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PREFÁCIO 

 

Teodolinda Magro 

Estrutura de Missão do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar 

 

Nas duas primeiras décadas do século XXI as escolas públicas portuguesas têm vindo a construir a sua 

ação educativa em torno de dois eixos nucleares. Por um lado, uma cada vez maior inserção no coração 

da comunidade e, por outro lado, respondendo a inúmeras tensões, uma clara orientação para o 

conhecimento e para a inovação. Fundamentando a sua ação estratégica na concretização de objetivos 

e prioridades que permitam aprendizagens de qualidade a todos e cada um dos seus alunos, tem-se 

assistido a um exercício participado na construção local de práxis educativas autorais. Recorrendo a 

redes de interdependência entre escolas, centros de formação de professores, centros de ciência e 

parcerias locais e comunitárias, nomeadamente com os municípios, engendram modelos de 

intervenção que, inseridos em desafios advindos da esfera educativa central nacional, dos municípios 

e comunidades intermunicipais ou de organismos internacionais, potenciam dinâmicas territoriais 

inovadoras.  

A reunião de testemunhos coligida neste e-book é a prova demonstrativa destas dinâmicas 

desenvolvidas nas escolas do município de Guimarães e Fafe, associadas ao Centro de Formação 

Francisco de Holanda, assumindo-se esta entidade formadora como plataforma potenciadora de um 

conceito de formação contínua transformativa. Variadas são as intervenções aqui descritas que 

enquadram a escola no coração da comunidade, seja esta entendida ao nível dos municípios, da 

Comunidade Intermunicipal do Ave, ou da vida familiar, comunitária e associativa das freguesias de 

pertença dos alunos. Destacam-se, entre outras, atividades que proporcionam a imersão na realidade 

local com participação das famílias em atividades de Ciência Participativa, articulando vários projetos 

e clubes, propiciando trabalho entre turmas diversas com aprofundamento da avaliação formativa 

(Agrupamento de Escolas Carlos Teixeira) e a criação de um currículo local valorizador do património 

identitário, estimulando ideias empreendedoras passíveis de potenciar a coesão territorial como a 

Oficina das Briteirices do Agrupamento de Escolas de Briteiros. 

A absoluta necessidade de proporcionar aprendizagens de qualidade, por forma a potenciar os 

talentos de cada aluno, leva estas escolas a aprofundarem práticas curriculares e pedagógicas 

possibilitadoras de desenvolvimento de conhecimento complexo. A isto chamámos anteriormente a 

característica crescentemente reconhecida das escolas de uma orientação para o conhecimento. 

Assim, unindo inclusão escolar e qualidade do ensino conducente à aprendizagem, observamos, entre 

outras práticas: i) o aprofundamento de metodologias como o Inquiry-Based Learning, estimuladoras 
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de experiências multidisciplinares, de modalidades de avaliação autorreguladoras e de aprendizagens 

profundas em áreas STEAM, como a descrita pela Escola Secundária de Caldas de Taipas; ii) a 

participação, por exemplo, nos Agrupamentos de Escolas de Montelongo e Afonso Henriques, em 

projetos internacionais para promoção da literacia estatística (European Statistics Competition), o 

aprofundamento do conhecimento relativo aos objetivos globais de Desenvolvimento Sustentável da 

Organização das Nações Unidas e o treino do inglês como língua de comunicação internacional; iii) o 

desenvolvimento de competências relacionadas com as ciências experimentais, com foco na educação 

pré-escolar, através de ações interdisciplinares e o estímulo a competências pré-leitoras, como 

observado no relato do Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar; iv) ainda, ao nível da educação 

pré-escolar, a experiência de formação relatada por uma docente do Agrupamento de Escolas de 

Taipas, na qual, através de investigação ação, se refletiu sobre a aplicabilidade da teoria da 

multimodalidade, concluindo-se da necessidade de dar relevância às modalidades de comunicação 

para além dos modos oral e escrito da linguagem verbal e da linguagem matemática que subjugam as 

restantes modalidades relacionadas com os domínios da educação física e artística; bem como v) a 

promoção das competências de leitura, concretamente através das Tertúlias Literárias Dialógicas, que 

o projeto Comunidades de Aprendizagem-INCLUD-ED: pela inclusão e sucesso de todos, promove no 

Agrupamento de Escolas Fernando Távora e ainda vi) a resposta cirúrgica dada pela equipa educativa 

do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda a quatro casos de alunos pertencentes a três 

diferentes conselhos de turma de 9.º ano que, vivenciando situações de insucesso repetido 

apresentavam elevado absentismo com consequente risco de continuado insucesso. A mudança da 

gramática escolar recorrendo a uma intervenção na base da tecnologia intensiva permitiu que cada 

um destes alunos desenvolvessem um conjunto de competências, explorando transversalmente 

conteúdos e competências curriculares complexas e, deste modo, realizassem aprendizagens de 

qualidade. 

A orientação para a inovação, nas experiências relatadas, é claramente observada, entre outras ações: 

i) pela criação, no Agrupamento de Escolas Arqueólogo Mário Cardoso, de soluções organizacionais e 

pedagogicamente adequadas aos problemas identificados pela equipa de autoavaliação, como o 

recurso ao trabalho colaborativo multidisciplinar para colmatar o défice de articulação entre 

professores do mesmo grupo disciplinar, entre grupos disciplinares e entre ciclos de escolaridade; ii) 

na articulação das equipas educativas multidisciplinares alargadas, integrando valências advindas de 

profissionais da docência e de técnicos especializados de inúmeras áreas para promoção de múltiplas 

competências em alunos de diversos perfis, como acontece com as mentorias por pares relatadas por 

professores dos Agrupamentos de Escolas de Santos Simões e de Pevidém e iii) na intervenção da 

equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva do Agrupamento de Escolas de Fafe, na resposta 
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eficaz às necessidades de incluir todos os alunos, docentes e famílias num ensino remoto de 

emergência zeloso com as exigências, tanto de um ensino conducente a aprendizagens de qualidade, 

quanto a uma atenção redobrada à esfera do desenvolvimento pessoal e socioemocional. 

A melhoria das aprendizagens dos alunos obriga a intervenções cada vez mais eficazes nas práticas 

pedagógicas, na gestão articulada do currículo e em procedimentos de avaliação centrados num 

continuum de métodos que permitam maior liderança dos alunos nos processos educativos. Este é o 

sentido do articulado legislativo que nos últimos anos veio reforçar a autonomia e flexibilidade 

curricular e a educação inclusiva tendo como referencial enquadrador o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatório. É aliás, na conexão entre este documento estruturante do currículo e as 

Aprendizagens Essenciais que se observa nos testemunhos explanados da ação educativa 

implementada e avaliada por estas escolas a importância dada ao desenvolvimento nos alunos de 

competências como o relacionamento interpessoal, bem-estar pessoal e social, domínio do corpo, 

sensibilidade estética e artística, leitura, escrita e oracia, metacognição, cidadania crítica, participativa 

e pró-ativa,  resolução de situações problemáticas, autonomia, criatividade. Não espanta, assim, o 

registo destas escolas associadas ao Centro de Formação Francisco de Holanda perfeitamente 

enquadrado e, em alguns, casos até liderando a tendência em construção nas escolas públicas 

portuguesas de pautarem a sua práxis educativa por uma forte inserção no coração da comunidade 

acompanhada por uma focagem na inovação para que o conhecimento de qualidade se torne efetivo 

nos seus discentes.  
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INTRODUÇÃO 

 

Práticas de Flexibilidade Curricular em Diálogo II, 2ª edição de um compromisso assumido entre o 

Centro de Estudos da Criança do Instituto de Educação da Universidade do Minho, o Centro de 

formação Francisco de Holanda e os Agrupamentos de escolas que lhe estão associadas, tal como a 1ª 

edição, os textos que a integram são necessariamente elaborados ao nível da especificidade do 

contexto para que remetem. Reitera-se o seu principal desafio, ao compilar uma obra desta natureza, 

isto é, como torná-la relevante. Em particular, para o contexto escolar a que referem e, em geral, para 

o contexto educativo português, quando a flexibilidade curricular, as culturas profissionais e as 

condições das escolas para a realizar variam tão amplamente em todo o território. As práticas 

profissionais precisam de ser críticas, construtivas e cocriar ambientes de ensinar e aprender capazes 

de envolver mais do que a intervenção em sala de aula, precisam de incluir espaços abertos onde a 

diversidade pode ser trabalhada como oportunidade e nunca como ameaça (Viana, 2020). 

Os textos que integram esta edição relatam práticas profissionais vivenciadas em tempo de COVID-19, 

que, desde já, agradecemos aos seus autores por terem aceitado o desafio lançado para continuarem 

a comunicar as práticas que realizam em prol do bem-estar profissional e consequente qualidade da 

aprendizagem. Nesta 2ª edição, com enquadramento na construção de práticas de flexibilidade 

curricular em tempo de COVID-19, relatam-se experiências vivenciadas a partir das comunidades 

profissionais de aprendizagem que integraram, organizadas em três áreas: i) Educação Inclusiva, ii) 

Autonomia e Flexibilidade Curricular iii) Educação para a Cidadania e Desenvolvimento. 

Este e-book propõe uma visão holística, constituindo apoio ao ensino e à aprendizagem em contexto 

educativo. Surge também com intenção de promover o desenvolvimento de competências para o séc. 

XXI, uma vez que o desenvolvimento tecnológico avança de forma autónoma e célere, torna difícil 

acompanhá-lo, revelando importante gerar processos e soluções tecnológicas capazes de combater a 

infoexclusão e promover a literacia digital. Pois, neste contexto de prevalência das tecnologias digitais, 

acelerado e intensificado em tempo de pandemia, evidencia-se preocupante o facto de, no espaço 

educativo, se observar uma dificuldade preocupante em conseguir a participação dos alunos, 

independentemente do assunto ou nível escolar em que se encontram. O que demarca questões 

relativas à relação que se pode estabelecer com a falta de assiduidade e a falta de envolvimento dos 

alunos e se uma abordagem mais centrada no aluno, em vez de centrada no professor, poderia alterar 

este cenário, sugerindo ser importante que se considerem os estilos comunicacionais/interativos e os 

estilos de ensino e aprendizagem no desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(Viana, 2013). Assim, destaca-se a importância da transição digital como meio de assegurar acesso à 

informação, às novas formas de pensar e interagir, inspirando reflexão e investigação acerca da 
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influência das tecnologias nas práticas dos professores, para poderem influenciar a qualidade das 

aprendizagens. Com base neste entendimento, a questão que se coloca é: como as redes de 

comunidades profissionais de aprendizagem influenciam as práticas dos professores e o seu 

desenvolvimento profissional com marca identitária e capazes de influenciar a qualidade da educação? 

