competências, desenvolve 

a argumentação e melhora a autoestima. 

A Arte usa as três dimensões espaciais e o tempo, como a Física; a cor pode ser 

considerada um comprimento de onda, ou uma frequência, assim como o som. O poema 

“Lágrima de preta”, de António Gedeão, é um exemplo das potencialidades da literatura, 

quando abordada em aulas de Ciências. Os exemplos são infinitos, como infinitas são as 

situações que se deparam a um professor, como infinita é a imaginação. 

A influência das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na relação ensino-

aprendizagem é relativamente recente, mas irreversível e profunda, daí merecer mais 

detalhe. Podem ser usadas: 1) para obter a informação pretendida, devido à eficiência na 

procura e ao fácil acesso; 2) em simulações e neste caso já há um maior aprofundamento 

do conhecimento, pois este é testado; 3) na aprendizagem ativa, originando fenómenos 

como a sala de aula invertida, promovendo o desenvolvimento de projetos e a evolução do 

aluno passivo a ativo (Valente, 2014, p. 145). 

As TIC ajudam na aprendizagem de muitos conteúdos, recorrendo a técnicas de simulação 

e de modelação cognitiva. No entanto, a sua maior influência será pelas possibilidades 

acrescidas que trazem de criação de espaços de interação e comunicação, pelas 

alternativas que fornecem de expressão criativa, de realização de projetos e de reflexão 

crítica (Ponte, 2000, p. 75).  

As TIC estão a transformar a Didática Específica de cada disciplina. Se a Didática é uma 

técnica de incentivo e orientação durante a aprendizagem, a assimilação dos conteúdos 

programáticos pelas TIC e vice-versa, é um processo irreversível e agilizado quando as 

limitações e os riscos forem eliminados. Carlos Monereo (2000), menciona como riscos das 

TIC: a tele-aprendizagem ser uma solução omnipotente e exclusiva, a redução da formação 

a informação, o estabelecimento de redes de poder, naufragar na internet, a realização de 

zapping compulsivo, a sujeição a uma intoxicação da informação, o favorecimento das 

aprendizagens superficiais, o uso de multimédia para transformar em atrativos, conteúdos 

ultrapassados e sem interesse, o estímulo da dependência do computador e das condutas 

baseadas em rotinas. Estes riscos resultam da sociedade de produção e das suas 

especificidades já abordadas na Introdução. Podem ser diminuídos se a construção do 

“teleconhecimento” for caracterizada com objetivos preferenciais, tipos de conteúdos, 

modalidades de interação e discurso educativo, formatos de organização das atividades de 

ensino e avaliação. Deve-se dar ênfase aos conteúdos procedimentais, e importância às 
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redes de aprendizagem colaborativa, desenvolver estratégias eficazes de busca análise e 

seleção da informação, promover a negociação de significados, seleção e desenho de 

sistemas de informação multimédia baseados em critérios psicopedagógicos e 

desenvolvimento de habilidades metacognitivas e autorreguladoras de planificação, 

supervisão e avaliação das próprias decisões mentais (p. 2). 

No Youtube está muito conhecimento, com apresentações diversas. Explorá-las, apresentar 

em aula, uma cientificamente correta e outra com conceitos errados e promover o debate e 

a argumentação, motiva os alunos a continuar o debate depois da aula, com a família, a 

fazer uma pesquisa individual e a adquirir competências que ultrapassam o mero 

conhecimento científico.  

A Khan Academy é um recurso educacional aberto (REA), baseado numa plataforma que 

disponibiliza vídeos e exercícios interativos, cuja tradução para português  é da 

responsabilidade da Fundação Portugal Telecom e está disponível no endereço https://pt-

pt.khanacademy.org/. Os conteúdos são expostos de forma cientificamente correta e 

apelativa. Deve ser usado previamente pelo professor e, em aula, os alunos devem ser 

orientados nas situações iniciais, alertados para a diferentes possibilidades de 

aprendizagem e posteriormente promover o estudo individual.  

O PhET Interactive Simulations (https://phet.colorado.edu) é um projeto da University of 

Colorado Boulder, fundado em 2002 pelo Premio Nobel, Carl Wieman. É um REA que se 

baseia em simulações e permite manipular diversas variáveis, com o intuito de investigar a 

influência das mesmas no objeto de estudo. Os alunos podem explorar em casa, mas, mais 

uma vez, a orientação inicial é necessária e a melhor forma de introduzir este recurso é 

previamente construir exercícios, baseados nas possibilidades destas simulações, para os 

alunos resolverem na aula e acompanharem na plataforma. 

Por último, uma ferramenta específica da área das Ciências, o Tracker 

(https://physlets.org/tracker/). Permite a aquisição e tratamento de dados obtidos por vídeo. 

O material necessário é a máquina fotográfica de um telemóvel e uma régua. Os dados 

podem ser analisados, avaliados e usados de diversas formas, consoante o objetivo 

pretendido. Pode ainda realizar-se a modelação a partir dos dados obtidos. 

É usado no estudo do movimento de diversos corpos. Um exemplo é a queda de uma bola 

de basquete, experiência que envolve conceitos como a força, o trabalho, energias 

potencial e cinética. Com a régua regista-se um determinado comprimento (padrão) e larga-

se a bola. Na filmagem obtida consta a queda da bola e o comprimento padrão. 
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Exporta-se a filmagem para o Tracker e a primeira etapa é realizar a calibração, com base 

no comprimento padrão. Regista-se no programa a escala e a partir daí obtêm-se os dados: 

clica-se em vários pontos da trajetória da bola e no fim obtém-se a tabela e o gráfico de 

posição em função do tempo. Permite analisar, a partir dos dados originais, outras variáveis 

como a velocidade e aceleração.  

Quando a atividade laboratorial foi realizada, obtiveram-se os dados pretendidos e os 

alunos elaboraram os relatórios. Todos, sem exceção, se mostraram motivados, 

participativos, debateram os conteúdos lecionados e aplicaram-nos a diversas situações. 

Gravaram, por iniciativa própria, movimentos, como travagens e arranques de autocarros, 

carros e motas. Apresentaram diversas situações, as quais foram analisadas em aula. 

Houve alunos que não filmaram a referência de medida (padrão), mas não esmoreceram, 

voltaram a gravar com um padrão na filmagem.  

A aprendizagem de todos os conceitos debatidos e a aquisição de competências foram 

alcançadas, num espírito de camaradagem e de entreajuda inexcedível, sendo que o 

conceito da aula invertida funcionou em pleno. 

É de registar que os conteúdos ensinados e aprendidos, usando de forma conjugada estas 

ferramentas e metodologias, foram sujeitos a avaliação interna e externa e em ambas as 

circunstâncias os resultados foram excelentes, comprovando que todos os alunos 

adquiriram o conhecimento e as competências previstas nas metas curriculares. Há ainda a 

registar o desenvolvimento da perseverança, da capacidade de trabalho, do foco num 

assunto e de competências ao nível do conhecimento científico e pessoal. 

Conclusão 

A aula não se pode basear no manual escolar, em última instância porque é uma 

interpretação do autor do livro, do currículo e programa emanado pelo Ministério da 

Educação. Os manuais escolares são uma ferramenta que os alunos usam como um 

suporte, uma orientação. São iguais para todos e daí resultar alguma coerência, mas 

também a incapacidade de personalizar o ensino e motivar a aprendizagem que melhor se 

coaduna a cada aluno.  

O professor deve analisar o programa da disciplina, debatê-lo com os colegas, interiorizá-lo, 

apreendê-lo e implementá-lo. Para isso tem de diagnosticar e caracterizar os seus alunos e 

posteriormente selecionar os meios, as ferramentas e as metodologias que garantam o 

sucesso das aprendizagens.  
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A conjugação de metodologias clássicas, como a articulação disciplinar ou aulas 

experimentais, com metodologias e recursos mais recentes, permite um ensino 

perseverante, mais individualizado e monitorizado. Permite também uma aprendizagem 

exaustiva, que debela as limitações do aluno, potencia as suas qualidades, com aquisição 

de conhecimento profundo, desenvolvimento das suas competências e empenho na 

sociedade em que está inserido.  
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A Brincar e a Rir o Bullying Vamos 
Prevenir 

Resumo 

Na minha proposta de comunicação pretendo dar a conhecer o instrumento didático do qual 

sou autora, focando-me na sua origem, descrição do mesmo, objetivos, destinatários, 

atividades, vantagens, feedback e conclusões. Assim apelidado de "A Brincar e a Rir 

Bullying Vamos Prevenir" é o primeiro jogo existente em Portugal direcionado para crianças 

do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico e para prevenção primária e sensibilização do bullying 

escolar um problema tão presente em muitas escolas, de norte a sul do país, mas também 

em todo o mundo. Neste pretendeu-se integrar os conceitos Educação, Jogo e Novas 

Tecnologias, através da criação de dois jogos distintos, um em suporte manual (tabuleiro) e 

outro em suporte digital, para com os mesmos consolidar uma solução que conduza a um 

ensino e aprendizagem motivante e eficaz. Pretendeu-se ainda, que este jogo fosse uma 

forma de aquisição de condutas adequadas das crianças para com os outros, preenchendo 

desta forma a lacuna existente no mercado de um instrumento didático direcionado única e 

exclusivamente para o bullying escolar. 

Palavras-chave 

Bullying_Educação_Prevenção Primária_Jogo_Novas Tecnologias 

Hoje em todo o mundo verifica-se que as condutas agressivas exercidas no espaço escolar 

entre pares são um problema bastante significativo, sendo muitas das vezes denominadas 

de Bullying e como problema mundial que é pode ocorrer em toda e qualquer escola, não 

se restringindo a nenhuma específica. 

Apesar de ser um comportamento aceite cultural e naturalmente como brincadeiras 

inofensivas de crianças e de adolescentes, o bullying tem um poder destrutivo provocando 

danos psicológicos incalculáveis e irreparáveis a todos os envolvidos nestes 

acontecimentos. 

O interesse pela temática do bullying escolar surgiu pelo facto de ser um problema atual 

com o qual se depara diariamente nos meios de comunicação social e que vem ocorrendo 

em muitos estabelecimentos de ensino. A escolha deste tema relaciona-se também com o 

interesse pessoal por esta problemática, ganhando igualmente importância pelo facto de a 
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autora do presente trabalho na sua formação académica ter tido como molde de estudo e 

investigação esta problemática.  

A questão da violência na escola, embora não sendo nova, assumiu na atualidade maior 

visibilidade devido a uma conjuntura voltada para os direitos da criança e consequente 

valorização das problemáticas em torno da infância. 

Embora hoje as escolas sejam mais capazes de delimitar os seus problemas, a violência 

entre pares é um problema pouco partilhado e discutido. 

Sendo o bullying considerado uma conduta agressiva existente nas escolas foi neste 

fenómeno que assentou a criação do projeto que se pretende dar a conhecer nesta 

comunicação. 

Resultado da conclusão de uma Dissertação de Mestrado em Educação Social é hoje em 

dia uma realidade no mercado, tendo-se criado já uma 2ª edição. 