Hoje, ao mundo e à escola são colocados múltiplos e complexos desafios que requerem mudanças 

continuadas e harmonizadas com solicitações específicas de cada contexto escolar. Conscientes desta 

realidade, evidencia-se importante compreender como os professores aprendem a mudar a sua 

prática, tanto mais quanto sabemos não se limitar aos professores de uma escola, antes interconecta 

com todo o Sistema Educativo. É um grande desafio a transferência de conhecimento das redes para 

as próprias escolas de cada participante e para a rede no seu todo (Prenger, Poortman & Handelzalts, 

2021).  

O que a profissão professor reclama é exigente e complexo e requer uma atualização continuada ao 

longo da sua carreira. As suas expectativas estão para além de um trabalho que se esgote em 

burocracias, em ações administrativas. A forma como se vive a profissão é influenciada pela política, 

pelo comportamento/culturas profissionais e lideranças escolares. Desta forma, parece-nos essencial 

aprender a escutar a voz de uns e outros para compreender como comunicam, como desenvolvem 

estratégias de cooperação, como os professores trabalham juntos e percecionam a qualidade das suas 

práticas e do seu ambiente de trabalho. É importante tornar inteligível uma intervenção pela 

transformação útil e profícua, orientada para uma qualidade da educação sustentada em boas práticas 

reconhecidas por todos os atores escolares. 

O foco deste e-book tem uma configuração de privilégio com origem em práticas de flexibilidade 

curricular que circulam entre temas como: mentorias por pares; trabalho colaborativo multidisciplinar; 

equipas educativas multidisciplinares, entre ciclos de escolaridade; equipas educativas 

multidisciplinares alargadas; grupo disciplinar, entre grupos disciplinares e redes de aprendizagem 

profissional. O privilégio multiplica-se em formato plural do fazer acontecer em tempo de COVID-19, 

que nos convida a refletir e agir em torno de dimensões complexas das práticas/experiências 

vivenciadas estudadas, fundamentadas a partir de referenciais teóricos, sustentadas num leque de 

ideias que conectam com saberes e formas de fazer docentes. Constitui marca de percursos 

envolventes e entusiastas que originam muitas ideias e costuram conversas que nos convocam para 

pensarmos, debatermos e como fazermos acontecer o ensino e aprendizagem em tempos que não são 

recuperáveis. No entanto, o que aprendemos com a experiência que vivemos, e estamos a viver, e o 

que nos propomos mudar assume relevada importância e requer que nos debrucemos sobre isso com 

muita acuidade. 
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As vozes que estão em cada texto que aqui se apresenta remetem para muitos e diversificados 

passados que constroem práticas de flexibilidade curricular inclusivas, que procuram ser um incentivo 

à motivação e curiosidade de alunos e professores.  Com vontade de poderem ser escutadas por cada 

leitor, propiciando partilhas notadas e saboreadas a partir de experiências e vivências que se 

desenham para além de teorias e métodos, com propósito de motivar projetar estratégias que não 

permitam deixar qualquer aluno para trás.  
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Resumo  

Este é um trabalho que resulta da exploração, teórica e experiencial, da importância que as redes 

profissionais de aprendizagem assumem no desenvolvimento do conhecimento dos professores e 

como impacta na qualidade da educação e construção de práticas de flexibilidade curricular em tempo 

de COVID-19, reforçando formas de aprender juntos.  Desta forma, partilhamos uma reflexão 

estruturada com base num suporte teórico que problematiza o tema em foco e interage com o 

experiencial vivido em contextos reais, à procura de compreender o lugar das redes profissionais de 

aprendizagem na construção de práticas de flexibilidade curricular inclusivas. Desdobradas em planos 

temporais distintos, embora interdependentes, o da realização online e o do presencial, revelando 

narrativas capazes de conectarem com as experiências dos leitores. Com o propósito global de 

constituir um contributo para a ressignificação de processos de formação contínua de professores, em 

contextos de prática educativa alavancados por tecnologias capazes de apoiar a interpelação de 

desafios plurais em contextos de incerteza. A antecipar uma profissionalidade docente valorizada, com 

capacidade para atuar coletivamente em diferentes ecologias educativas a partir de uma estratégia 

colaborativa clara, a favor de práticas educativas significativas e sustentadas nos direitos humanos. 

 

Palavras-chave:  Práticas de Flexibilidade Curricular, Redes Profissionais de Aprendizagem, Qualidade 

do Trabalho Docente.  
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Introdução 

 

As redes de aprendizagem são impulsionadoras do desenvolvimento profissional dos professores e da 

melhoria da educação. Em Portugal, a autonomia e flexibilidade curricular são sustentadas por 

dinâmicas promissoras destas redes, valorizam e difundem processos de trabalho subjacentes às 

práticas educativas em contextos reais. Atualmente, em situação pandémica, os professores 

enfrentam desafios adicionais, quer em torno da liderança, quer da transferência de conhecimento 

para a construção de práticas de flexibilidade curricular nas escolas, empurradas abruptamente para 

o online, o que requereu uma acelerada reconfiguração da experiência educativa. Segundo a EERA 

(European Educational Research Association), em 2020, neste cenário pandémico, destaca-se que a 

prática de educação na Europa passou a educação online, com recurso a plataformas, software, o que 

exigiu a reconstrução da experiência educacional; a educação em casa, que gerou desafios e tensões 

entre famílias, escola e trabalho; a profissão docente, onde ensinar, liderar, aprender e ser responsável 

passou a ser em “escolas sem corpos”.  

As redes profissionais de aprendizagem podem responder à urgência de mudar de rota na 

profissionalidade docente, nas formas de liderança, de fazer e relacionar-se, podem ser orientadas 

para gerar segurança e esperança, em particular, em tempo de crise, onde se evidencia muito 

importante o aprender a converter-se e a adaptar-se. Tal como refere a UNESCO (2021) em torno dos 

futuros da educação, é urgente, neste tempo de transição complexa, que a educação seja capaz de 

valorizar o bem comum e de reforçar as formas de aprendermos juntos, por forma a garantir a 

equidade educativa. É importante que a prática docente se reconfigure como responsabilidade 

coletiva, criada numa conexão entre conhecimento e tecnologia, facilitadora de uma participação 

adequada entre pares, os demais atores escolares e o mundo. A congregar uma ação catalisadora das 

comunidades de prática de todo o agrupamento, e entre agrupamentos, em espaço aberto, criando 

um movimento de comunidades de prática e fortalecendo dinâmicas de conhecimento profissional 

direcionadas para impulsionar a qualidade de aprendizagem. A indicar rumos promotores de ações 

pensadas a curto, médio e longo prazo, capazes de projetarem estratégias configuradoras de presente 

com futuro e mais ligadas às pessoas e ao mundo. 

A nossa convicção é ambiciosa e transformadora, aspiramos a uma profissionalidade docente 

evolutiva, investigada em contextos de prática educativa e consubstanciada em redes profissionais de 

aprendizagem que perspetivam uma educação de qualidade, onde se reafirma o compromisso com os 

direitos humanos e a diversidade cultural. Aspiramos a uma escola inclusiva, sustentável e com 

trabalho docente valorizado, que aposta na melhoria do desenvolvimento profissional dos professores, 

fomentando o trabalho entre colegas e os encarregados de educação para construírem, 
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colaborativamente, práticas de flexibilidade curricular inclusivas. Os resultados do TALIS 2018 (Volume 

II), através das perceções dos professores e líderes escolares, também dão conta disto mesmo ao 

evidenciarem o valor da sua profissão, destacando: “se esperamos que professores e líderes de escolas 

ajam como profissionais, devemos tratá-los como tal” (OECD, 2020, p.4). No que diz respeito aos 

professores trabalharem juntos como profissionais e qual o impacto que daqui resulta, é revelado uma 

prática que assume forma de ensino em equipa, com maior predisposição de práticas que procuram 

dar resposta a questões específicas de alunos e menos trocar materiais de ensino com os colegas. Esta 

reduzida prática é considerada preocupante na medida em que se considera o elevado impacto que a 

colaboração pode assumir na promoção do ensino do séc. XXI, tal como é referido no relatório: “A 

colaboração profissional também está associada a uma maior satisfação no trabalho e à autoeficácia 

do professor. O feedback dos colegas é uma forma única de colaboração que coloca os professores no 

centro, como especialistas da sua própria prática” (OECD, 2020, p. 14). Neste contexto, é importante 

pensar a forma como olhamos para a atualidade da profissão docente e a importância de escutar as 

visões dos professores e as suas necessidades de desenvolvimento. Não podemos esquecer que a 

qualidade da educação só é possível de alcançar com o bem-estar e a qualidade dos professores e dos 

líderes escolares, para o que as redes profissionais de aprendizagem oferecem oportunidades ativas 

de colaboração entre professores, melhorando as suas condições de trabalho. 

Este trabalho, assente em fontes e experiências bem firmadas no que se pretende partilhar, 

desenvolve-se em três dimensões estruturantes para a compreensão da problemática em foco, 

embora não trate assuntos novos, procura uma visão nova e integrada dos saberes em torno das Redes 

profissionais de aprendizagem em tempo de COVID-19; Construção de práticas de flexibilidade 

curricular inclusivas; Contextualização da experiência vivenciada. 

 

Redes profissionais de aprendizagem em tempo de COVID-19 

Como é do conhecimento geral, a pandemia gerada na COVID-19 desencadeou uma crise educacional 

de que não há memória. Sabemos, e também o afirma a UNESCO (2020), o encerramento das escolas 

acentuou as desigualdades de aprendizagem, prejudicando crianças e jovens de forma diversa. A 

diretora geral da UNESCO, Audrey Azouley, numa publicação intitulada Responding to COVID-19 and 

beyond, the Global Education Coalition in action, afirma: “a parceria é o único caminho a seguir. Esta 

aliança é um apelo para uma ação coordenada e inovadora para desbloquear soluções que não irão 

apenas apoiar os alunos e professores agora, mas através do processo de recuperação, com um foco 

principal na inclusão e equidade” (UNESCO, 2020, p. 2). Ainda, no mesmo âmbito, no relatório de 2021, 

sublinha:  

Lançada no início da pandemia COVID-19, a Aliança Global para a Educação tornou-se uma força para a 
mudança. Com base na solidariedade e na inovação, exemplifica o novo modelo de cooperação de que 
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necessitamos para os nossos sistemas educativos. Seus 175 membros, ativos em mais de 100 países, 
contribuem para garantir a continuidade da aprendizagem em todas as circunstâncias, enquanto 
procuramos transformar e reimaginar a educação do futuro (UNESCO, 2021, p. 2). 
 

A força da mudança reside na capacidade de valorizar e integrar a diversidade humana, que aponta 

como necessário um projeto educativo em que a dimensão emocional está presente. Quanto mais 

estudamos, mais capacidade desenvolvemos para a autoanálise, o que é facilitador do equilíbrio entre 

o património intelectual e o emocional. É um processo de pensar e responder ao presente com futuro, 

aumentado no que Damásio (2020, p. 18) nos diz sobre compreender a consciência e o seu 

desenvolvimento, isto é: “É impossível compreender o que é a consciência e como ela se desenvolveu, 

sem primeiro abordar uma série de questões importantes no universo da biologia, da psicologia e da 

neurociência. Antes de chegarmos ao saber, é preciso percorrer o ser e o sentir”. Por outro lado, como 

Sousa Santos (2020) nos situa numa publicação que intitulou de A cruel pedagogia do vírus, estamos 

imersos num mundo sujeito a um tempo intenso e acelerado de transformações que requer ser 

pensado e debatido em assuntos complexos de importância global, como o são as múltiplas formas 

em que se exerce a violência; o continuado aumento da desigualdade; os danos impostos ao ambiente 

e às formas de vida que habitam a Terra; a violência dos direitos humanos; o impacto de uma pandemia 

nos diferentes setores da ação humana, entre outros. Longe de registar o esmorecimento, 

ambicionamos construir processos fundamentados para transformar as situações de injustiça, num 

exercício continuado que liga a teoria com a prática de forma responsável e partilhada, capaz de 

promover comunidades profissionais de aprendizagem. Adotamos, por um lado, o entendimento de 

redes profissionais de aprendizagem, comunidades profissionais de aprendizagem, de Prenger, 

Poortman e Handelzalts (2021), que nos referem consistir em os professores trabalharem juntos para 

melhorarem o ensino e a aprendizagem dos alunos nas suas escolas.  Por outro, ampliado com o que 

referem Hargreaves e O’Connor (2018), relativo ao profissionalismo colaborativo, que compreende 

formas de como os professores transformam o ensino e aprendem juntos a trabalhar com todos os 

alunos, para apoiar o desenvolvimento de vidas significativas, com propósito e sucesso. Capaz de 

envolver um profundo e exigente diálogo, um construtivo feedback e colaboração continuada 

sustentadas na reflexão e investigação colaborativa, a partir da cultura e a vida na escola. Com a 

organização deste sentido, com esta reflexão, aspiramos contribuir, com o apoio e envolvimento de 

todos, para o enquadramento de diálogos, tanto em torno de novas e velhas questões como na 

procura de respostas originais aos problemas do nosso tempo, do nosso dia a dia de prática educativa, 

numa estranha comunhão de vontades atropeladas pela urgência que a COVID-19 situa. A reclamar 

formas de melhorar a qualidade de vida das pessoas e de assegurar a dignidade e a vida. 

Neste cenário de importância global, a educação como um direito essencial, o valor do acesso a uma 

educação de qualidade, ganha projeção com o fecho das escolas à escala do mundo, devido à COVID-
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19. Como nos referiram Ricoeur (1993), Freire (1997), Mclaren (2001), é necessário manter a 

esperança na educação, esta apresenta diversos formatos de esperança, que relacionam com pontos 

de convergência com a harmonia, o bem comum e estabelecem conexão entre o conflito e a 

reconciliação. A permitirem-nos perspetivar o aprender a viver em conjunto e a trabalhar juntos como 

condição do agora, o que transporta a necessidade de aprender a contrariar ideologias poderosas que 

não apoiam a ideia de igualdade, que, por sua vez, requer uma maior intervenção das políticas públicas 

do que das económicas (Viana, 2019).  

 

Construção de práticas de flexibilidade curricular inclusivas 

É recorrente ouvirmos que, na educação, é urgente mudar de rota, mesmo reconhecendo conquistas 

do passado, é importante fomentar modos de aprendermos juntos, de garantir a igualdade de 

oportunidades, de não deixar ninguém para trás. Esta urgência evidencia a valor do ensino com o 

digital, a necessidade de professores e alunos se sentirem capazes de interagir com o digital, 

interrogando-nos sobre o que devem compreender as literacias digitais com efetiva participação 

cidadã, na ciência cidadã, para atingir a melhoria e o bem-estar comum. É importante pensar e refletir 

sobre as lições aprendidas, geradas na pandemia, para intervir de forma transformadora e com sentido 

nas escolas, para o que nos parece importante agir através de processos de investigação-ação e de 

dinâmicas inter/multidisciplinares. Os contextos são muito diversos e justificam propostas específicas 

de intervenção, trazendo uma grande visibilidade para o papel transformador que as comunidades 

profissionais de aprendizagem assumem na construção de práticas de flexibilidade curricular inclusiva. 

Neste âmbito, o trabalho colaborativo é diferenciador, como referem Hargreaves e O’Connor (2018), 

agora, sabemos com convicção que é melhor colaborar do que não. Significa que aumenta a 

proximidade entre professores (aumenta a sua motivação para ensinar) e alunos, tornando mais 

efetivas as mudanças, a transformação ao longo do tempo, com maior confiança. Torna mais forte as 

conversas e trocas que acontecem entre uns e outros, aumenta o envolvimento dos alunos, permitindo 

ser mais preciso no foco e na valorização das experiências de uns e outros. É de realçar que gera 

cumplicidade e solidariedade na resposta aos desafios que se apresentam. O profissionalismo 

colaborativo configura melhores relacionamentos e interações, mais conhecimento e foco no que se 

realiza. 

É nossa convicção que as redes profissionais de aprendizagem, e a posição que os professores adotam 

nessas redes, influencia a qualidade das aprendizagens dos alunos e o desenvolvimento profissional 

dos professores. Entendemos que diminuem o isolamento profissional, aumenta a cumplicidade e o 

compromisso com a profissão e a dinâmica das práticas educativas e, na dimensão da escola como 

organização que aprende, confere-lhe a possibilidade de aprender com o realizado (Prenger, Poortman 
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& Handelzalts, 2021). Predispõe para uma liderança orientada para a ação e a inovação, gera 

interações positivas e de bem-estar com os alunos, aumenta o seu envolvimento com o trabalho 

escolar, os desafios educativos, gerando maior conectividade com as escolas e as famílias. As redes, 

como já referimos, fomentam o trabalho colaborativo, intensificam as interações, partilhas, e 

possibilitam captar um diversificado leque de atitudes, experiências e oportunidades de 

desenvolvimento de competências. Para tal, podem assumir múltiplas formas, desde o trabalho por 

pares a grupos mais alargados e com integração de parceiros estratégicos. 

Parece-nos fundamental considerar a educação alavancada pelas tecnologias, uma vez que estas 

podem apoiar na resposta aos vazios entre os desafios globais e a responsabilidade e competência dos 

cidadãos de todas as idades, para agirem localmente e pensarem global. A fim de possibilitar crescer 

em competências e dignidade, capacidade e qualidade de participação cidadã, com propósito de ser 

capaz de desenvolver a sensibilidade cidadã e educacional para diferentes necessidades. A relação 

entre tecnologias e educação suscita um espaço de reflexão à escala global e com preocupação 

específica, substantivada na autenticidade das condições das escolas e respetivos atores escolares. 

Constitui um cenário expectante de transformação da cidadania e da educação com poder para 

transformar as regiões/locais em potências educativas de qualidade. Com este interesse, é importante 

que a construção e gestão das práticas de flexibilidade curricular se alicercem em investigação e na 

organização de ambientes inteligentes de aprendizagem orientados para promover a educação e 

desenvolver eSkills através da identificação e caracterização de indicadores e experiências práticas, em 

contextos educativos reais e com base no vivenciado no seu quotidiano.  

 

Contextualização da experiência vivenciada 

A criação de comunidades de aprendizagem profissional, potenciadas por redes, tornou-se uma das 

práticas mais abordadas em Educação. Muitas escolas estão a trabalhar para se tornarem 

comunidades de aprendizagem profissional, no sentido de promover as aprendizagens dos alunos, 

resultante do trabalho colaborativo entre os profissionais da educação, com enfoque no processo de 

ensino e aprendizagem (Thompson, Gregg & Niska, 2004). Estas comunidades proporcionam o 

aumento dos recursos educativos e de profissionais com conhecimentos especializados, 

oportunidades diversificadas, tanto para a autorreflexão como para a reflexão coletiva sobre as 

práticas e envolvimento potenciado pelas tecnologias de informação e comunicação (Cook et al., 

2017).  

A necessidade de respostas educativas para a complexidade das escolas é estimuladora do 

desenvolvimento de novos papéis e responsabilidades por parte dos professores, que requer modelos 

de desenvolvimento profissional assentes na individualidade, no contexto específico da escola e na 
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colaboração entre profissionais, por oposição a modelos mais tradicionais suportados na disseminação 

alargada de conhecimentos. As redes de desenvolvimento profissional assumem-se, neste contexto, 

como oportunidades para aceder a informação e para o envolvimento com outros, tendo por base 

necessidades emergentes e personalizadas (Cook et al., 2017). Segundo Trust (2012, cit. por Trust, 

Krutka & Carpenter, 2016), uma rede profissional de aprendizagem pode ser definida como um sistema 

de conexões interpessoais e recursos que apoiam a aprendizagem informal. 

Neste contexto, o Centro de Formação Francisco de Holanda, numa lógica de estimular a criação de 

comunidades profissionais de aprendizagem focadas na promoção do sucesso escolar e no trabalho 

colaborativo docente interescolar, criou o projeto “Em Rede”, envolvendo os treze Agrupamentos de 

Escolas/Escolas não Agrupadas associadas, doravante designadas Escolas.  O Projeto “Em rede”, no 

âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular, no ano letivo 2020/2021, iniciou a criação de redes 

profissionais de aprendizagem, que envolveu as 13 Escolas do Centro de Formação Francisco de 

Holanda, por forma a dar continuidade ao trabalho já iniciado no ano letivo 2018/2019. Estas 

comunidades, que agora se iniciam formalmente, contaram com a estreita colaboração do PNPSE, 

nomeadamente com a presença de Helena Fonseca, elemento da Estrutura de Missão deste Programa, 

e com a Helena Azevedo, psicóloga do AE Abel Salazar, que assumiram aqui o papel de “amigas 

críticas”. 