Após realizar investigação com alunos do 3º Ciclo (7º, 8º 9º anos) e posteriormente com 

professores do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico, constatei que o bullying começava a 

emergir desde cedo e a prevenção nesta área revelava-se escassa e pouco eficaz, neste 

sentido surgiu a ideia de criar o jogo “A Brincar e a Rir o Bullying Vamos Prevenir”, isto 

porque os jogos didáticos  contribuem para a socialização, para o desenvolvimento 

intelectual e cognitivo das crianças, para promovem competências socio-emocionais, 

através deles elas adquirem autonomia, aprendem a respeitar as regras, auxiliam-nas na 

organização e desenvolvimento da personalidade e na aquisição de valores. 

Quanto aos objetivos o mesmo visou essencialmente: contribuir para a prevenção primária 

do bullying escolar, servindo como auxílio na educação das nossas crianças, uma vez que 

se trata de um jogo educativo; tornar-se numa solução que conduza a um ensino e 

aprendizagem motivante e eficaz; tornar-se numa forma de aquisição de condutas 

adequadas; incutir e desenvolver nas crianças diversas competências pessoais e sociais, 

para uma socialização o mais positiva possível. 

As atividades desenvolvidas até ao momento com recurso a este instrumento didático foram 

diversas. De Norte a Sul do país incluindo ilhas (Açores e Madeira) e estrangeiro (Madrid), 

foram muitos os estabelecimentos de ensino e instituições a solicitar as mesmas. De 

ressalvar que as atividades foram desenvolvidas para crianças do 1º e 2º Ciclos do Ensino 

Básico, mas também para muitos profissionais (Professores, Psicólogos, Assistentes 

Sociais, Educadores Sociais, entre outros) e encarregados de educação. 
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Como conclusões do trabalhado desenvolvido destaco o facto de poder comprovar que as 

crianças aprendem os diversos conceitos associados ao fenómeno do bullying escolar 

através deste jogo, verificando-se deste modo que se tem contribuído para a prevenção 

primária desta problemática (existindo inclusive um estudo significativo da aplicação do 

mesmo em algumas escolas na zona de Lisboa). 

Como vantagens destaco: o facto de ser o primeiro jogo existente em Portugal direcionado 

para a PREVENÇÃO PRIMÁRIA do BULLYING ESCOLAR; das crianças terem participado 

na sua elaboração (os bonequinhos do jogo foram desenhados manualmente por crianças; 

as questões do jogo foram elaboradas de acordo com o vocabulário das crianças); este jogo 

vem referenciado no Manual Escolar de Português do 4º ano “A Grande Aventura” da Texto 

Editores; venceu o 12º Concurso Poliempreende Regional IPBragança, 2015 e ganhou uma 

Menção Honrosa a nível Nacional; veio referenciado na Agenda 2016 do IAC (Instituto de 

Apoio à Criança); foi noticiado em diversos meios de comunicação social em Portugal; tem 

sido adquirido por educadores sociais, psicólogos, professores, pais, câmaras municipais, 

instituições escolares, bibliotecas/ludotecas; instituições de crianças e jovens 

institucionalizadas, universidades; CPCJ`s; CLDS´s e vai além fronteiras em países como: 

Luxemburgo, França, Brasil, Angola, Itália, Suíça. 

  

Referências 

Site: www.jogobullying.com 

Vaz, C. (2012). Bullying Escolar: Estudo e projeto de prevenção através do jogo. Trabalho 

de Projeto apresentado à Escola Superior de Educação de Bragança para obtenção do 

Grau de Mestre em Educação Social: Bragança. 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 95 
 

Painel 3 A 
   

 

III Encontro de Boas Práticas Educativas Livro de Atas - 2018 

 

Projeto saRA: Unindo o real e o virtual na 
sala de aula 

Resumo 

São várias as tendências que despertam nos dias de hoje no ensino. Uma dessas 

tendências é a realidade aumentada. A realidade aumentada é uma tecnologia que permite 

que um objeto virtual computadorizado seja sobreposto direta ou indiretamente num 

ambiente real e em tempo real.  

Através do projeto “saRA – sala de aula de Realidade Aumentada”, a realidade aumentada 

chegou ao Agrupamento de Escolas Abade de Baçal. 

Com o projeto “saRA”, criámos no Agrupamento uma sala de aula inovadora, onde os 

professores e alunos podem utilizar e construir recursos de realidade aumentada para 

explorar alguns conteúdos. Esta sala de aula será constituída por três áreas: i) 

exploração/apresentação; ii) discussão/planificação; iii) construção/criação. Na primeira 

área, os professores, com recurso a software próprio, a um computador portátil, uma 

webcam e marcadores, poderão utilizar alguns recursos de realidade aumentada para 

explorar alguns conteúdos. 

Palavras-chave 

Realidade aumentada, projeto, sala de aula inovadora 

Introdução 

O avanço tecnológico tem vindo a transformar a dinâmica cultural da sociedade 

contemporânea, onde diante de um mundo globalizado, novas formas de expressão e 

convivência são desenvolvidas (Mancebo, 2009; Lévy, 2004). Dinamismo, eficiência e 

flexibilidade são alguns atributos necessários para que o sujeito se ajuste às sucessivas 

mudanças que caracterizam a sociedade digital (Dias, 2008).  

Justificação do projeto 

O mundo mudou. As ferramentas mudaram. Essa mudança trouxe consigo novas 

profissões, extinguindo outras. Essas novas profissões exigem novas competências, 

competências para o século XXI, nomeadamente no âmbito das TIC, comunicação, trabalho 

colaborativo, análise… A aquisição destas competências tornou-se num dos principais 
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desafios dos próximos tempos, não só para os nossos alunos, mas também para os 

professores e as escolas. 

A tecnologia domina o nosso mundo e, como tal, a educação não pode ficar indiferente a 

ela. De facto, seja o smartphone, computador ou tablet..., as diferentes tecnologias já fazem 

parte do dia-a-dia de alunos e professores. Contudo, fazer com que essas ferramentas 

auxiliem, de facto, o ensino e a produção de conhecimento na sala de aula, é um desafio 

cada vez mais pertinente. 

A tecnologia tem vindo continuamente a alterar de forma profunda a forma como as 

pessoas aprendem e vivem. Na verdade, segundo alguns autores, o mundo está a 

caminhar para uma “aprendizagem digital”. 

São várias as tendências que despertam nos dias de hoje no ensino. Uma dessas 

tendências é a realidade aumentada A realidade aumentada é uma tecnologia que permite 

que um objeto virtual computadorizado seja sobreposto direta ou indiretamente num 

ambiente real e em tempo real. Assim, a realidade aumentada suplementa a realidade em 

vez de a substituir, fazendo a ponte entre o mundo real e virtual de uma forma perfeita, de 

acordo com alguns autores, e tem o potencial de envolver e motivar os alunos na 

exploração de objetos virtuais, de diferentes e variadas perspetivas, que de outra forma não 

seria possível no mundo real. Considerada uma tecnologia emergente para a educação 

quer nos relatórios Horizon de 2010 e 2011, quer para Portugal na próxima década 

(Morgado), encontramos no meio académico algumas referências à aplicação da RA em 

diversas áreas científicas nomeadamente, na saúde, matemática, química, física, geografia, 

biologia, arquitetura, entre outras. 

Aliada à utilização de tecnologia móvel (tablets e smartphones) que podemos considerar 

como “lentes”, a RA permite-nos ver o mundo real à nossa frente com objetos digitais 

sobrepostos, tornando a experiência de aprendizagem mais imersiva e contextualizada ou 

como um “augmented context for development” (Cook). 

Através do projeto “saRA – sala de aula de Realidade Aumentada”, a realidade aumentada 

chegou ao Agrupamento de Escolas Abade de Baçal. 

O projeto 

Com o projeto “saRA”, criámos no Agrupamento uma sala de aula inovadora, onde os 

professores e alunos podem utilizar e construir recursos de realidade aumentada para 

explorar alguns conteúdos. Esta sala de aula será constituída por três áreas: i) 

exploração/apresentação; ii) discussão/planificação; iii) construção/criação. Na primeira 
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área, os professores, com recurso a software próprio, a um computador portátil, uma 

webcam e marcadores, poderão utilizar alguns recursos de realidade aumentada para 

explorar alguns conteúdos.  

Para além de explorar conteúdos já existentes, os alunos, com o acompanhamento dos 

professores, poderão construir os seus próprios objetos de realidade aumentada. Para isso, 

será criada na sala a área de construção/criação, na qual, com a ajuda de tablets, câmara 

de filmar e a aplicação “HPReveal” os alunos poderão construir objetos de realidade 

aumentada. Para tornar esses objetos mais interessantes e motivadores, poderão ser 

manipulados. Para isso, será utilizado o software de modelação 3D, Blender,, o que 

permitirá manipular esses objetos em realidade virtual.  

Os alunos farão a preparação e planificação destas atividades na área de 

discussão/planificação. 

Para tornar esta sala ainda mais motivadora, terá um mobiliário adequado a cada área e à 

faixa etária a que se dedica, nomeadamente com sofás puf e mesas para trabalho em 

grupo.  

Com o equipamento que está disponível nesta sala do projeto será, ainda, possível 

construir “auras”, ou seja, objetos de realidade aumentada que complementam a realidade 

física. 

Assim, os alunos poderão, por exemplo, apontar o tablet para uma árvore e obter, no 

dispositivo, informação adicional sobre ela. O mesmo poderá acontecer com um 

monumento ou um outro objeto, bastando, para isso, utilizar o tablet. 

Grupo alvo 

Este projeto tem como grupo alvo os alunos do 1.º ciclo, distribuídos da seguinte forma: 1.º 

ano – 57 alunos; 2.º ano – 72 alunos; 3.º ano – 46 alunos; A estes alunos, pretendemos 

proporcionar experiências em Realidade Aumentada, construindo uma aprendizagem visual 

e mais motivante, que aumentem o sucesso educativo destes alunos. 

A sala de aula tornou-se num ambiente dinâmico. Apenas o quadro e o giz não são 

suficientes para despertar a atenção do aluno que cresceu num mundo cada vez mais 

interligado e com meios tecnológicos que eram considerados ficção científica há menos de 

uma década. 
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Aos professores pretende-se disponibilizar um espaço e recursos que possam ser utilizados 

e adaptados no desenvolvimento de aulas mais interativas e atrativas, contribuindo de 

forma mais eficiente para o processo de formação dos alunos. 

Com este projeto, pretendemos que os alunos desenvolvam e demonstrem as seguintes 

competências/objetivos: 

a) Desenvolver nos alunos competências para o século XXI; 

b) Desenvolver competências em novas tecnologias, explorando as possibilidades da 

Realidade Aumentada. 

c) Melhorar o processo de ensino e aprendizagem dentro e fora da sala de aula, tornando a 

aprendizagem uma experiência fácil, envolvente e inovadora; 

d) Ajudar o aluno a pesquisar e manipular informação de forma criativa, colaborativa e 

empenhada; 

e) Transformar o aluno de consumidor a produtor de conteúdos; 

Avaliação 

A finalidade da avaliação será: 

- Identificar os benefícios e as insuficiências do projeto relativamente ao ensino-

aprendizagem e as oportunidades de desenvolvimento futuro. 

 - Identificar os benefícios e as insuficiências específicos da realidade aumentada. 

- Colher perceções sobre a mudança e a inovação na perspetiva de alunos e professores. 

Serão utilizadas diversas abordagens para avaliar o projeto: 

- Um professor individual poderá usar uma abordagem informal de autorreflexão e consulta 

aos alunos e colegas. 