Estas redes procuraram promover a reflexão e partilha de dinâmicas/ações de promoção do sucesso 

escolar em torno da Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC), da Estratégia de Educação para a 

Cidadania na Escola (EECE), da Educação Inclusiva (EI), orientadas por dois grandes eixos: 1) promoção 

de uma cultura de colaboração entre as escolas associadas ao CFFH; 2) promoção do sucesso para 

todos e cada um dos alunos. Integram estas comunidades os coordenadores da AFC (rede desafios da 

AFC), EMAEI (rede Educação Inclusiva) e os Coordenadores de Educação para a Cidadania (rede 

cidadania) de cada Escola por indicação das Direções das respetivas Escolas.  

A configurar este projeto temos os objetivos: identificar pontos fortes e áreas de melhoria na ação 

estratégica das Escolas em prol das aprendizagens dos alunos; refletir acerca de facilitadores e 

barreiras, nomeadamente no contexto pandémico, e ações de melhoria para responder às 

necessidades identificadas; estimular o trabalho colaborativo docente intra e inter escolas; refletir 

sobre opções e práticas organizacionais, pedagógicas, curriculares; partilhar práticas baseadas em 

evidência. 

No sentido de envolver todos os intervenientes e responder efetivamente às suas necessidades, 

procurou-se fazer um levantamento de interesses e necessidades de temáticas a 

abordar/refletir/partilhar, recorrendo a dinâmicas de brainstorming. Os intervenientes identificaram 

necessidades, quer do ponto de vista organizacional, quer pedagógico, que orientaram a organização 
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das sessões subsequentes (temáticas abordadas e dinâmicas promotoras da partilha e reflexão). 

Assim, na rede Desafios da AFC foram abordadas as seguintes temáticas: trabalho colaborativo, 

articulação curricular (dos conceitos às práticas) e gestão curricular como processo de tomada de 

decisão, numa lógica de deliberação colaborativa. Na rede Cidadania, os temas versaram sobre a 

aprendizagem baseada em problemas, o planeamento da ação da EECE e projetos em Cidadania – 

parcerias com a comunidade. Na rede Educação Inclusiva, as temáticas centraram-se no desenho 

universal para a aprendizagem e monitorização (das aprendizagens dos alunos, da ação da escola e da 

EMAEI), mais especificamente, dimensões, indicadores e instrumentos. As dinâmicas usadas nas 

sessões, de cada uma das redes, procuraram envolver os intervenientes, de modo a integrar novos 

conhecimentos no âmbito da prática curricular e docente, através do questionamento, reavaliação, 

aperfeiçoamento e melhoria contínua das suas práticas. Neste processo dinâmico de desenvolvimento 

das redes, temos a destacar o brainstorming e brainwriting para a promoção de pensamento 

divergente e levantamento de temas a abordar; exposição dialogada dos temas propostos em cada 

rede, convidando especialistas nas temáticas elencadas; trabalho em grande e pequeno grupo para 

reflexão acerca dos temas propostos; partilha e reflexão acerca de práticas de Escolas associadas e 

convidadas. Procurou-se recorrer a dinâmicas facilitadoras do envolvimento e motivação dos 

professores, condição essencial para o trabalho em rede. 

Consideramos que as dinâmicas usadas nas sessões procuraram envolver e motivar os intervenientes, 

de modo a integrar novos conhecimentos no âmbito da prática curricular e docente através do 

questionamento, reavaliação, aperfeiçoamento e melhoria contínua das suas práticas. Segundo 

Thompson, Gregg e Niska (2004) existem muitas estratégias e métodos que podem integrar a cultura 

de uma escola focada na aprendizagem de todos e de cada aluno, assim, os professores devem estar 

dispostos a experimentar e a inovar para aumentar as oportunidades de aprendizagem para todos os 

alunos.  

A periodicidade das sessões foi definida com base na negociação, tendo-se optado por sessões uma 

vez por mês em cada rede, com início em outubro de 2020 e término em maio de 2021, na modalidade 

online, através da plataforma Zoom. O uso das tecnologias e plataformas digitais como apoio ao 

trabalho em rede funcionou como um facilitador do encontro dos participantes das sub-redes, do 

trabalho colaborativo e das dinâmicas implementadas. As redes “a distância” permitem, no nosso 

entender, uma maior frequência e facilitação dos encontros docentes interescolares, promovendo 

espaços de participação e envolvimento ativo, fundamentais para a construção de um saber coletivo 

baseado em reflexão sobre os processos e resultados obtidos. 
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Por último, é de notar que as sessões foram muito participadas pelos representantes de cada escola, 

envolvendo-se ativamente na partilha de práticas e na reflexão sobre as próprias práticas e as 

partilhadas por outras escolas. A construção de um saber com base na mobilização de conhecimento 

científico para as práticas de escola, e a oportunidade de reflexão sobre o processo e resultados 

obtidos com as práticas implementadas, foram alicerces relevantes nas sessões dinamizadas.  

 

Considerações finais 

A capacidade para colaborar em pequena e grande escala está a tornar-se um dos principais requisitos 

da sociedade pós-moderna. A força pessoal, desde que se tenha a mente aberta (isto é, orientada para 

a investigação), anda de mãos dadas com uma colaboração eficaz – sem a força pessoal, a colaboração 

será mais forma do que conteúdo. O domínio pessoal e de grupo prosperam entre si nas organizações 

de aprendizagem (Fullan, 2018). Com base na mesma linha de pensamento do autor, e as ideais que 

neste texto partilhamos, é urgente um olhar atento para intervir, de forma organizada e útil, na 

formação inicial e contínua dos professores, que precisa de ser orientada para afirmar e valorizar os 

professores, a sua profissão. Com capacidade para aumentar o seu bem-estar ao longo da sua carreira, 

empoderando-os para enfrentarem as dificuldades do ensino, as suas próprias vulnerabilidades e as 

pressões sociais cada vez mais intensas e disruptivas. Precisa de acionar processos que não podem ser 

lidos como inconsequentes, é importante não esquecer que a mudança e a inovação são 

responsabilidade de todos e que a esperança é o seu farol. 

A educação realiza-se com pessoas e pelas pessoas, onde é urgente que a diversidade seja integrada 

como uma oportunidade e não combatida como uma ameaça. Para tal, precisamos de comunidades 

profissionais de aprendizagem, dentro e entre escolas, que trabalhem em conjunto para diagnosticar 

o que os professores precisam de fazer, planear e intervir no ensino e avaliar o sucesso dessas 

intervenções. Precisamos de comunidades profissionais de aprendizagem que promovam e partilhem 

o desenvolvimento profissional com o objetivo de melhorar a qualidade e a experiência profissional. 

As mudanças repentinas na sociedade e na Educação demandam uma constante adaptação das 

comunidades escolares para uma contínua melhoria da Escola em prol do sucesso escolar. A criação 

de comunidades de aprendizagem profissional tornou-se assim uma das práticas mais abordadas em 

Educação. Surge da necessidade de muitas escolas trabalharem no sentido de se tornarem 

comunidades aprendentes, com o objetivo de promover as aprendizagens dos alunos através do 

trabalho colaborativo de docentes e outros profissionais da educação e com foco no processo de 

ensino e aprendizagem (Thompson, Gregg & Niska, 2004). Como já referimos, não existe uma definição 

única para uma comunidade profissional de aprendizagem, segundo Stoll et al. (2006, p. 223, cit. por 

Prenger, Poortman &  Handelzalts, 2019), é um grupo de pessoas que partilham e interrogam 
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criticamente a sua prática de uma forma contínua, reflexiva, colaborativa, inclusiva, orientada para a 

aprendizagem e promotora do crescimento. Por outro lado, Cook et al. (2017) referem que as 

comunidades contribuem para o desenvolvimento de conhecimento das comunidades educativas e da 

especialização dos recursos humanos. Sustentadas em oportunidades diversificadas de autorreflexão, 

de reflexão coletiva sobre as práticas e de envolvimento potenciado pelas tecnologias de informação 

e comunicação, tão importante nos tempos de pandemia que atravessamos.  

Acreditamos que o Projeto “Em rede”, no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular, contribuiu 

para a criação de condições para a construção de comunidades colaborativas docentes interescolares, 

que poderão vir a apoiar o desenvolvimento de comunidades profissionais de aprendizagem dentro 

de cada Escola, apoiadas pela contínua reflexão e construção coletiva de percursos de aprendizagem 

profissional. A continuidade do projeto permitirá aprofundar as reflexões interescolares, no sentido 

de apoiar a mudança de práticas nas escolas, criar espaços de trabalho colaborativo docente para uma 

efetiva disseminação de práticas/experiências mais eficazes em contexto (Cook et al., 2017), 

proporcionar oportunidades de desenvolvimento profissional e de melhoria contínua, individual e 

coletivamente.  
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Resumo 

O objetivo principal deste artigo é a partilha de experiências no âmbito da implementação da 

Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC), no seguimento da primeira publicação, com o propósito de 

incentivar as escolas e os professores a refletir e a desenvolver os seus próprios projetos. 

É necessário transformar a escola para que os alunos estejam plenamente integrados e motivados, 

dando uma resposta efetiva aos que aprendem de forma diferente, sendo urgente criar 

espaços/momentos onde lhes é permitido desenvolver competências que os tornem cidadãos 

conscientes, críticos e cooperantes numa sociedade em permanente mutação. 

Assim, as novas dinâmicas de aprendizagem interdisciplinar que interligam saberes, competências e 

valores são uma mais-valia. Permitem que se faculte aos alunos verdadeiras oportunidades de 

aprendizagem, levando-os a aprenderem mais e melhor e com ligação à realidade. Quando alunos e 

professores cooperam e trabalham em articulação curricular, reforça-se a autonomia de ambos e 

percorrem-se caminhos alternativos. São esses percursos que pretendemos descrever. 

 

Palavras-chave: AFC, Sustentabilidade, Aprendizagens. 