- Serão elaborados inquéritos aos alunos e ao pessoal, relatórios sobre as atividades, 

observações e grupos de discussão. 
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Projeto Lancheira Saudável 

Resumo 

Projeto Lancheira Saudável, projeto de promoção e capacitação para escolhas promotoras 

da saúde, dirigido à comunidade escolar de pré-escolar e 1ºciclo do Agrupamento de 

Escolas Miguel Torga, Bragança. Visa capacitar as crianças para escolhas saudáveis das 

merendas escolares; promover a sustentabilidade ambiental e alimentar, reduzir o consumo 

de alimentos processados e aumentar o consumo de alimentos saudáveis. Projeto 

implementado desde 2015, abrangendo uma média anual de 260alunos, dinamizado 

através de estratégias dinâmicas e envolvimento ativo da comunidade escolar. A efetivação 

do projeto centra-se na avaliação nutricional e aporte calórico dos lanches escolares e 

workshops de sensibilização e capacitação para escolhas de merendas saudáveis, 

adaptados a crianças, docentes, assistentes operacionais e encarregados de educação 

/famílias. Como resultados observados salientamos a evolução positiva na qualidade 

nutricional dos lanches escolares, aumento de 3,5 vezes a classificação de lanche 

saudável/adequado, diminuição para 1/3 a classificação de lanches completamente 

desadequados, maior sensibilidade das crianças para necessidade de lanche saudável.. 

Palavras-chave 

Lanches escolares, literacia, capacitação e promoção da saúde 

 

Introdução e contextualização do problema 

A Organização Mundial de Saúde classificou o aumento da prevalência de excesso de peso 

como a "Epidemia do século XXI"
(1)

. Apesar da tarefa de identificação das principais causas 

desta epidemia seja complexa, é consensual que os baixos níveis de atividade física aliados 

a dietas hipercalóricas, são considerados como os principais fatores que levam à alteração 

da composição corporal em crianças e jovens
(1,2, 3)

. 

A ingestão energética em crianças é muito superior aos valores recomendados, em 

particular a ingestão de gordura e açúcar. Para esta problemática em muito contribuem os 

géneros alimentícios pobres em nutrientes e com excesso de energia, marcadamente 

presentes nos lanches escolares das crianças
(4,5,6)

. 
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O Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS) propõe assim 

como estratégias prioritárias a modificação da oferta de determinados alimentos (com 

elevado teor de açúcar, sal e gordura), controlando o seu fornecimento (lanches escolares) 

e venda nos estabelecimentos de ensino, e incentivando a maior disponibilidade de outros 

alimentos como a água, frutos ou hortícolas frescos, investindo-se simultaneamente no 

aumento da literacia alimentar e nutricional e na capacitação dos cidadãos para a 

escolha
(7)

. 

Para uma adequada intervenção em contexto escolar, promovendo-se alterações positivas 

nos lanches escolares, é fundamental um consistente diagnóstico do real aporte calórico e 

valor nutricional das merendas presentes nas lancheiras das nossas crianças
(8)

. 

O presente projeto procura realizar um diagnóstico de situação do valor calórico e 

nutricional dos lanches escolares das crianças de pré-escolar e 1ºciclo e visa capacitar as 

crianças e famílias para escolhas saudáveis das merendas escolares, reduzindo o consumo 

de alimentos processados e aumentando o consumo de alimentos saudáveis. 

Objetivos: 

 Capacitar as crianças e famílias para escolhas saudáveis das merendas escolares; 

 Promover sustentabilidade ambiental e alimentar; 

 Reduzir o consumo de alimentos processados e aumentar o consumo de alimentos 

saudáveis; 

 Oferecer aos EE opções de merendas nutricionalmente equilibradas e €€€ 

“amigáveis”. 

População-alvo: 

 Crianças a frequentar o JI e 1º ciclo Centro Escolar Santa Maria – AE Miguel Torga; 

 Pais e/ou encarregados de educação; 

 Docentes e assistentes operacionais do Centro Escolar Santa Maria – AE Miguel 

Torga. 

Atividades desenvolvidas: 

Metodologia: 

 Workshop lanches escolares adequados - Encarregados de educação/famílias; 

 Workshop sensibilização e capacitação para escolhas de merendas saudáveis – 

crianças de pré-escolar e 1ºciclo 
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 Sessões de educação e promoção da saúde sobre “alimentação e saúde” - crianças 

de pré-escolar e 1ºciclo 

 Ação de formação sobre lanches escolares adequados e metodologia de 

classificação semáforo – docentes 

 Avaliação dos lanches escolares pela equipa de saúde escolar – Registo fotográfico, 

posterior avaliação e classificação: 2 avaliações durante o ano letivo; Dia aleatório 

(sem pré-aviso); Registo fotográfico do lanche; Posteriormente classificação do 

lanche e valor energético total; Sistema semáforo (DGS, Alimentos a desincentivar 

o consumo); 

 Informação escrita com resultado da avaliação do lanche, dirigida aos encarregados 

de educação; 

 Sensibilização no âmbito de uma alimentação saudável a classificação dos 

lanches/merendas – crianças; 

 Avaliação quinzenal pelo docente/educador dos lanches escolares (sem informação 

nutricional, apenas utilizando classificação semáforo). 

Principais Resultados: 

 Evolução positiva na qualidade nutricional dos lanches escolares; 

 Aumento 3,5 vezes a classificação de lanche saudável/adequado; 

 Diminuição para 1/3 a classificação de lanches completamente desadequados; 

 Maior sensibilidade das crianças para necessidade de lanche saudável. 

Considerações: 

 Articulação com outros projetos implementados (sustentabilidade ambiental 

“Brigada do ambiente”, TMS, Pé ativo, Escola de Pais). 

 Influência na política alimentar da escola (leite meio gordo simples exclusivo; fruta 

gratuita; lanche da manhã do pré-escolar implementado na escola; política festas). 
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Projeto: Bio Horta 

Resumo 

Convictos de que o contacto com a natureza, exerce uma influência profunda no 

desenvolvimento infantil em todos os aspetos: físico, intelectual, emocional, social e 

espiritual, a nossa Escola aposta, há já alguns anos, na consciencialização, por parte dos 

nossos alunos, de que não há vida sem natureza e, que cada um de nós, pode e deve 

cuidar da natureza, para termos mais e melhor qualidade de vida. Neste sentido, e 

aproveitando os excelentes espaços verdes que a nossa Escola possui, temos vindo, a 

implementar o projeto de cultivar a terra, que identificámos como “Bio-Horta”.  

O nosso principal objetivo tem sido o de proporcionar aos alunos a oportunidade de 

aprender, “brincando” com/e na terra, fazendo o cultivo de vários vegetais, 

legumes/leguminosas, plantas aromáticas e árvores de fruto, nomeadamente oliveiras, 

macieiras, pereiras, figueiras, cerejeiras e dióspiros.  

De forma a contribuir para uma agricultura o mais biológica possível, e fazendo o 

aproveitamento dos “desperdícios” da cozinha da cantina escolar, realizamos também o 

processo da compostagem.  

Para podermos lançar as sementes à terra no “longo” tempo frio que assola a nossa região, 

construímos uma estufa.  

Como já referimos, este projeto já tem alguns anos de existência, e tem sido uma mais-valia 

no processo de ensino-aprendizagem das crianças. Contudo, de forma mais organizada, 

tem-se desenvolvido a partir de 2015. Nele participam todas as crianças do pré-escolar e do 

1º ciclo, e é trabalhado de uma forma integradora, ou seja, são trabalhadas todas as áreas 

disciplinares. 

Palavras-chave 

Comunidade Escolar. Horta. Compostagem. Estufa. Vegetais. Plantas. Árvores. Rega. 

Cultivo  

Introdução 

Partir da curiosidade natural da criança e do seu desejo de saber e compreender o porquê 

de tudo, dá-nos a oportunidade de lhe proporcionar experiências de aprendizagem que 
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motivem a sua curiosidade, o interesse por explorar, questionar, descobrir e compreender. 

Neste campo, a Área de Conhecimento do Mundo, contribui para o desenvolvimento de 

atitudes que promovem a responsabilidade partilhada e a consciência ambiental e de 

sustentabilidade, por parte das crianças. No nosso caso, este conhecimento tem um aliado 

fantástico no contacto com os elementos da natureza, sendo uma preciosa ajuda na 

consciencialização da importância do papel de cada um na preservação do ambiente e dos 

recursos naturais.  

O projeto “Bio Horta” surgiu, pois, para proporcionar às crianças a oportunidade de 

cultivarem uma horta, e, reconhecemos que tem sido uma mais-valia no processo de ensino 

-aprendizagem das mesmas. Desenvolver uma horta na nossa escola, é uma tarefa, na 

qual está implícito um trabalho conjunto de toda a comunidade escolar.  

Também a compostagem se tornou um aliado neste processo, pois o aproveitamento da 

matéria orgânica da cozinha, depois de decomposto, transforma-se em composto e serve 

para adubar a terra. 

As atividades ligadas à prática do solo tais como remexer, semear, plantar, regar e colher, 

não só constituem uma forma de aprendizagem saudável e construtiva, como representam 

ótimo exercício físico.  

Contexto local 

O projeto Bio Horta está a ser desenvolvido na nossa Escola, conjuntamente pelas crianças 

do Centro Social do Sagrado Coração de Jesus e os alunos do Colégio do Sagrado 

Coração de Jesus, de Bragança. Possuir uma grande área de espaços verdes, torna-se 

uma mais-valia para a realização deste projeto.  

Problema  

Como já dissemos, este Projeto liga-se, por um lado, ao benefício dos excelentes recursos 

naturais que a nossa Escola possui de implementar o projeto de cultivar a terra, a que 

chamámos “Bio Horta”; por outro, à importância crucial do contacto direto das crianças com 

a natureza. De igual forma, o aproveitamento da matéria orgânica produzida na cozinha da 

escola, para a fertilização da terra, no processo da compostagem.  

Objetivos 

O principal objetivo deste projeto é proporcionar aos alunos a oportunidade de aprender, 

“brincando” com/na terra, fazendo o cultivo de vários vegetais, legumes/leguminosas, 
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plantas aromáticas e árvores de fruto, nomeadamente oliveiras, macieiras, pereiras, 

figueiras, cerejeiras e dióspiros.  

Podemos elencar os seguintes objetivos específicos: 

- Sensibilizar as crianças para o facto da inter-relação vida-ambiente  

- Proporcionar às crianças o contacto direto com o meio ambiente natural; 

- Oferecer às crianças um espaço de estudo, descoberta e aprendizagem; 

- Manifestar comportamentos de preocupação com a conservação da natureza e respeito 

pelo ambiente. 

- Despertar o interesse das crianças para o cultivo e conhecimento do processo de 

germinação; 

- Dar oportunidade às crianças de aprender a cultivar plantas; 

- Gerir na escola um espaço fértil (compostor, horta, estufa,…) 

- Responsabilizar as crianças pela manutenção do espaço. 

- Degustar o fruto da terra semeado, tratado e colhido. 

- Proporcionar às crianças a descoberta das técnicas de cultivo, manuseamento do solo, 

cuidado com as plantas, assim como técnicas de protecção da estrutura do solo. 

- Levar os alunos a perceberem a horta como um espaço vivo, onde todos os organismos 

juntos formam uma cadeia, proporcionando uma produção sustentável e fonte de 

alimentação saudável. 