 

Introdução 

Autonomia e Flexibilidade Curricular, promulgado pelo Decreto-lei nº 55/2018, apresenta-se 

essencialmente como uma estratégia promotora do sucesso escolar, na medida em que concede à 

escola mais emancipação para definir as matrizes curriculares adaptadas ao seu contexto, autonomia 

na organização de tempos e espaços, bem assim como nas metodologias mais ativas e capazes de 

desenvolver melhores aprendizagens para todos os alunos. Deste modo, a AFC possibilita a gestão 

curricular de forma autónoma e flexível, desafiando soluções de inovação pedagógica, sendo estas 

imprescindíveis, enquanto instrumentos, para o desenvolvimento de aprendizagens significativas e de 

qualidade (AE), afetas às necessidades dos alunos e assentes no Perfil do Aluno. 

Neste sentido, importa evidenciar o documento Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, 

dado que estabelece um conjunto de princípios e valores articulados e confluentes com as 
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Aprendizagens Essenciais, resultando numa tríade de conhecimentos, capacidades e atitudes numa 

escola que se quer inclusiva, assente numa construção sólida de formação humanística e capaz de 

facultar oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. 

Sob estes pressupostos, os momentos de DAC (Domínios de Articulação Curricular) envolvem trabalho 

colaborativo e interdisciplinar no planeamento, na realização e na avaliação das aprendizagens, 

pretendendo dar resposta às necessidades em contexto, identificadas pelos discentes, almejando o 

desenvolvimento dos conhecimentos, das capacidades e das atitudes previstas nas Aprendizagens 

Essenciais para cada disciplina, no quadro das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos e 

expressas numa seleção de descritores. 

Por outro lado, a metodologia baseada em projetos, resolução de problemas e colaborativa permitiu 

que os alunos se envolvessem em experiências autênticas, social e culturalmente significativas e 

exequíveis, tendo em conta o tempo disponível e os recursos mobilizados (Cosme, 2018).  

 

Contextualização da experiência 

No âmbito da implementação da Autonomia e Flexibilidade Curricular, de acordo com as orientações 

do Despacho nº 5908/2017, de 5 de julho, bem assim como os decretos-lei nº54/2018 e nº 55/2018 

de 6 de julho, o presente texto visa partilhar experiências pedagógicas inovadoras implementadas em 

turmas de quinto e sexto anos de escolaridade do Agrupamento de Escolas Professor Carlos Teixeira. 

Os diferentes projetos correspondem à partilha de experiências no âmbito da implementação da AFC 

e a temáticas que se prendem com as escolhas dos alunos, no que concerne aos problemas do mundo 

real com base nos objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

Neste contexto, duas turmas do quinto ano desenvolveram os seus projetos, de forma a contribuir 

para a sustentabilidade do planeta através de boas práticas. A plena consciência de que os desafios a 

nível ambiental requerem alterações profundas da sociedade em geral, encorajou ações profícuas de 

desempenho ambiental e educação de comportamentos mais sustentáveis. Este projeto pretende 

ainda encontrar soluções que permitam melhorar a qualidade de vida na nossa escola e na 

comunidade envolvente.  

Tendo em conta O Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade (ME, 2017), no quadro 

da dimensão transversal da Educação para a Cidadania, aspira-se, também, promover iniciativas que 

contribuam para a formação pessoal e social dos alunos na tomada de decisões adequadas à 

preservação do meio ambiente.  

Por conseguinte, a educação ambiental é parte integrante da educação para a cidadania, assumindo 

uma posição privilegiada na promoção de atitudes e valores, bem como no desenvolvimento de 

competências imprescindíveis para responder aos desafios da sociedade do século XXI. Neste sentido, 
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os espaços verdes assumem uma importância fundamental na qualidade de vida e surgem como uma 

necessidade para o equilíbrio ecológico saudável do meio urbano, pelo que face à questão de partida: 

Como poderemos contribuir de forma eficiente para a sustentabilidade da Terra?, os alunos 

manifestaram vontade de trabalhar em projetos que respondam a esse repto, a saber: «Horta 

Biológica» e «Aves da minha escola».  

Assim sendo, são desenvolvidas ações e atividades, envolvendo os diferentes elementos da 

comunidade escolar, com vista a envolver os alunos no conhecimento do que é a sustentabilidade, 

para que assim produzam, eles próprios, esse conhecimento através do que se chama a ciência 

participativa. Acresce que a integração desses valores nos currículos e um melhor ambiente na escola 

terão, com certeza, um impacto positivo no aproveitamento e no comportamento dos alunos. Estes 

projetos também se articulam com o programa Eco-escolas. 

O projeto «Aves da minha escola» ainda se encontra numa fase embrionária, mas tem como principal 

objetivo dar a conhecer e promover a ação pela proteção da biodiversidade que rodeia o espaço 

escolar, dando particular enfoque à diversidade de aves. Deste modo, o desafio deste projeto consiste 

em atrair a diversidade de espécies de aves para o recinto escolar, através da elaboração de 

comedouros e/ou bebedouros (atividade já concretizada), realizar a observação das mesmas e dar a 

conhecer à comunidade escolar e local estas espécies.   

O projeto Horta Biológica serve de objeto de estudo interdisciplinar nos diferentes DAC desenvolvidos. 

Os alunos discutiram temas e realizaram aprendizagens relacionadas com a alimentação, nutrição e 

ecologia que, aliados ao trato com a terra e plantas, geraram situações de aprendizagem reais e 

diversificadas. Entre os benefícios alcançados com o projeto Horta biológica destacam-se a produção 

e o consumo de alimentos naturais pelos alunos, atividades ligadas à culinária, troca de 

conhecimentos, inserção de assuntos como a economia doméstica, a influência nas escolhas 

alimentares das crianças, além de apresentar na prática as consequências que as ações do Homem 

têm em relação ao meio ambiente. Os alunos servem de multiplicadores, porque levam o que 

aprendem na escola para casa e, deste modo, a influência da horta não se restringe à escola. 

Por outro lado, a horta não tem a aplicação de produtos químicos de síntese, não autorizados na 

Agricultura Biológica, é constituída por culturas consociadas, incluindo hortícolas e aromáticas, 

despoletando o envolvimento ativo das turmas nas diferentes etapas e atividades desenvolvidas na 

horta, tais como: seleção das espécies a serem cultivadas, sementeira, plantação, rega, cuidados com 

a horta e colheita.  

Acresce, ainda, o facto de este projeto ter sido desenvolvido com muita motivação quer pelas turmas 

e encarregados de educação, quer pelas equipas educativas na conceção e realização dos DAC, 

salientando-se, também, que apesar dos constrangimentos, distanciamento social e confinamento, os 
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alunos foram preparados para trabalharem com diferentes aplicações digitais alternativas ao trabalho 

de grupo presencial ao longo do primeiro período, tendo sido criado um mural para a exposição dos 

trabalhos produzidos. 

Aliado, ao que fora anteriormente mencionado, sublinha-se a articulação deste projeto ao Clube de 

Ciências e do Clube de Programação e Robótica, bem assim como à oferta da disciplina Ciências 

Experimentais, e que, neste âmbito, pretendem ser um espaço holístico e aberto à concretização de 

projetos de caráter interdisciplinar, através dos quais os alunos revelam maior motivação, empenho e 

sucesso educativo.  

Assim sendo, mesmo em contexto de pandemia, o Clube Programação e Robótica procurou despertar 

nos alunos o interesse e a curiosidade pela Ciência, através da concretização de projetos alicerçados 

pelas abordagens STEAM (Science, Tecnology, Engineering, Arts and Mathematics), como também, 

incentivar os professores a refletir sobre as suas práticas pedagógicas, que se traduzem em novas 

dinâmicas de aprendizagem, como resposta aos desafios e potencialidades do Dec. Lei 55/2018, 

apropriado pelo Agrupamento no seu Projeto Educativo para o triénio 2018/2021 e, cujas linhas de 

ação se materializam no Plano de Ação Estratégica e no Plano Curricular, tendo em conta as 

necessidades de formação e de inovação pedagógica identificadas no corpo docente. 

Nesta linha, através da capacitação de professores do mesmo Conselho de Turma e das ações de 

formação denominadas «DAC com STEAM», abriu-se o caminho à melhoria desejada do processo de 

ensino e aprendizagem, pela discussão e apreciação crítica de metodologias e práticas no âmbito da 

abordagem STEAM. 

Por conseguinte, e de forma a efetivar a articulação curricular entre as Aprendizagens Essenciais e a 

implementação de metodologias ativas nestas duas turmas, promovendo uma ligação estreita com a 

comunidade escolar, pretendeu-se criar um sistema de monitorização do ar e do solo, com recurso a 

sensores, permitindo assim a aquisição e tratamento de dados, como forma de motivar os alunos nas 

suas aprendizagens e respondendo à questão colocada para a necessidade de poupança de água na 

manutenção da horta biológica 

Na verdade, os alunos das duas turmas do 5.º ano questionaram-se, quando confrontados com o 

problema: Como poupar água na rega da horta, ou seja, Como monitorizar eficazmente a produção 

ecológica hortícola, evitando o desperdício de água na rega e adequando o processo de rega?  

O desafio foi aceite! Os alunos responderam com uma enorme curiosidade e capacidade de 

investigação, a fim de criar um sistema de monitorização da temperatura e humidade do ar e humidade 

do solo. 
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O entusiamo e o empenho demonstrados pelos alunos têm-se revelado peças fulcrais na construção 

do conhecimento, onde através de pesquisas, tratamento de informação, comunicação e espírito 

crítico tem cimentado a sua aprendizagem. 

Para consubstanciar o processo, era fundamental que os alunos se apropriassem da respetiva 

linguagem de programação, C, com o auxílio da programação em blocos, em Arduíno, a qual, aliada à 

utilização de sensores, poderia ser uma ferramenta eficaz na resposta ao problema e à concretização 

do projeto e do DAC. Assim, numa primeira fase, foi proposto aos alunos que investigassem quais os 

tipos de sensores adequados ao sistema de monitorização pretendido, tendo-se concluído que 

poderiam ser utilizados o sensor DTH11 para medição da temperatura e humidade do ar e o sensor 

SEN 10030 para medição da humidade do solo. Deste modo, os sensores de temperatura e humidade 

permitiriam uma monitorização do ar e do solo, de forma a encontrar as condições para uma rega 

adequada das plantas e vegetais da horta sem o desperdício de água.  

Numa segunda fase, a criação do código de programação em linguagem C em Arduíno, permitirá aos 

alunos aprenderem o básico da linguagem de programação para utilização de sensores para registar 

os valores pretendidos e, posteriormente, tratamento de dados. A terceira fase, consistirá na criação 

física de um suporte a todo o sistema de monitorização. 

A concretização deste projeto faculta uma articulação curricular das Aprendizagens Essenciais entre 

várias disciplinas, como CD, TIC, EVT, ETL, HGP, CN, Português, Matemática e Inglês em estreita 

colaboração com o Clube de Programação e Robótica, desde a sua concetualização à sua conceção. A 

operacionalização destes domínios exige um trabalho de planificação que permite uma verdadeira 

integração curricular e faculta aprendizagens significativas para todos os alunos, desenvolvendo nestes 

a autonomia e a criatividade. Para tal, são implementadas práticas pedagógicas capazes de promover 

uma maior implicação dos alunos nas aprendizagens a realizar, como foi o caso da metodologia de 

projeto, resolução de problemas, do trabalho prático e experimental e das atividades cooperativas e 

colaborativas de aprendizagem, correspondendo à “missão que agora se aponta para a escola, 

enquanto espaço educativo capaz de criar condições para a formação de crianças e jovens que têm 

pela frente novos desafios e novas oportunidades com que o mundo atual nos confronta.”(Projeto 

Curricular do Agrupamento, 2020/2021, p.3) 

Neste contexto educativo, as duas turmas de 6.º ano desenvolveram os seus projetos DAC. Durante 

várias sessões de debate de ideias, surgiram por parte dos alunos várias preocupações/questões 

ligadas ao ambiente, bem como à necessidade de proteger os animais domésticos de maus-tratos e 

abandono. Neste âmbito, foram desenvolvidos os projetos "SER+ FUTURO", com os subtemas SER+ 

PROTETOR e SER+ ECO CRIATIVO, numa lógica interdisciplinar e transdisciplinar. Foram 
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experimentadas metodologias promotoras de aprendizagens ativas, diversificaram-se tarefas e 

estratégias, procurando que cada aluno tivesse um papel ativo, interventivo e responsável. 

Foram, ainda, abordadas questões como a necessidade de zelar pelo bem-estar dos animais 

domésticos, formas de prevenir o seu abandono e maus-tratos, (recorrendo às entidades locais, à 

comunidade envolvente e à escolar) entre outras questões pertinentes. Além disso, os alunos puseram 

a sua criatividade e preocupação pelo ambiente à prova através da criação do AFIÃO que foi colocado 

em vários pontos da escola para a recolha das aparas dos lápis. As mesmas foram, posteriormente, 

utilizadas para a produção de trabalhos artísticos, bem como reutilizadas como «Mulching» nas plantas 

ornamentais da escola. Esta técnica é utilizada para moderar a temperatura da terra, inibir o 

surgimento de ervas daninhas, controlar/conservar a humidade do solo e para liberar matéria 

orgânica. Também criaram o PASTILHÃO para o depósito das pastilhas elásticas usadas. O objetivo era 

entregá-las ao Laboratório da Paisagem, em Guimarães, no âmbito do projeto «Redução e Valorização 

de Resíduos» que tem em conta a valorização das pastilhas com o objetivo de serem criados outros 

materiais.  

Existiu por parte das várias disciplinas envolvidas, uma organização flexível do currículo, prevendo a 

experimentação de técnicas, instrumentos e formas de trabalho diversificados, promovendo na sala 

de aula, ou fora dela, atividades de observação, questionamento da realidade e a integração de 

saberes. 

 

Reflexão crítica  

Uma das inquietações evidenciadas pelos nossos alunos, e cada vez mais acentuada na nossa 

sociedade, relaciona-se com a sustentabilidade do planeta, emergindo, assim, a necessidade de 

contribuir de forma eficiente e responder aos desafios que o mundo enfrenta. É, pois, imperioso que, 

em contexto escolar, os alunos aprendam experimentando e aprendam ensinando, com o propósito 

de serem desenvolvidos projetos multidisciplinares que permitam o gosto de aprender e de partilhar 

saberes em contexto de diferentes literacias. 

A AFC abre as portas a outra forma de ensinar e de aprender. Também redefinem o papel do aluno e 

do professor. O docente passa a ser um facilitador ou um mediador no contexto de ensino-

aprendizagem. Pode assumir papéis diferenciados no âmbito da sala de aula. Por um lado, pode 

proporcionar um apoio direto aos alunos ou criar condições que potenciem a auto e hetero-reflexão 

relativamente ao desempenho académico, relacional, social ou ético (Trindade &Cosme, 2010). Assim, 

deve valorizar os saberes, os interesses e as necessidades dos discentes, potenciando as suas 

aprendizagens. 
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De acordo com Alarcão (1996), os conceitos de autonomia, participação, inovação e regulação 

constituem os princípios fundamentais de uma prática de ensino e aprendizagem, uma pedagogia para 

a autonomia com o propósito final de alcançar o sucesso educativo para todos. 

A par destes dados, note-se que o processo de ensino e aprendizagem tem como pedra basilar a 

avaliação formativa por enfatizar procedimentos de acompanhamento do trabalho do aluno, 

possibilitando a recolha de informações, e estes são usados para avaliar e não para classificar. Através 

da avaliação formativa é restituída informação sob a forma de feedback oral ou escrito, de natureza 

criterial, centrada nas aprendizagens e discriminando o desempenho em relação a cada um dos 

objetivos de aprendizagem durante o processo. Esta regulação permite que os alunos tomem 

consciência das suas dificuldades, e que as reconheça e as corrija, aquando da sistemática integração 

dos saberes. 

Conquanto, a avaliação não se deve focar exclusivamente na classificação para a certificação de 

aprendizagens, uma vez que a atribuição de notas acentua a diferença e a desigualdade entre os 

alunos. Esta deve ser indutora da melhoria das aprendizagens e promover a inclusão, desenvolvendo 

estratégias que levem os alunos a aprender mais e melhor.  

Assim, associar ao aluno uma verdadeira autonomia na criação do seu projeto escolar significa 

conceber procedimentos autoavaliativos, de forma que haja uma implicação ativa no processo de 

aprendizagem (avaliação formativa), bem assim como no reconhecimento da sua identidade enquanto 

sujeito na construção das aprendizagens e na apropriação dos conhecimentos (Alves, 2004). 

 

Considerações finais 

Atualmente, o mundo da globalização acarreta enormes desafios sociais, económicos e ambientais, 

sendo este um contexto vivenciado com muitas incertezas, isto porque há necessidade de se estar 

preparado para enfrentar o futuro, ainda que seja imprevisível. Assim sendo, cabe à escola o desafio 

de capacitar as crianças e os jovens com conhecimentos, capacidades, atitudes e valores para que se 

assumam como construtores de um futuro melhor. (Cohen & Fradique, 2018) 

Neste sentido, os projetos desenvolvidos permitiram a envolvência e a motivação dos alunos em 

experiências social e culturalmente significativas, desenvolvendo-se aprendizagens de qualidade. Os 

temas, as questões ou os desafios colocados foram respondidos de forma empenhada e os projetos 

foram extrapolados para contextos autênticos através de múltiplas abordagens (em linha com o 

currículo), tendo os nossos alunos um papel ativo, quer a nível do planeamento, quer a nível da 

monitorização e da avaliação. 

Em suma, a AFC é promotora do sucesso escolar. São realizadas aprendizagens efetivas e significativas, 

consolidam-se conhecimentos e desenvolvem-se competências de nível elevado para uma cidadania 
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conscienciosa. As artes, as ciências, as Tecnologias de Informação e Comunicação e o trabalho 

experimental são experienciados e valorizados, enquanto os alunos adquirem competências de 

pesquisa, reflexão, avaliação monitorização crítica e autónoma para a resolução de problemas, numa 

perspetiva em que o conhecimento é contextual e socialmente construído.  Promoveram-se, ainda, 

experiências de comunicação/expressão através da apresentação de trabalhos científicos ou 

tecnológicos e as equipas pedagógicas procederam de forma interdisciplinar, colaborando, partilhando 

instrumentos de avaliação formativa e compartilhando saberes e experiências. 
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Resumo 

A elaboração deste artigo teve como objetivo principal a apresentação do Programa de Mentoria por 

Pares desenvolvido no Agrupamento de Escolas Santos Simões, no ano letivo 2020/2021.  

Este programa foi apresentado e aprovado nos Conselhos Pedagógico e Geral e assumiu como objetivo 

primordial a promoção de resultados desenvolvimentais positivos ao nível emocional, 

comportamentais e académicos, tendo ficado a sua implementação a cargo dos Coordenadores de 

Diretores de Turma, dos Psicólogos do Serviço de Psicologia e Orientação e da Técnica de Serviço Social 

do Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno. 

Seguiu com metodologia o envolvimento de alunos do ensino secundário, em que alunos mais velhos 

dos 11.º e 12.º anos são mentores de alunos do 10.º ano e teve por premissa as cinco dimensões 
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apontadas pela investigação como condições fundamentais que garantem a eficácia deste tipo de 

intervenção com adolescentes (Silva & Freire, 2014): seleção e recrutamento dos mentores e 

mentorandos; capacitação dos mesmos através do desenvolvimento de sessões de formação; 

compatibilização dos mentores e mentorandos, através de uma análise do perfil, objetivos e 

expectativas de cada um dos participantes; acompanhamento dos mentorandos, pelos mentores, 

através da realização de sessões de trabalho e, finalização do programa, operacionalizada numa 

atividade de grupo na qual os jovens participantes podem refletir sobre os benefícios e o impacto da 

sua participação no programa. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem, Colaboração, Mentoria. 

 

Introdução 

A mentoria é um conceito e prática pedagógica que, ao longo dos tempos e contextos, tem evoluído 

de experiências informais para programas estruturados, com um impacto educacional largamente 

comprovado pela investigação. Se, por um lado, reconhecemos a presença natural de mentoria em 

experiências de aprendizagem colaborativa, trabalho de pares, relações de companheirismo, coaching, 

counseling ou até apadrinhamentos, por outro lado, a confirmação dos benefícios destas relações nos 

diferentes contextos de vivência (académico, comunitário, desportivo, entre outros), tem estimulado 

vários sistemas educativos a adotar programas de mentoria formais, para a promoção de 

competências socioemocionais, académicas e vocacionais.  