Atividades desenvolvidas 

Começaremos por referir que, na base das atividades que desenvolvemos, está a 

metodologia de “aprender fazendo”. Como tal, nelas participam ativamente todas as 

crianças. A realização destas atividades, é sempre acompanhada pela explicação dos 

conceitos, refletida e avaliada com as crianças, sobretudo através de jogos, histórias e 

visualização de vídeos.  

O processo de amanho da Horta, passa, em cada ano, por um processo de preparação/ 

cultivo/ recolha do fruto. 
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Depois do trabalho de lavrar e adubar a terra (com o composto extraído do compostor), 

procede-se à divisão e atribuição de talhões pelas respetivas salas dos alunos. A medição é 

feita com os próprios recursos físicos: pés, pau ou fio… e a divisão faz-se com materiais 

reciclados, tais como (tábuas de madeira, placas de piso sintético…). Depois de se decidir o 

que se semeia e planta, no dia da sementeira, abrem-se os sulcos e as crianças colocam as 

sementes nos sulcos e tapam-nos. 

Este ano, por exemplo, na horta semeámos batatas, plantámos: girassóis, framboesas… e 

replantámos: couves, alfaces e tomates. Na estufa, plantámos: salsa, tomate, couve, feijão, 

rúcula, alface, espinafres e cebolinho. 

Tendo em conta o nosso projeto, a construção do compostor, tornou-se uma mais-valia, 

pois temos a oportunidade de aproveitar a matéria orgânica, para fazer o estrume e adubar 

a horta. A pertinência da realização da compostagem tem a ver com um episódio muito 

simples. No início do ano letivo de 2015, em contexto de sala de atividade, na hora do 

lanche, uma criança pergunta à educadora: - onde ponho a casca da banana? A educadora 

aproveitou para explanar o tema, escutando os saberes das crianças. A educadora tratou, 

de imediato, de adquirir um compostor de plástico e pô-lo a funcionar. Mais tarde, cavou-se 

um buraco na terra e colocou-se uma anilha de cimento. 

O processo da compostagem, não se limita a deitar para lá a matéria orgânica produzida na 

cozinha, é necessário colocar também folhas secas ou erva seca, terra, água… para o 

composto se transformar em estrume. Aproveitamos as folhas secas dos arbustos e a relva 

que é cortada do espaço relvado do jardim.  

A construção da estufa surgiu da ideia de fazer face ao longo tempo frio que assola a nossa 

região. Neste sentido, podemos fazer algumas sementeiras na estufa e depois transplantar 

para a horta.   

A construção da mesma fez-se com uma estrutura em ferro, aproveitando materiais 

reciclados, tais como: placas em acrílico, madeira e plástico. Também foi alvo de pintura. 

Nestas tarefas, foram protagonistas os alunos do 1º Ciclo e o professor.  

Paralelamente ao trabalho do cuidado da horta, da estufa e do compostor, são exploradas, 

em contexto de sala de aula, sobretudo no Pré-escolar, diversas atividades de todas as 

áreas de conteúdo, tais como: a diversidade; a classificação segundo o tamanho, cor, 

textura, forma; a observação a olho nu e à lupa; o registo gráfico; a exploração de 

histórias… 
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Referimos a título de exemplo, duas atividades exploradas este ano letivo. No Pré escolar, 

através da história “Ainda Nada?”, de Christian Voltz, da editora kalandraka (Voltz, 2007), 

foram exploradas várias noções. As crianças aprenderam que as plantas precisam de 

algum tempo para nascer, crescer e dar fruto. Trabalhou-se a divisão silábica das palavras 

de cada semente, descobrindo quais tinham mais e menos sílabas, realizando também a 

ilustração do livro e ainda a realização de rimas.  

No 1º Ciclo, é de destacar duas atividades realizada pelos alunos do 1º Ciclo. Por ocasião 

da comemoração do dia da agricultura, os alunos do 4º Ano compuseram um Rap, que 

intitularam de “os Amigos da Natureza”. Esta, seguiu o seguinte percurso: depois de várias 

pesquisas no youtube, os alunos chegaram ao consenso sobre a melodia apropriada; 

depois de cada aluno escrever um texto sobre a natureza/agricultura, construiu-se a letra do 

Rap; adequou-se a letra à música; fez-se a gravação com o telemóvel; selecionaram-se os 

vídeos e as imagens que foram tiradas e gravadas das atividades realizadas durante o ano 

letivo e, por fim, fez-se a montagem da música com as imagens e os vídeos no Movie 

Maker. 

A outra atividade consistiu na colheita e processo de “cura” das azeitonas das nossas 

oliveiras, que em tempo próprio serão degustadas na hora do almoço. 

Paralelamente a todas estas atividades, as crianças têm participado em atividades 

programadas pelas diversas instituições da cidade, tais como a Autarquia, o IPB e a Ciência 

Viva, por ocasião da comemoração dos dias mundiais: da árvore, do fascínio pelas 

plantas… 

Principais conclusões do trabalho desenvolvido 

O facto de as crianças tomarem consciência e aprenderem a forma como se cultiva a terra, 

isto é, como se planta, como se semeia, a forma adequada de usar as ferramentas 

agrícolas, a observação dos ciclos de vida das plantas, os fatores que as influencia, as 

partes de constituem as próprias plantas, o seu nome e a sua utilização… permite que as 

crianças descubram as relações que existem entre natureza e sociedade e que elas 

mesmas se sintam potenciadoras de mudanças. 

O desenvolvimento deste projeto tem permitido trabalhar as diferentes áreas e domínios de 

forma integrada, pela exploração de diversas experiências de aprendizagem, tais como: 

participar e observar o processo de germinação de uma semente, os factores que 

influenciam o seu crescimento, a constituição de uma planta, a exploração de histórias, 

ouvir e recriar músicas, brincadeiras com palavras, grandezas e medidas… entre outros, e 

ainda desenvolver o sentido da partilha e coresponsabilidade. 
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 É de salientar, a enorme motivação e empenho por parte das crianças, na realização de 

todas as tarefas que o projeto envolve e desenvolve. 
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Educação para a saúde: Estratégia 
didática diferenciadora 

Resumo 

A desenvolver a sua atividade profissional em Penafiel, a docente acredita que a área 

curricular- Ciências Naturais é uma das áreas de eleição dos alunos. A satisfação da 

curiosidade, a emoção na descoberta, as aulas práticas, de campo ou laboratoriais… são 

algumas das razões para esta afirmação. É extremamente estimulador ver a saída cheia de 

satisfação dos nossos alunos no término de mais um momento de descoberta e construção 

de conhecimento. 

Advogar em favor da saúde de todos é dever de qualquer docente, nomeadamente dos 

docentes de Ciências Naturais. Este “trunfo” indispensável à vida humana não passa 

exclusivamente pela responsabilidade de organismos de saúde pública, mas também pelas 

instituições educativas que “moldam” o adulto de amanhã para a felicidade do próprio e dos 

outros. As próprias orientações curriculares do Ministério da Educação, para os diferentes 

níveis de ensino, apontam claramente para um trabalho continuado neste sentido. Educar 

para a saúde passa por dotar os alunos de competências que os auxiliem a tomar decisões 

e a atuar de modo a promover a saúde de todos. Neste âmbito nada melhor do que 

aproximar os profissionais de saúde dos alunos, abrindo as portas do espaço de ensino 

para a participação do bombeiro ou da enfermeira partilhando assim, neste processo, o seu 

conhecimento e o seu saber fazer. Tendo em conta a necessidade de objetivar uma nova 

abordagem através de uma estratégia didática condizente com a realidade atual, a docente 

depara-se com a pretensão de despertar não só o interesse do aluno em si, mas também a 

necessidade de esclarecer dúvidas comuns neste período da adolescência, fase repleta de 

curiosidades que podem e são minimizadas com estas e outras estratégias de ensino 

inovadoras. 

Palavras-chave 

Educação para a saúde, estratégia didática inovadora. 

 

 Saúde, definida como sendo o completo estado de bem-estar físico, social e mental 

pretende ser tratada nesta apresentação como um conceito muito mais abrangente, que 

tem vindo a evoluir nas últimas décadas até se afirmar num verdadeiro discurso positivista 
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que valoriza consideravelmente o gosto pela vida, defendendo a adoção de 

comportamentos saudáveis.  

Durante anos, a promoção da Educação para a Saúde (EpSaúde) centrou-se em identificar 

e reduzir aspetos negativos e comprometedores da saúde dos jovens, como o consumo de 

álcool, tabaco, drogas, obesidade….e outros problemas sociais tratados com reprimenda de 

forma a passar uma imagem negativa e muito bem, todavia, deixando um vazio crescente 

na ideia de EpSaúde. Já na década de 90 o paradigma orientou-se para atitudes 

promotoras de saúde, ações formativas e informativas a nível da escola e da comunidade 

envolvente. Atualmente, alguns alunos interrogam-se:   

O que fazer para melhorar a nossa saúde, mas também a saúde dos outros?  

Como podemos ajudar as pessoas à nossa volta?  

O que fazer? Como fazer? Quando fazer?  

Foi este dilema que foi crescendo a cada dia, a cada aula ministrada pela docente, daí 

surgir a necessidade de repensar algumas estratégias de ensino aquando da abordagem de 

temáticas relacionadas com EpSaúde.  

Para além do referido não podemos esquecer que a EpSaúde veicula como é evidente 

construção de conhecimento/aprendizagem. A aprendizagem é, por sua vez, o resultado da 

interação do conhecimento com todas as dimensões do ser de cada um, sendo as emoções 

e os sentimentos os principais responsáveis por esta interação. Estes conhecimentos 

justificam a necessidade da inclusão de estratégias de desenvolvimento de competências 

sociais e emocionais na EpSaúde. A aprendizagem contextualizada vai, por sua vez, 

permitir à educação ter significado. É a aprendizagem que nos possibilita, por isso, uma 

apropriação da educação. Logo, sem aprendizagem não há educação. Educar os cidadãos 

para a saúde é criar condições para os mesmos se transformarem, saberem o porquê das 

coisas. Mostrar-lhes que eles podem aprender e sensibilizá-los para a importância dos 

conhecimentos ligados com a sua saúde é tarefa primordial na escola de hoje. Educar para 

a saúde não é mais do que educar para a vida!...  

Por outro lado, a docente cedo percebeu que para adotar metodologias de ensino eficazes 

seria preciso reforçar a formação contínua na área em questão, estabelecer parcerias com 

outros profissionais da comunidade, estes sim, ligados diretamente à área da saúde e, 

trabalhar, não para os alunos, mas sim com os alunos e suas respetivas famílias. Os 

próprios profissionais de saúde consideram que os docentes são os interlocutores 

privilegiados para desenvolverem atividades no âmbito de EpSaúde, argumentando 
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também que eles próprios são educadores não formais e também informais, da saúde dos 

jovens de hoje (Mota, 2011). A importância de um trabalho em equipa multidisciplinar, 

partilhado e tendo como principais atores os alunos fez nesse momento todo o sentido. Em 

meio escolar, a garantia de uma EpSaúde passa não só pelo acesso à informação como 

também pelo desenvolvimento de competências pessoais e sociais que permitam ao aluno 

a apropriação e a aplicação destas em contexto.  

Assim sendo, foram estabelecidos contactos com algumas instituições públicas que 

permitiram a deslocação à escola de especialistas em diversas áreas da saúde pública. O 

desenvolvimento desta estratégia diferenciadora passou pela partilha do espaço de ensino 

com profissionais de saúde que demonstraram e exemplificaram técnicas a replicar em 

caso de necessidade de ajuda a outrem. A dramatização, simulação de situações reais com 

necessidade de recorrer a técnicas de reanimação, contacto ao 112, ou outros cenários 

hipotéticos de falta de saúde e bem-estar começaram a fazer parte da atividade letiva da 

docente, para grande gosto dos alunos pela participação ativa na construção do seu próprio 

conhecimento e desenvolvimento de competências. A título exemplificativo ficam alguns 

registos fotográficos de algumas das sessões:  

- Participação de um médica obstetra em sala de aula expondo as fases de gestação no 

homem, bem como o momento do parto (vídeo) e os cuidados a ministrar ao novo ser vivo e 

à progenitora deste (foto 1);  

- Participação de uma engenheira do ambiente numa dramatização feita por alunos e 

pais/encarregados de educação sobre as causas e consequências para a saúde de todos, 

da ação nefasta do homem sobre o ambiente (foto 2);  

- Participação de duas técnicas de socorrismo em simulações feitas por alunos, 

exemplificando alguns comportamentos a ter em conta em caso de ajuda necessária a 

outrem (fotos 3 e 4);   

 

Foto 1                                      Foto 2  
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Foto 3                                        Foto 4  

  

Do exposto, é importante referir que algumas dificuldades e resistências foram aparecendo 

ao longo do percurso pedagógico delineado pela docente, todavia recuar e encontrar 

alternativas também foi um dos lemas seguidos. Muito mais se pode ainda fazer de forma a 

tornar o espaço de ensino e construção de conhecimento muito mais apelativo e convidativo 

para os nossos alunos. Usar estas e outras estratégias como facilitadoras do processo de 

aprendizagem dos alunos, capacita estes de competências transversais de análise e de 

crítica permitindo diferentes níveis de abstração no processo propriamente dito (Pires, 

2005).  

A Educação para a Saúde não deve ser vista tão simplesmente como um rol de proibições 

e de defesa contra atitudes negativas e prejudiciais, mas sim deve ser desenvolvida como 

disseminadora de um conjunto de atitudes e valores potenciadores de comportamentos 

cívicos a fomentar entre alunos. A EpSaúde deve ser entendida como potenciadora do 

bem-estar no quotidiano de cada um, com claras implicações no sucesso escolar dos 

nossos alunos e na sua comprovada integração social, constituindo-se num dever e não tão 

só num direito destes. Desta, depende não apenas a aquisição de conhecimentos e 

desenvolvimento de competências, mas também a construção de um pensamento crítico e 

cívico que permite ao aluno abrir-se à alteridade e atuar num quadro de cidadania ativa. 

Assim sendo, a Escola tem um papel decisivo nessa formação, onde as crianças e jovens 

passam grande parte do seu tempo. Tempo, este, de um período de vida bastante 

vulnerável, onde mostrar e trabalhar atitudes potenciadoras de comportamentos cívicos e 

benéficos se torna capital! 4  
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Centro Ciência Viva de Bragança na 
promoção de pontes entre a investigação 
e a sociedade 

Resumo 

A demanda das sociedades contemporâneas no estímulo pela promoção do conhecimento 

científico, desafiou o Centro de Ciência Viva de Bragança (CCVB) em parceria com o 

Instituto Politécnico de Bragança (IPB), a iniciar no ano letivo 2014/2015 o Projeto “Encontro 

com o Cientista”, de forma a aproximar os alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino 

Secundário com a ciência, a tecnologia e os investigadores. O objetivo deste projeto é 

promover e estimular a ligação entre alunos e a ciência, despertando consequentemente o 

seu espírito de curiosidade e literacia científica, para além de fomentar o contacto com 

novas metodologias, abordagens e realidades de investigação. No ano letivo em curso, 

abrangeram-se 390 Alunos (do 8º ano ao 12º ano), distribuídos por 15 intervenções em 

diferentes áreas curriculares: Biologia, Geologia, Química, Geografia, Física e Ciência 

Naturais. Foram também envolvidos 20 Investigadores do IPB e 8 Professores dos 

Agrupamentos de escolas Emídio Garcia e Abade de Baçal, da cidade de Bragança. Os 

resultados da análise global desta edição permitem-nos inferir um grau de satisfação ≥85% 

para os professores envolvidos, ≥75% para os alunos e ≥72% para os investigadores. 

Desde a sua génese, este programa tem vindo a abarcar progressivamente um maior 

número de unidades temáticas curriculares, grupos disciplinares e intervenientes 

(professores, alunos e investigadores). Não obstante da participação positiva em todas as 

ações realizadas, o CCVB identificou necessidades de extensão destas atividades para 

novas metas e áreas temáticas a intervencionar, como é o caso da Matemática. Assim, e 

numa direção futura, o CCVB, em linha com a sua missão estratégica e em estreita ligação 

com os Investigadores do IPB, pretende ainda dar continuidade ao desenvolvimento de 

atividades e/ou projetos de investigação originais, propostos por alunos e/ou professores, 

que visem a criação de oportunidades de aprendizagem para estes jovens. 

Palavras-chave 

Literacia científica, investigadores, promoção da cultura científica, alunos do 3º Ciclo do 

Ensino Básico e Ensino Secundário. 
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Escape Room Educativo: os alunos como 
produtores criativos6 

Resumo 

As escolas estão a encontrar diferentes estratégias de aprendizagem para envolver os 

alunos nas atividades curriculares. As simulações, os jogos e os projetos já são usados em 

diferentes contextos e, recentemente, o conceito de Escape Room tem sido aplicado à 

educação. Os Escape Rooms educativos estão a surgir, um pouco por todo o lado, 

desenhados por professores de diferentes disciplinas e níveis de ensino. Estas práticas 

relacionam-se com um tipo de gamificação que deixa a experiência de aprendizagem mais 

divertida e o processo educativo mais desafiante e motivador para os alunos. São várias as 

razões para pensar que um Escape Room educativo é uma boa estratégia para trabalhar 

qualquer conteúdo curricular, dentro e fora da sala de aula. Destacamos, por exemplo, a 

colaboração, o trabalho em equipa, a resolução de problemas, o desenvolvimento de 

competências comunicativas e colaborativas e a perseverança frente a um problema ou 

pressão. Neste texto, descrevemos uma prática pedagógica desenvolvida na disciplina de 

Português, em contexto de sala de aula, baseada na criação de um Escape Room 

educativo, por cada equipa de alunos, para o estudo da poesia de Fernando Pessoa. 

 Palavras-chave 

Escape Room educativo, enigmas, produtores de conteúdos, literatura 

 

Introdução 

O que é um Escape Room? O Escape Room, ou fuga da sala numa tradução literal, é uma 

experiência de jogo que desafia os participantes a sair de uma sala onde se encontram 

fechados. Para isso, devem superar um conjunto variado de provas e desafios, para 

conseguirem encontrar a chave da porta de saída. As experiências de Escape Room em 

contexto educativo são cada vez mais numerosas, mas não são muitas as que estão 
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rigorosamente documentadas. O que se tem vindo a observar é que práticas baseadas em 

jogos do tipo Escape Room podem fazer parte de uma estratégia de gestão de aula em 

diferentes contextos escolares. Para alguns especialistas, esta prática faz parte da 

metodologia de aprendizagem baseada em jogos, para outros é vista como uma 

experiência de gamificação
7
 (gamification), por incluir elementos essenciais desta 

estratégia, como seja o progresso, a autonomia, o feedback, a narrativa, entre outros. O 

Escape Room Educativo é diferente de outras experiências semelhantes, como o BreakOut 

Edu ou a Gincana, por apresentar características específicas. Não sendo um recurso para 

usar todos os dias, pois exige muito trabalho de preparação, pode ser usado sempre que se 

justifique.  

Apesar de ser um campo novo em estudo, tem surgido alguma investigação empírica em 

diferentes áreas. Entre as diferentes definições sobre o conceito aplicado à educação, 

destacamos a definição apresentada por Lamas (2018:9) por considerar os Escape Rooms 

educativos “como un ambiente de aprendizaje creativo que puede ser diseñado para 

cualquier nivel educativo y usa las características del diseño de escape rooms a las que se 

han de incorporar los elementos y fines educativos específicos.” 

Hermanns et al. (2017) realizaram um estudo descritivo qualitativo para estudar a 

abordagem do conceito de Escape Room na área da medicina. Os resultados apresentados 

mostram grande envolvimento dos alunos nas atividades de aprendizagem, o 

desenvolvimento de competências comunicativas e resolução de problemas, ao mesmo 

tempo que aprendiam os conteúdos da disciplina e os aplicavam. Estes autores 

recomendam esta abordagem em áreas que, tradicionalmente, exigem muitas leituras e 

memorização, ajudando na autoconfiança e no sucesso académico dos alunos. Borrego et 

al. (2018) apresentam os resultados, bastante positivos, de uma experiência de ensino, 

baseada num Escape Room, realizada com alunos de informática do ensino superior, para 

aumentar a motivação e melhorar a aprendizagem. Lamas (2018) apresenta um caso 

prático na disciplina de música e um guia para o desenho de um Escape Room educativo. 

Macías ( 2017) realizou um estudo na disciplina de Inglês, com alunos do ensino secundário, 

usando um Escape Room Educativo. Os resultados mostram o valor educacional desta 

estratégia, em virtude de se apresentar como um potente estimulador para o envolvimento 

dos alunos nas atividades curriculares. Nicholson (2016) apresenta os resultados de um 

                                                      
 

 

7
 Uso de técnicas e dinâmicas de jogo em contextos não-jogo. 



Pág. 119 
  

    

 

III Encontro de Boas Práticas Educativas Livro de Atas - 2018 

 

inquérito respondido por pessoas que disponibilizam Escape Rooms em todo o mundo, 

documentando o estado atual desta tendência fora da educação. 

O Escape Room Educativo pode-se integrar nas práticas educativas por diferentes razões. 

Desde logo, porque fomenta a atividade pedagógica e coloca os alunos em ação. Permite 

incluir qualquer conteúdo curricular, através de desafios, enigmas e instruções. Os alunos 

podem desenhar os seus próprios Escape Rooms e participar na organização do espaço 

onde vai decorrer a atividade. A formação de grupos vai proporcionar a colaboração e o 

trabalho em equipa, pois os alunos têm de resolver problemas, por tentativa e erro, e 

encontrar caminhos para progredir até surgir a solução. Neste processo geram-se 

diferentes interações entre os membros da equipa e apelo à criatividade dos alunos. Para 

avançar no jogo, os alunos têm de tomar decisões, colocar hipóteses, tentar executá-las e 

tudo isto ajuda a desenvolver habilidades essenciais para ter sucesso no mundo do 

trabalho. Durante as diferentes fases do jogo, os alunos têm de comunicar, trocar ideias, 

estruturar o discurso e tudo isto ajuda a melhorar a competência verbal dos alunos. Face 

aos desafios e às provas, com maior ou menor grau de dificuldade, as equipas têm de ser 

perseverantes e continuar a insistir e a avançar até à resolução dos enigmas.  

A retroalimentação em educação é essencial e nesta prática os alunos recebem resposta 

imediata quando desvendam um mistério, contribuindo para a assimilação dos conteúdos 

curriculares. Para além disso, os alunos aprendem a comunicar, a organizar-se e 

descobrem métodos gerais que podem depois aplicar em novas situações. Ao observar os 

alunos em ação, vai-se descobrindo que são capazes de transferir conteúdos e mecânicas 

e deduzir estratégias para solucionar novos desafios, proporcionando o desenvolvimento do 

pensamento dedutivo. Normalmente, há um tempo definido para solucionar o jogo, tal como 

em qualquer projeto real. Assim, à medida que o tempo avança a pressão aumenta e as 

emoções disparam, aumentando a capacidade de resiliência e concentração.  