Apesar do conceito remontar à mitologia grega e de nos EUA se registarem várias experiências de 

mentoria, desde o início do século XX, nas últimas décadas assiste-se a uma crescente expansão deste 

tipo de programas em todo o mundo, devido ao reconhecido impacto e benefício destas iniciativas na 

promoção da resiliência e desenvolvimento saudável dos jovens que neles participam (Silva & Freire, 

2014). Comunidades, empresas, organizações, universidades e escolas são alguns dos contextos onde 

estas iniciativas têm revelado maior impacto, sobretudo com adolescentes. De facto, se considerarmos 

que a adolescência é uma fase de desenvolvimento psicossocial em que o grupo de pares ganha maior 

relevância e os modelos de outros jovens alcançam domínio quando comparados à influência das 

famílias, é nesta fase que os programas de mentoria de pares se constituem ferramentas pedagógicas 

de um valor inestimável para a promoção do relacionamento interpessoal e a cooperação entre alunos. 

As vantagens deste tipo de programas formais foram reconhecidas também pela DGEstE ao sugerir o 

desenvolvimento de programas de mentoria de pares, nas orientações emanadas para a organização 

do ano letivo de 2020/2021. Efetivamente, a proposta da DGEstE enquadra estes programas, 

sobretudo em objetivos de apoio académico, sugerindo que sejam identificados os alunos que “em 
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cada escola, se disponibilizam para apoiar os seus pares acompanhando-os, designadamente, no 

desenvolvimento das aprendizagens, esclarecimento de dúvidas, na integração escolar, na preparação 

para os momentos de avaliação e em outras atividades conducentes à melhoria dos resultados 

escolares" (Orientações para a organização do ano letivo 2020/2021, DGEstE). No entanto, a literatura 

revela-nos que estes programas poderão ser implementados não apenas com objetivos focados nos 

ganhos académicos e na aquisição de conhecimentos e competências escolares, mas poderão também 

ambicionar a promoção do desenvolvimento psicossocial do aluno, promovendo competências 

socioemocionais, autoestima, autoconfiança, motivação, facilitando a inclusão social e a adoção de 

valores e atitudes mais ajustados. Os programas de mentoria poderão, também, ser implementados 

com objetivos relacionados com o desenvolvimento vocacional e da carreira e, dessa forma, serem 

benéficos na construção de projetos de vida escolares e laborais. Definir os objetivos do programa de 

mentoria de pares é o primeiro dos passos que garante a eficácia do programa, devendo ter em conta 

as caraterísticas do contexto e dos sujeitos. Neste sentido, a aplicação deste tipo de intervenção não 

se limita apenas ao conhecimento teórico e metodológico dos programas de mentoria de pares, mas 

implica, antes de mais, uma reflexão acerca do próprio Agrupamento. 

 

Contextualização da atividade/experiência  

O conceito de Mentoria por Pares 

Embora a literatura nos aponte definições distintas do conceito de mentoria, muito devido à 

multiplicidade de contextos e indivíduos em que pode ocorrer, parece consensual a natureza relacional 

do termo. Deste modo, entende-se por mentoria uma relação com início natural ou programada, 

assente em princípios de assimetria em que um dos elementos mais experiente (o mentor) facilita a 

apropriação de competências e conhecimentos de outro elemento menos experiente (o mentorando). 

Simões e Alarcão (2011) definem alguns vetores consensuais na literatura acerca do conceito, tais 

como: o cariz pedagógico, pois implica aprendizagem; as funções gerais, que compreendem o apoio 

emocional; a instrumentalidade, no sentido da facilitação na aquisição de competências e da 

promoção da autodeterminação do mentorando; a organização assimétrica da relação e, por fim, a 

possibilidade de mentor e mentorando beneficiarem da relação criada. 

A mentoria de pares pressupõe processos colaborativos de aprendizagem, através de uma relação 

entre pares, na qual a experiência de alunos mais velhos é aproveitada no sentido de facilitar o 

processo de integração dos alunos mais novos (cross-age-tutoring). Todos os intervenientes, mentores 

e mentorandos, beneficiam desta relação de parceria, nomeadamente no que respeita à autoestima e 

maturação psicossocial (Pyatt, 2002). 
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A investigação tem demonstrado evidências da eficácia destes programas em vários domínios do 

desenvolvimento dos alunos, nomeadamente nas competências sociais e bem-estar emocional, 

competências cognitivas e desenvolvimento positivo da identidade. Pressupõe-se que a relação entre 

o mentor e mentorando constitua uma experiência emocional adaptativa e saudável que se pode 

generalizar a outras situações sociais e académicas. Os laços de solidariedade e coesão criados entre 

os alunos dos diferentes anos da escola proporcionam, igualmente, o desenvolvimento tanto de uma 

cidadania ativa como de oportunidades de participação em ações de voluntariado.  

 

Reflexão crítica  

Conscientes dos benefícios dos Programas de Mentoria, o Agrupamento de Escolas Santos Simões 

procedeu à elaboração do seu Programa de Mentoria por Pares a desenvolver no ano letivo 

2020/2021. Este programa foi apresentado e aprovado nos Conselhos Pedagógico e Geral e assumiu 

como objetivo primordial a promoção de resultados desenvolvimentais positivos ao nível emocional, 

comportamentais e académicos, tendo ficado a sua implementação a cargo dos Coordenadores de 

Diretores de Turma, dos Psicólogos do Serviço de Psicologia e Orientação e da Técnica de Serviço Social 

do Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno. 

A metodologia adotada para o desenvolvimento do projeto foi o envolvimento de alunos do ensino 

secundário, em que alunos mais velhos dos 11.º e 12.º anos são mentores de alunos do 10.º ano. Esta 

opção prende-se com o facto das boas práticas descritas em investigações recentes serem 

maioritariamente desenvolvidas em contextos com jovens adolescentes e universitários. Por outro 

lado, tratando-se de uma fase de transição escolar tão exigente, pareceu-nos que o mais adequado 

seria o desenvolvimento desta experiência piloto nos jovens mais velhos do Agrupamento.  

A implementação do Programa de Mentoria no Agrupamento teve por premissa as cinco dimensões 

apontadas pela investigação como condições fundamentais que garantem a eficácia deste tipo de 

intervenção com adolescentes (Silva & Freire, 2014). A primeira diz respeito à seleção e recrutamento 

dos mentores e mentorandos, na qual se procurou apresentar de forma descritiva e realista os 

objetivos, benefícios, desafios e resultados esperados do programa, através de uma divulgação turma 

a turma. Tendo o Agrupamento uma longa tradição em projetos de solidariedade, o desafio da 

implementação de um programa de alunos para alunos, foi recebido com entusiasmo e elevada 

participação destes, que se voluntariaram para mentores de alunos mais novos a iniciarem o ensino 

secundário. Após a identificação de todos os mentores autopropostos procedeu-se à capacitação dos 

mesmos através do desenvolvimento de sessões de formação, bem como a disponibilização de um 

manual de apoio ao mentor, no qual foram reunidos materiais e informações úteis ao desenvolvimento 

das suas funções e papeis assumidos. Para além de assegurar uma maior eficácia do programa, a 
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formação dos jovens em competências sociais, académicas e pessoais foi, por si só, uma atividade de 

promoção do desenvolvimento integral destes, facilitando a construção da sua identidade e apoiando 

os jovens que também se encontram em fase de transição para o ensino superior.  

Seguiu-se a compatibilização dos mentores e mentorandos, através de uma análise do perfil, objetivos 

e expectativas de cada um dos participantes. Concluída esta fase deu-se início ao acompanhamento 

dos mentorandos, pelos mentores, que em sessões de trabalho definiram objetivos, partilharam 

experiências, criaram sinergias que ao longo dos meses se tornaram numa rede de apoio de valor 

inestimável para os alunos. A fim de garantir o suporte aos mentores na implementação destas 

sessões, a monitorização por parte dos Serviços de Psicologia e Orientação e Gabinete de Informação 

e Apoio ao Aluno foi uma constante, através de encontros e sessões de focus grupo com os mentores. 

A última dimensão diz respeito à finalização do programa, operacionalizada numa atividade de grupo 

na qual os jovens participantes podem refletir sobre os benefícios e o impacto da sua participação no 

programa. 

 

Considerações finais – Da mentoria ao desafio da e-mentoria 

Se é certo que a pandemia trouxe grandes desafios à educação, também é certo que constituiu uma 

oportunidade de se reinventarem novas práticas. Assim, com a suspensão das atividades presenciais 

no final do mês de janeiro, a mentoria foi reajustada para uma metodologia de acompanhamento 

online, fazendo uso das tecnologias e plataformas digitais para a manutenção das relações de parceria 

estabelecidas, ainda, em regime presencial. Com as tecnologias a ocuparem um importante e 

crescente papel na vida dos jovens, a modelagem de comportamentos na adolescência numa 

dimensão digital torna-se numa realidade concreta.  

A e-mentoria é, neste sentido, um processo de modelagem de comportamentos pró-sociais e 

facilitadores do sucesso académico também presente neste projeto. Os mentorandos encontram, pois, 

oportunidades de partilha e modelagem de comportamentos à distância, que não se esgotam em 

figuras ficcionais ou super-heróis, mas encontram o realismo e a genuinidade que tanto valorizam na 

construção da sua identidade. Os mentores são, neste processo, influencers próximos, com interesses, 

histórias e percursos com os quais os mentores se identificam e se conectam.   
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Resumo 

Tendo como ponto de partida o território que diariamente experienciamos, pela multiplicidade da rede 

de contatos estabelecidos com a comunidade, regressamos continuadamente ao passado para 

perspetivar o nosso futuro.  

Como resposta às limitações de um currículo formativo e prescritivo, a flexibilidade nas práticas 

educativas, assentes na riqueza do património, dão corpo ao desenvolvimento do currículo local e ao 

exercício de uma cidadania ativa. 

A criação de uma nova disciplina permitiu o aparecimento de um tempo letivo para o desenvolvimento 

de estratégias de cooperação ativa, dando continuidade ao que vinha sendo promovido nas atividades 

extracurriculares, e, simultaneamente, procurou reforçar a rede de parcerias com a comunidade 

envolvendo elementos internos (alunos e professores) e externos numa lógica de trabalho de projeto. 

 

Palavras-chave:  Currículo local, Património identitário, Trabalho colaborativo. 

 

Introdução 

O património cultural é a produção humana dotada de significados culturais: é a identidade de um 

sítio, revela relações sociais e formas de vida, é veículo de permanências, símbolos, práticas, imagens, 

comportamentos, normas, valores e representações.  