Contexto  

Há alguns anos que integramos projetos educativos e jogos nas nossas práticas educativas 

(Moura, 2010; 2018), uma necessidade para ajudar os alunos a aprender, a desenvolver 

diferentes competências e a potenciar o uso inteligente dos seus dispositivos móveis. 

Assim, temos desenvolvido alguns projetos pedagógicos centrados nos quatro pilares do 

design educacional – educação, design, tecnologia e comunicação. Para melhorar as 

aprendizagens dos alunos e criar um ambiente favorável à aprendizagem, o trabalho em 

pares ou equipa tem sido uma prática constantemente usada, como recurso para ensinar e 

aprender, por ser um modelo de ensino mais interativo. Sabemos que há conteúdos 

curriculares mais difíceis e complexos do que outros e, muitas vezes, os alunos desistem só 
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de ouvir falar neles. Por exemplo, para estudar conteúdos literários, em especial, a poesia 

identificamos quase sempre muitas dificuldades e resistências por parte dos alunos. Então 

é necessário encontrar formas mais dinâmicas de implicar os alunos nestes assuntos e 

ajudá-los a compreender a importância do seu estudo para o desenvolvimento da leitura, da 

escrita, da oralidade e ainda da formação crítica e reflexiva.  

Antes de começar a estudar a poesia de Fernando Pessoa conversamos com os alunos 

sobre o fenómeno Escape Room, para saber se conheciam o conceito. Na eventualidade de 

não conhecerem e para os motivar, criamos um vídeo
8
, do tipo apresentação promocional, 

para apresentar o conceito de Escape Room Educativo. A reação dos alunos ao 

visionamento do vídeo foi muito positiva e todos manifestaram interesse em serem eles 

mesmos a criar os jogos em equipa. Alguns alunos já tinham ouvido falar neste tipo de jogo 

e apresentaram algumas ideias muito interessantes para estudar os conteúdos da disciplina 

de Português, desencadeando nos colegas um grande entusiasmo. Antes de se iniciarem 

os trabalhos esclarecemos os alunos sobre os conceitos chave de um Escape Room 

Educativo, orientando-os para o projeto que teriam de fazer a seguir. 

Para além da consecução dos objetivos curriculares, inerentes ao programa de Português 

do 11º ano, sobre o estudo da poesia de Fernando Pessoa, pretendíamos também 

desenvolver algumas das competências-chave mencionadas no documento do Perfil dos 

alunos à saída da Escolaridade Obrigatória
9
: linguagens e textos, informação e 

comunicação, raciocínio e resolução de problemas, pensamento crítico e pensamento 

criativo, relacionamento interpessoal, autonomia e desenvolvimento pessoal. 

Atividades desenvolvidas  

A experiência que aqui descrevemos foi realizada neste ano letivo. Nela participaram 16 

alunos, todos do género masculino, de uma turma do 11º ano, de um curso do ensino 

profissional, da Escola Secundária Carlos Amarante, em Braga. Os alunos tiveram quatro 

blocos de 90 minutos para realizar os jogos e 3 blocos de 90’ para resolverem os Escape 

Rooms uns dos outros (figura 1).  

                                                      
 

 

8
 https://www.youtube.com/watch?v=1E206SVcclQ 

9
 Cf. https://dge.mec.pt/sites/default/files/Noticias_Imagens/perfil_do_aluno.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=1E206SVcclQ
https://dge.mec.pt/sites/default/files/Noticias_Imagens/perfil_do_aluno.pdf
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Figura 1 – Desafios dos Escape Rooms educativos criados pelas equipas 

Na realização dos jogos, os alunos aplicaram conhecimentos da disciplina de Português e 

outros das disciplinas da área técnica. Em todos os Escape Rooms encontramos uma 

diversidade de enigmas do tipo: puzzles, códigos cifrados, quizzes, crucigramas, adivinhas, 

sopa de letras, entre outros. A dificuldade dos desafios era muito variada e a criatividade 

dos alunos foi bastante visível. 

Para melhor conhecer a perceção dos alunos sobre esta prática educativa, criamos um 

inquérito por questionário, através do Google formulários. Os alunos responderam 

anonimamente ao questionário on-line, constituído por questões abertas e fechadas do tipo 

escala de Likert, sobre o envolvimento, o trabalho de equipa e a utilidade. Relativamente ao 

grau de dificuldade em criar um Escape Room Educativo, a maioria dos alunos (56,3%) 

respondeu médio. A grande maioria dos alunos (87,5%) gostou de criar o jogo com os 

colegas de equipa. Quando lhes pedimos que justificassem obtivemos as seguintes 

respostas: (A07) Porque interagimos uns com os outros; (A10) Gostei porque mete em 

prática todos os nossos conhecimentos de Fernando Pessoa; (A13) Foi divertido pois todos 

os colegas deram uma ideia o que tornou o trabalho muito mais completo e interessante; 

(A16) Os escape rooms são uma forma interessante de aprender conteúdos. O aspeto mais 

positivo percecionado pelos alunos foi o trabalho em equipa, a cooperação, as dinâmicas de 

grupo, a experiência, a aprendizagem e a organização. A maioria dos alunos (80%) 
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considerou que a experiência de criar os próprios jogos foi superada pela experiência de 

jogo durante as aulas em que tiveram de resolver os Escapes Rooms criados pelas outras 

equipas.  

Conclusão   

Por se tratar de um campo ainda em desenvolvimento, são precisos mais estudos para 

exploração de jogos e simulações, em particular, os Escape Rooms educativos, como 

ferramentas pedagógicas com potencial para o estudo de autores e obras literárias. Com a 

adaptação destas estratégias estamos a criar experiências reais de aprendizagem e a 

melhorar progressivamente o processo de ensino e aprendizagem. É preciso continuar a 

inovar as práticas educativas para estimular e despertar a curiosidade dos alunos e orientá-

los com sabedoria para favorecer o envolvimento nas atividades escolares. Este tipo de 

exercício é adequado para os alunos aprenderem a trabalhar sobre pressão, uma 

habilidade das soft skills muito apreciada no mundo laboral. São os alunos que constroem a 

sua aprendizagem, são eles que lideram as atividades, tomam decisões, enganam-se e 

aprendem para poderem avançar. No final, o interessante desta estratégia educativa é que 

todos se divertem (alunos e professor), aprendendo com grande emoção.  
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 Histórias e Narrativas da Tradição Oral 
“do conto ao palco” 
 

INTRODUÇÃO 

 A escola transformou-se num espaço de convergência de múltiplas aprendizagens. 

O grande desafio das direções dos Agrupamentos de Escolas é proporcionar atividades 

adequadas ao desenvolvimento integral das crianças e jovens em articulação com as áreas 

curriculares. As diferentes etapas da vida escolar das crianças e jovens são superadas com 

a aquisição de distintas competências e, na hora de escolher o estabelecimento de ensino, 

as boas práticas educativas são estandartes de prestígio aos olhos da comunidade.  

 Um exemplo de boas práticas é o GRUTEG – Grupo de Teatro Emídio Garcia. É 

composto por 32 jovens do 7º ao 12º anos, 7 elementos do sexo masculino e 25 do sexo 

feminino. É coordenado por Acácio Pradinhos, desde 2008, e participa em vários momentos 

recreativos, na escola, e na cidade de Bragança, em articulação com o município de 

Bragança. Inicia os trabalhos em setembro e, ao longo do ano, prepara os/as atores/atrizes 

para integrar um projeto teatral, a fim de representar o Agrupamento, no encontro de teatro 

escolar, que se realiza em Maio no prestigiado teatro municipal de Bragança.  

 As direções dos Agrupamentos de Escolas investem nestas iniciativas, imbuídas 

num espírito competitivo muito saudável. Durante o processo criativo, o grupo participa no 

halloween, gala de natal, carnaval, saraus de poesia, gala de encerramento, Street Art, 

festa da história, etc. 

 O teatro é a convergência de todas as linguagens expressivas e, por isso, 

representa um papel fundamental na aquisição das competências sociais. Desinibir, libertar 

de preconceitos estéticos, saber estar perante situações de bloqueio, etc, são desígnios 

muito importantes para todos os alunos, que se inscrevem mas, existe um momento em que 

toda a comunidade escolar aguarda o produto final e, neste caso, o saber fazer é 

fundamental. 

 A preparação de um projeto de teatro, dentro ou fora do contexto escolar, reúne 

uma complexidade de especialidades onde o processo, que ajuda a crescer, e o produto, 

que submete o grupo ao veredito externo, se confrontam perigosamente. Por um lado, a 

gratificante responsabilidade de ajudar jovens a crescer com o teatro, por outro lado, um 

auditório cheio de gente que, ano após ano, eleva a fasquia da qualidade. 

Autor: Acácio 

Pradinhos 

Agrupamento de 

Escolas Emídio 

Garcia 
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OBJETIVOS  

 

• Aprender linguagens e técnicas que fomentem a comunicação grupal;  

• Desenvolver a capacidade de criar um clima emocional de disponibilidade e 

aprovação;  

• Interiorizar metodologias específicas da criação de grupos; 

• Dominar metodologias de encenação; 

• Relacionar a vivência de situações da Expressão Dramática com a Prática 

Pedagógica; 

• Percorrer um processo prático de preparação de uma produção teatral; 

• Distinguir o processo versus produto; 

 

ESTRATÉGIAS 

 Esta experiência formativa proporcionará diversas pistas para criação/gestão de 

grupos e confere capacidades no universo das linguagens teatrais.  

Tendo como ponto de partida, as narrativas da tradição oral, será possível compreender a 

metodologia da encenação, os seus mecanismos da montagem dum espetáculo de teatro, 

começando nos jogos de expressão dramática, a abordagem ao texto, as leituras neutras, a 

construção da personagem, os adereços a caraterização, os exercícios de voz, etc.  

 Os formandos serão submetidos a um percurso criativo onde serão privilegiados as 

metodologias inerentes ao processo. De forma implícita, os formandos, durante as suas 

intervenções, além do prazer de “agir/interagir”,  da descoberta das potencialidades 

expressivas e da transposição dos degraus da confiança, desenvolverão Skills específicos e 

apreenderão conceitos, nomeadamente: tomada de consciência corporal, conhecimento 

percetivo do corpo, centros de expressividade corporal, segmentação e globalidades 

corporais, coordenação motora, desenvolvimento e consciencialização das respirações 

(torácica e abdominal), ritmo e sonoridades respiratórias, a máscara facial, a máscara como 

ego auxiliar, volume e projeção de voz, relaxamento a partir de estímulos sonoros, 
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articulação/dicção, ritmicidade da palavra, a interpretação afetiva da palavra, o indivíduo em 

personagem, a memória afetiva, a caracterização, a imitação, a improvisação, a mímica, o 

espaço cénico, o percurso, o texto, o ensaio, a marcação, os adereços, o guarda-roupa, os 

cenários, etc  

“O processo” proporcionará ao grupo experiências individuais e coletivas, pedagogicamente 

identificadas e refletidas em conjunto, no que respeita à superação de disfunções 

(bloqueios, introversões, inibições, etc) gerando um clima de confiança e espirito de grupo. 

Cada formando será, a seu tempo, condutor e conduzido, observador e observado, espelho 

e imagem, emissor e recetor, questionador e questionado.  

O desafio para os formandos é uma pequena criação teatral. 
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 A cozinha, um laboratório fantástico! 
 

Promover a realização de atividades experimentais de Ciências Naturais e Físico Química 

com materiais que se encontram habitualmente na cozinha. 

 

Atividades previstas 

Utilização de Indicador de pH de couve roxa para atividades sobre Respiração Celular 

Descoberta da Tensão Superficial na nossa cozinha 

Extração de DNA de Morango  (com compal) 

Formação de cristais com Borato de Sódio  

Observação de fenómenos de osmose em ovos 

Simulação do efeito de estufa 

Simulação de erupção vulcânica 
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Incluir com arte! 

Cada ser humano tem algo de único e valioso que o distingue dos demais e que deve ser 

valorizado, possibilitando o alcance de uma vida feliz, equilibrando a sua satisfação 

pessoal, com o empenho em contribuir para o bem-estar de todos. Produzindo Arte e 

Conhecimento do qual se deve orgulhar, permitindo o enriquecimento cultural e o prazer 

pela vida. Todos os seres humanos devem ter a oportunidade de se aperceberem do seu 

potencial e de o utilizarem em atividades onde se sintam realizados. 

É neste contexto, que se pretende que o workshop “Incluir com arte!” se torne um espaço 

excecional de aprendizagens e descobertas através do diálogo, da reflexão, da 

experimentação, da expressão espontânea.  

Com forte carga lúdica, as atividades e práticas de exploração expressiva articuladas com 

os conteúdos programáticos das disciplinas ligadas à expressão plástica, pretendem ser 

ricas no despertar da sensibilidade, da imaginação e do sentido crítico podendo assim 

construir um estímulo ao desbloquear da criatividade.  

Neste espaço com fins educativos, estarão disponíveis um conjunto de recursos úteis para 

o desenvolvimento das aulas/ atividades e que vão ao encontro dos interesses dos 

participantes proporcionando a manipulação e exploração de diferentes materiais e 

técnicas, permitindo a observação e experimentação da plasticidade dos corpos, a 

exploração de diferentes meios de representação e comunicação, impulsionando atividades 

de colaboração, ajuda e cooperação. 

O uso de materiais mais tradicionais como madeira, chapa, pastas, mas também o uso de 

materiais reciclados de baixo custo darão lugar ao trabalho criativo, podendo resultar em 

trabalhos magníficos em contexto de sala de aula, promovendo ações, que fazem o aluno 

refletir dentro de um contexto cultural, podendo o professor interagir com os seus alunos, 

facilitando trocas de ideias e conhecimento, ajudar os alunos a colmatar dificuldades, 

canalizando as suas emoções, desenvolvendo a sua criatividade, expressando o seu 

mundo interior, estimulando construtivamente o desejo de aperfeiçoar e fazer melhor, 

preparar o aluno para que ele aprenda durante toda a vida e não somente na escola, 

despertando o prazer de descobrir, construir e reconstruir o conhecimento. 
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A utilização de dispositivos móveis em 
contexto educativo 
 

Na sociedade do século XXI, a tecnologia abre múltiplas portas para as quais é necessário 

possuir as chaves certas. Os dispositivos móveis fazem parte da vida dos alunos e as 

escolas podem tentar integrá-los e descobrir as suas potencialidades, colocando-os ao 

serviço das aprendizagens, ou bani-los, eliminando as possibilidades de ação que eles 

permitem.  

A capacitação dos professores para o uso das novas tecnologias da informação e 

comunicação implica redimensionar o papel que o professor deverá desempenhar na 

formação dos cidadãos do século XXI. É um desafio à pedagogia tradicional, porque 

significa introduzir mudanças no processo de ensino-aprendizagem e nos modos de 

estruturação e funcionamento da escola e das suas relações com a comunidade. 

Este workshop pretende apresentar algumas possibilidades de utilização dos dispositivos 

móveis em contexto educativo, explorando   aplicações de utilização rápida, fácil e útil, 

como o Padlet, Socrative, Tricider e Google Drive, assumindo uma dimensão claramente 

prática. 

Objetivos 

- Proporcionar aos professores metodologias de utilização de dispositivos móveis em 

contextos de ensino/aprendizagem; 

- Contribuir para a autonomia dos professores na utilização de aplicações educativas para 

dispositivos móveis; 

- Capacitar os professores para a elaboração de cenários de aprendizagem recorrendo a 

dispositivos móveis. 
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Educação e aventura – a natureza, os 
monumentos e os costumes como sala de 
aula 
 

Na era da tecnologia, como nutrir uma infância e juventude mais interligada com a 

natureza?  

Investir numa educação mais sensível às questões ligadas à sustentabilidade é uma forma 

de educar crianças e jovens e, ensiná-las sobre a importância da preservação do meio 

ambiente, dos monumentos, dos costumes e de uma vida quotidiana mais verde e, 

ambientalmente, mais sustentável. 

Atentos à importância do contacto com a natureza, muitas escolas apostam na 

sustentabilidade como ferramenta pedagógica e num ensino orientado por vivências mais 

sistémicas, e menos fragmentadas. 

“O déficit de natureza na vida das crianças e jovens é muito grande. Quando uma criança 

ou um jovem estão num espaço prazeroso, onde há um contacto mais direto com a 

natureza, todo o seu potencial se abre para a construção do conhecimento. Esse é um dos 

fatores que facilita muito a aprendizagem dos nossos alunos”.  

As escolas da floresta e dos meios rurais, multiplicam-se em iniciativas, principalmente, em 

países como Inglaterra, Estados Unidos e Canadá. Nessas escolas, bosques e florestas 

são as salas de aula, onde os pequenos experimentam vivências diferentes, totalmente 

integradas e conectadas com o meio ambiente. 

Na década de 60 (do Séc. XX) a educação ao ar livre era um campo aberto. Poucas 

pessoas haviam ouvido falar sobre uma escola que usasse a natureza, os monumentos e 

os costumes como sala de aula e ensinasse através das montanhas e da aventura.  

Aventurar-se é arriscar-se em direção ao desconhecido, realizar uma atividade que tem um 

resultado incerto para o indivíduo.  

Atualmente, um dos objetivos de nossa vida quotidiana é minimizar a aventura, reduzir ou 

eliminar o risco para que a vida possa ser vivida mais confortável e tranquilamente. A 

segurança é uma necessidade básica do ser humano e muito esforço é feito para garanti-la. 
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Entretanto, existem momentos nos quais as pessoas se colocam em situações de risco 

propositadamente. O risco pode ser físico, financeiro, social, espiritual ou intelectual e ele é 

assumido para que o indivíduo alcance algum objetivo, e nunca pela procura do risco em si 

mesmo. A aventura é, quase sempre, um meio para alcançar algo que não pode ser 

alcançado de outra maneira. 

Um dos objetivos da educação pela aventura é o desenvolvimento do ser humano, num 

processo que pode ser procurado de diversas formas como treinos cooperativos, 

tratamentos terapêuticos e programas educacionais. Esta última forma, conhecida como 

outdoor education ou educação ao ar livre, envolve o planeamento e a implantação de uma 

ação educativa que inclui alguma forma de risco. O risco pode ser físico, como uma 

caminhada pelas montanhas durante a qual as pessoas se defrontam com uma 

tempestade, se perdem ou sofrem um acidente com a queda de rochas. Ou pode ser social, 

quando as pessoas são confrontadas com o medo de expor os seus receios para os demais 

e serem julgadas por isso. Pode ser espiritual quando, por exemplo, um aluno encontra uma 

situação onde é preciso encarar-se a si mesmo ou talvez o significado da vida e da morte. 

Ou ainda, através do conhecimento e confronto com os monumentos e costumes que fazem 

parte da nossa história e, consequentemente, nas nossas raízes. 

Desde 1965, o valor, não só, da natureza como uma sala de aula real e concreta, e da 

aventura como processo educacional, tornou-se aceite e reconhecido em países como os 

Estados Unidos, o Canadá e a Inglaterra, e a educação ao ar livre consolidou-se como uma 

metodologia de desenvolvimento humano reconhecida. 

Hoje existem centenas de entidades/organizações que promovem atividades recreativas e 

educativas ao ar livre, lideradas por profissionais altamente motivados em fazer com que a 

área das atividades ao ar livre e de conhecimento da educação ao ar livre se expanda e 

desenvolva, possibilitando a que as nossas áreas naturais (das quais o distrito de Bragança 

é um bom exemplo, através do: Parque Natural de Montesinho e do Douro Internacional, e 

da Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo) sejam utilizadas como fins educacionais, e 

que os nossos alunos sejam exemplos de uma convivência harmoniosa com a natureza e 

com o meio de que a escola faz parte. 

 

"A verdadeira viagem de descoberta não consiste em sair à procura de novas paisagens, 

mas de possuir novos olhos." Marcel Proust 
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PÚBLICO-ALVO: 200 – Estudos Sociais/História 

                 230 – Ciências da Natureza 

     260 – Educação Física 

     400 – História 

     420 – Geografia 

     620 – Educação Física 
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Matemática criativa – atividades criativas a 
desenvolver na aula de Matemática 
 

Concebida como um Estudo, o workshop Matemática Criativa pretende que os participantes 

se aventurem nos processos de criação - relacionar a imaginação com o raciocínio, 

construir um objeto/conhecimento a partir de si próprios, das suas experiências como 

matemáticos, com base no mundo real.  

Para mais tarde ensinar. 

Sessão teórico-prática, com exploração de atividades. 

Conteúdos: 

A Matemática de hoje (conceções e suas implicações); 

Competências Essenciais/Metas Curriculares na área da Matemática; 

Atividades criativas. 

Objetivos: 

Identificar a Escola e a Matemática de hoje; 

Explorar as Competências Essenciais e/ou as Metas Curriculares a desenvolver na área da 

Matemática; 

Reconhecer a Matemática como uma construção, como uma herança cultural da 

humanidade e um modo de pensar e aceder ao conhecimento; 

Reconhecer o Jogo como parte integrante do processo de ensino/aprendizagem; 

Explorar atividades criativas na área da Matemática; 

Construir a sua própria Matemática;  

Encontrar conexões entre a ciência e a arte; 

Ser mais professor. 

Autor: Pedro 

Carvalho 

Agrupamento de 

Escolas Frei João, 

Vila do Conde 

pedrcarvalho@gmail.

com 
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A fotografia no ensino 
 

A Fotografia como forma de linguagem:  

 

- Conceitos básicos: Luz, enquadramento, composição 

- A narrativa Fotográfica 

 

 

 

 

 

 

Autor: Pedro Rego 

pedrojpr@hotmail.co

m 
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Orff-Schulwerk e ‘Eu Musical’: 
Experiências pedagógicas integradas de 
Música, Palavra, Movimento e Dança 

Resumo 

Público-alvo 

Docentes dos grupos de recrutamento 100/101; 110/111; 250; 610 

 

O propósito central deste workshop é divulgar, através da praxis, as ideias artístico-

pedagógicas de Carl Orff e Gunild Keetman: Abordagem Orff-Schulwerk. De forma 

correlacional, e em conformidade com os pressupostos centrais do presente ‘Encontro’, 

apresentam-se como objetivos específicos deste workshop: promover a partilha de 

conhecimentos /experiências artístico-pedagógicas e fomentar a reflexão crítica 

fundamentada na prática. Por conseguinte, pretende-se contribuir para uma maior 

compreensão e valorização da expressão estético-artística nos processos educativos e do 

seu papel no desenvolvimento holístico do ser humano.  

Palavras-chave 

Abordagem Orff-Schulwerk; ‘Eu Musical’; Educação Estético-Artística 

Com o trabalho prático em primeiro plano, Orff e Keetman pensaram e desenvolveram uma 

abordagem artístico-pedagógica holística, na qual a pessoa humana (criança, jovem ou 

adulto), sente, aprecia, experiencia e interage artisticamente, desenvolvendo aspetos 

físicos, sensoriais, psicológicos, cognitivos e sociais. Através da fruição, da exploração, da 

improvisação, da interpretação e da partilha, a abordagem Orff-Schulwerk compreende uma 

forte união entre música, palavra e movimento/dança, propiciando momentos de profundo 

prazer estético-artístico, aprendizagem, conhecimento e crescimento integral e integrado - 

‘Eu Musical’ (Cunha, 2013) -.  

A metodologia do workshop basear-se-á em atividades práticas grupais, nas quais o 

elemento ritmo se assumirá como elo de interação entre música, palavra (expressão 

rítmico-linguística), movimento / dança. De forma integrada e humanista, as expressões 

verbal, musical e corporal conduzirão à vivência e partilha de experiências estético-

Autor: João 

Cristiano 

Rodrigues Cunha 

Universidade de 

Aveiro | INET-md 

jcrcunha@hotmail.co

m 
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artísticas intemporais. Na abordagem Orff-Schulwerk, as atividades têm como ponto de 

partida o corpo humano - primeiro e principal instrumento de expressão/comunicação - 

através do qual cada indivíduo desenvolve capacidades particulares, num ambiente de forte 

colaboração, partilha e aprendizagem individual e coletiva.  

Recursos materiais necessários: a) Espaço grande e amplo (sem mobiliário); b) Sistema de 

som (com cabo de ligação convencional “jack fino”); c) Instrumental Orff.  

 

Referências 

Cunha, J. (2015). Abordagem Orff-Schulwerk: História, Filosofia e Princípios Pedagógicos. 

Aveiro: Universidade de Aveiro. 
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Sessão de encerramento 

 

No término dos nossos trabalhos, cabe-me a delicada tarefa de encerrar mais uma edição 

dos Encontros de Boas Práticas Educativas, sem nos alongarmos muito mais, por isso, 

trago umas notas escritas, para ser concisa, ponderada e direta nas palavras, apenas com 

três tópicos, que se impõem: 

1. O primeiro é o estrito dever de retribuir, com uma palavra de gratidão, a todos quantos 

nos motivaram, partilharam esforços e estiveram ao nosso lado, ao longo de dois anos, 

contribuindo para a concretização deste III EBPE, (formadores, oradores, e todos os 

parceiros envolvidos). Seria demasiado exaustiva a referência particularizada, não obstante, 

permitam-me que releve a sempre eficiente resposta de todos os elementos da direção da 

escola anfitriã no atendimento das nossas solicitações. O nosso reconhecido 

agradecimento é extensivo à Camara Municipal de Bragança, que viabilizou o patrocínio da 

III edição dos EBPE. Por último, à incansável equipa do CFAE, que trabalhou horas a fio, 

muito para além do seu horário laboral, sempre atentos às exigências de um evento desta 

envergadura. 

2. O segundo ponto é avaliar o trabalho desenvolvido, nestes dois dias, 

. registamos de novo, com grande satisfação, o entusiasmo empolgante destes encontros, 

prova de que sentimos necessidade de refletir, debater e problematizar o conhecimento 

sobre dinâmicas pedagógico- didáticas implementadas em diferentes realidades educativas. 

• Pelo movimento e a intensidade do trabalho coletivo, vivido nestes dois dias, intuímos que 

foi um encontro 

- dinâmico e participativo, contando com a presença de 350 participantes, provenientes de 

diferentes regiões, e mais de 50 contributos, que constituíram o programa, que 

consideramos ter sido: 

- aberto e extensivo a todos os agentes educativos; 

- Plural, pela variedade de temas abordados e pela diversidade dos perfis dos palestrantes 

e participantes; 

- Inovador, não só nas nuances do novo figurino, mas, sobretudo, pelo apelo e desafio de 

experienciar novas metodologias de trabalho, alicerçadas na panóplia de tecnologias ao 

Maria Elisete 

Afonso 

Diretora do Centro 

de Formação da 

Associação de 

Escolas Bragança 

Norte 

cfaebn@sapo.pt 
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nosso alcance, conscientes de que são uma panaceia a recorrer aleatoriamente, pois 

também elas enfermam de muitos perigos, que urge aprender e acautelar, como referiu o 

palestrante Manuel Cordeiro, do AE Abade de Baçal. 

- profícuo, pelo feedback, que fomos colhendo ao longo do processo de acompanhamento e 

monitorização do encontro. Julgamos, assim, termos atingido o nosso propósito principal: 

promover e valorizar boas práticas com impacto no sucesso educativo. 

3. Por fim, no 3.º tópico, diz respeito às conclusões, que passo a apresentar, de forma 

sintética: 

• Julgamos que a nossa aposta no convite endereçado a um sociólogo da educação, que 

“anda com as mãos na massa” (passo a expressão), o Prof. Pascal Paulus, e não a um 

mero académico, nos enriqueceu sobremaneira, pelo seu discurso crítico e antropogógico, 

fruto de um trabalho intelectual burilado, com subtil ironia, perspicácia e capacidade em 

argumentar a complexidade da tarefa de educar, que, no seu dizer, significa ajudar a 

construir o projeto humano individual de aprendizagem. 

Apropriando-se do termo “antropogogia”, ressaltou a ideia de que a educação não é só 

escolarização, nem tão pouco uma prática “para”, mas sim um trabalho “com” múltiplas 

relações sociais modeláveis, só possível com a “participação plena e a cooperação”. Para 

isso, advoga um “trabalho de aprendizagem e ensino, a partir do paradigma da 

comunicação”, que encontra as suas raízes numa abordagem humanista e pluralista, 

inspirada em Dewey, em detrimento da abordagem instrucional e normalizadora da 

educação.  

• Tal como conferencista, entendemos o pluralismo como “um processo, um modo de ser e 

de estar”, necessariamente assente no “diálogo e na negociação permanente”, pelo que 

trouxemos “Há conversa”, na mesa redonda, o olhar crítico de todos os ângulos da 

sociedade, protagonizado nos diferentes atores responsavelmente envolvidos na educação. 

O debate aceso, que eclodiu na mesa redonda, trouxe à colação, inevitavelmente, os 

constrangimentos da nossa classe reveladores de algum desânimo e desmotivação. Mas de 

acordo com o aluno Jorge, que tão brilhantemente fez ressaltar, não nos devem esmorecer, 

mas sim pensar que devemos continuar a “trabalhar para a felicidade dos alunos”, como, 

hoje, ouvimos da palestrante, Maria Cândida Pires, do AE de Penafiel. 

Importante destacar que todos os olhares convergem para a necessidade do trabalho em 

rede, este é, sem dúvida, o imperativo da nossa escola, porque nenhum professor pode 

trabalhar jamais sozinho, o que reclama a responsabilidade partilhada, a intercomunicação 

e participação ativa de todas as forças socialmente comprometidas com o sucesso escolar. 
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• As experiências pessoais e coletivas relatadas, nos vários painéis, transformaram os 

respetivos contextos educativos, porque adquiriram significado particular na adoção de 

novas práticas, tendo em conta, quer os interesses colectivos e institucionais, como os 

individuais. Assim, três palavras-chave bastariam para destacar o denominador comum 

subjacente a todas as comunicações apresentadas e workshops dinamizados: inovação, 

mudança e partilha. São estes os requisitos fundamentais para corresponder aos desafios 

de educarmos as crianças e jovens, que nos são confiados, os chamados “nativos digitais” 

da era tecnológica, que nos cabe acompanhar, num clima de acelerada mudança, apelando 

à criatividade, comunicação, espirito crítico e trabalho colaborativo. 

• Concordando com Sebarroja (2001, pp.18-19), acreditamos que a inovação induzida pelos 

obreiros dos projetos empreendidos, ou de práticas experienciadas com sucesso, 

transformou as suas aulas e as suas escolas, em locais mais democráticos, atrativos e 

estimulantes, afastando os ambientes convencionais e instrucionais, que pouco ou nada 

favorecem a aprendizagem colaborativa, que se pretende eficaz e eficiente no nosso tempo.  

• Concluímos que todos estes palestrantes são pessoas, que estão ligadas às escolas, de 

forma ativa e reflexiva. De entre eles, destaco os professores, que há muito deixaram de ser 

meros ensinantes de disciplina e se esforçam por acompanhar o conhecimento complexo e 

de natureza interdisciplinar da sociedade da informação em que estamos mergulhados. 

Formados no século passado, marcam a diferença, porque adaptaram o seu perfil às 

exigências do século XXI. Souberam “desaprender” e “reaprender”, comungando os 

princípios preconizados no best seller de Alvin Toffler, a “Terceira onda” (passar o slide). 

• Intrépidos, mergulharam nesta onda, conscientes da necessidade de se desvincularem de 

práticas obsoletas do passado, com as quais aprenderam e melhoraram o que é preciso, 

trabalhando diariamente para o autoconhecimento, na base de um referencial de 

competências, atitudes e valores, quer no que diz respeito à sua formação profissional, quer 

no que concerne ao desenvolvimento dos alunos. 

• Mas este processo de mudança pressupõe naturalmente uma capacidade de 

aprendizagem ao longo da vida, que advém de uma relação com o próprio e com o outro, 

capaz de exercer uma ação transformadora no desenvolvimento cognitivo, afetivo, 

emocional e funcional dos alunos; no desenvolvimento pessoal e profissional; no 

desenvolvimento da eficácia e da eficiência da organização-escola, bem como no 

desenvolvimento da comunidade educativa. 

• É esta a nossa convicção de que a formação (entendendo-se por aprendizagem contínua) 

é o eixo mobilizador da transformação da vida das pessoas e das organizações. Neste 

entendimento termina, aqui, o III EBPE, mas o nosso trabalho contínua, enquanto nos 



Pág. 140 
 

Sessão de Encerramento 
   

 

III Encontro de Boas Práticas Educativas Livro de Atas - 2018 

 

assumirmos como seres sempre aprendentes. Espera-nos um trajeto constantemente 

recheado de desafios para que nos possamos reencontrar, em 2020, com o propósito 

renovado de continuar a partilhar tudo o que temos para dar uns aos outros. 

Não posso terminar sem louvar o espírito, comungado por todos preletores e preletoras, 

formadores e formadoras, sintetizado apenas numa frase emblemática na bandeira destes 

encontros, que aparece no portal do III EBPE. Esta frase é da nossa colega Betina Astride 

(de Montemor o Novo), que está aqui, porque diz ela: 

“Gosto de aprender e de partilhar”. 

Foi um gosto para nós também conhecer gente tão interessante, que aqui veio partilhar o 

seu Know how de forma apaixonada e abnegada. Bem hajam! 

Muito obrigada e boa viagem de regresso a vossas casas, para os que ainda têm de 

percorrer distâncias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