Indo ao encontro das palavras da Ariana Cosme “Assume-se que a Escola é um espaço de sociabilização 

cultural incontornável no mundo e nas sociedades em que vivemos e que, por isso, os docentes deverão 

contribuir ativamente para que um tal objetivo se concretize. Isto significa que a gestão curricular e 

pedagógica ocorre tendo em consideração a necessidade de estabelecer uma relação entre os alunos 

e o património cultural dito comum, de forma a suscitar as aprendizagens significativas dos primeiros 

e o processo de formação que tanto potencia como resulta de tais aprendizagens” (Ariana Cosme, 

2018, p.12). 
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Ao longo dos últimos tempos temos vindo a assistir a um desenraizamento cultural e à desvinculação 

do sentimento de pertença local, em detrimento do global. Assistimos ao aparecimento de uma 

identidade líquida, que se evapora e se perde e, num tempo em que nos sentimos sem referências, 

“globalizados”, pertencemos a todo o lado e a lado nenhum.  

O património cultural local reconcilia-nos com a nossa história, a nossa tradição, a nossa “identidade”. 

A Escola, como elemento estruturante do meio em que se insere, deve assumir uma responsabilização 

coletiva de proteção e salvaguarda da nossa herança cultural. 

Este foi o mote que serviu para dar início ao nosso projeto.  

A nossa escola situa-se junto do mais emblemático conjunto arqueológico do Norte Peninsular, a 

Citânia de Briteiros, classificado como Monumento Nacional. Inseridos num contexto socioeconómico 

fragilizado, a maioria dos alunos que frequentam o Agrupamento de Escolas de Briteiros provêm de 

famílias carenciadas que não valorizam suficientemente o conhecimento e cultura escolares numa 

futura integração profissional. 

Perante a urgência em inverter as assimetrias sociais e a necessidade de envolver os alunos na 

melhoria da qualidade das aprendizagens, iniciamos um conjunto de práticas ativas e inovadoras 

através da descoberta e valorização do património imaterial da cultura Castreja. 

Assim, em 2016, nasce a Oficina das Briteirices.  

 

Contextualização da atividade/experiência 

O ponto de partida foi a criação de um espaço extracurricular de realização de aprendizagens não 

formais e de enriquecimento cultural. O nome escolhido integra, simultaneamente, a alusão às 

atividades lúdicas desenvolvidas e a herança cultural existente no território envolvente. 

Apesar da escola estar situada na mesma freguesia que o Museu de Cultura Castreja e a Citânia de 

Briteiros, o desconhecimento dos nossos alunos, face a esse património cultural, era significativo. Foi 

com esta iniciativa que tentamos ir ao encontro das propostas apresentadas no então projeto 

educativo “Educar, ensinar ou formar, aqui e agora, pressupõe saber QUEM SOMOS E O QUE 

PRETENDEMOS: o que nos identifica, nos une e fortalece num claro sentimento de pertença”. 

A criação desta oficina experimental sobre a cultura Castreja foi um projeto que se iniciou através de 

um desafio lançado à escola, no âmbito do Empreendedorismo nas Escolas, ação inserida na Rede 

Regional de Empreendedorismo do Ave da CIM do Ave, para dar resposta à Estratégia EU2020.  

Foram várias as iniciativas e as aprendizagens desenvolvidas, tendo como ponto de partida um grupo 

de alunos inscrito nesta oficina, culminando no envolvimento, em crescendo até ao presente, de toda 

a comunidade local. 
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Perante este desafio, no ano letivo 2015/2016, iniciamos um conjunto de atividades diversificadas, 

para que cada aluno participante desenvolvesse a sua autoestima, criatividade e confiança tornando-

se, gradualmente, mais proativo e autónomo. Consideramos premente motivar o aluno na promoção 

de práticas empreendedoras através da descoberta e valorização da cultura e património imaterial da 

cultura Castreja, explorando a potencialidade dos recursos naturais na criação de produtos originais 

com um toque contemporâneo. Tratou-se, em suma, da combinação de ideias científicas com ideias 

criativas ao serviço do desenvolvimento económico local. Na metodologia empregue procurou-se 

promover a recuperação de técnicas de artesanato aplicada a produtos com uma estética atual, 

obedecendo à filosofia do hands on criando, desta forma, novas aprendizagens e uma experiência 

metacognitiva promotora de inclusão social.  

Em 2017, aproveitando a participação do Agrupamento no projeto KA2 Erasmus+ “Opening Doors to 

Europe” continuamos esta dinâmica alicerçando-a num trabalho colaborativo entre alunos e 

professores de escolas da Alemanha, França, Polónia e Suécia. O intuito foi “abrir portas” e promover 

a internacionalização da beleza natural e patrimonial da nossa comunidade e, ao mesmo tempo, captar 

os sentimentos que estes locais despertam em todos aqueles que os visitam. A dinamização destas 

atividades passou a envolver algumas turmas do 3.º ciclo, numa dinâmica de trabalho interdisciplinar 

e promotora de situações de aprendizagem múltiplas, desafiadoras e integradoras, unindo os saberes 

académicos que muitas vezes se nos apresentam de forma fragmentada. Tratou-se de um trabalho 

enriquecedor também ao nível das relações interpessoais, sobretudo na promoção do trabalho em 

equipa, do espírito de partilha, tolerância e o respeito pelas normas básicas de convivência em grupo. 

Nos anos subsequentes, deu-se continuidade a estas atividades experimentais e tecnológicas, sempre 

com o objetivo de valorizar a herança cultural, através de ideias empreendedoras, capazes de 

potenciar a coesão territorial. Exemplo disso foi a colaboração em iniciativas que se estabeleceram 

com as instituições locais, entre as quais se inclui o Museu de Cultura Castreja e a Citânia de Briteiros, 

onde se destacam as visitas de estudo, exposição das criações artesanais em locais públicos, 

participação em feiras temáticas, recriações históricas, entre outras. Esta dinâmica pedagógica foi 

fundamental para a aquisição de aprendizagens fora do contexto da sala de aula.  

Todas estas iniciativas culminaram na disseminação das boas práticas e no envolvimento de todos os 

alunos e professores, da educação pré-escolar ao 9º ano, na organização do Dia do Agrupamento. 

Como resultado da convergência das várias experiências acumuladas e do reconhecimento da 

importância do património local, surgiu a vontade de revitalizar e valorizar a Cultura Castreja. Através 

de um processo de cooperação ativa e multidimensional, tem sido possível envolver, até hoje, a 

comunidade educativa e local, de uma forma lúdica, na interiorização de valores e identidade 

patrimoniais. 



41 
 

O Decreto-lei nº 55/2018, contribuiu para dar corpo à integração destes saberes e experiências no 

planeamento curricular, tendo como ponto de partida o conhecimento das potencialidades da 

comunidade em que o Agrupamento se insere. 

Para haver flexibilidade é preciso autonomia. Mas assumimos igualmente, enquanto professores, a 

visão defendida pelo Professor Domingos Fernandes, do currículo como arte, ou seja, a capacidade de 

gerir as nossas opções metodológicas, adaptando consoante as imprevisibilidades que surgem, 

almejando sempre estimular no aluno a capacidade de pensar, olhando criticamente para o que nos 

rodeia. 

Foi à luz deste princípio que, no ano letivo 2019/2020, foi introduzida uma nova disciplina na matriz 

curricular do 3.º ciclo, no âmbito da Oferta Complementar, designada “Arte, Cultura e Comunicação”. 

Esta oferta consubstancia o trabalho desenvolvido no Agrupamento em torno das questões da 

identidade local. A integração desta disciplina no currículo da nossa Escola visou abarcar a riqueza do 

património concelhio e local, permitindo a multiculturalidade dos projetos desenvolvidos na nossa 

comunidade educativa e a transdisciplinaridade a todas as estruturas, conferindo-lhe um carácter 

artístico. Desta forma, procura a vinculação ao nosso território, o enraizamento cultural, o sentimento 

de pertença através da pesquisa, mas, sobretudo, através da experimentação, conhecendo e 

apropriando-se das influências culturais locais e globais nas suas várias vertentes. 

Conscientes do papel como agentes de desenvolvimento do currículo, analisaram-se as “áreas de 

confluência de trabalho interdisciplinar e ou de articulação curricular” (Decreto-Lei, nº55/2018), 

integradas na matriz curricular do oitavo ano, de forma a planificar os Domínios de Articulação 

Curricular (DAC). 

Na prossecução do DAC desenvolveram-se quatro abordagens paralelas, todavia complementares, em 

torno de uma figura identitária da região – Martins Sarmento. Com o tema aglutinador Visite a Nossa 

Região – os Passeios de Martins Sarmento, as quatro turmas do oitavo ano, desenvolveram trabalhos 

balizados nos seguintes eixos de pesquisa: 

- Memórias de um Povo, lendas e histórias da tradição local; 

- Pelos Paços passei…Memórias do património arquitetónico local; 

- A urbe: Guimarães…Memórias de uma cidade do séc. XIX 

- A ruralidade…Memórias dos elementos: águas e rochas… a natureza 

As dinâmicas pedagógicas desenvolvidas foram delineadas nos conselhos de turma e nas reuniões de 

Departamento, considerando os contributos de cada disciplina para o desenvolvimento das 

competências do século XXI (critical thinking, creativity, collaboration, communication) expressas no 

Perfil dos Aluno. Os docentes privilegiaram o trabalho prático e/ou experimental e a mobilização de 

metodologias ativas, tendo como principal finalidade o desenvolvimento das competências que 
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“envolvem conhecimento (factual, concetual, processual e metacognitivo), capacidades cognitivas e 

psicomotoras, atitudes associadas a habilidades sociais e organizacionais e valores éticos” (Perfil dos 

Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, 2017. p.9). 

 

Reflexão crítica  

Hoje, à escola, é exigido que sejam desenvolvidas nos alunos um vasto leque de competências, que 

perpassam os currículos de todas as áreas disciplinares. Os docentes têm de se multiplicar nos saberes 

e nas técnicas para dar o seu melhor contributo ao desenvolvimento integral do cidadão/aluno. A 

escola tem uma missão: transformar os alunos em cidadãos mais empreendedores, ativos, 

interventivos na sociedade e, essencialmente, conscientes da sua ação transformadora no território. 

É necessária uma reflexão profunda e partilhada sobre a intencionalidade das aprendizagens e na 

construção de uma escola que sirva os interesses dos nossos alunos. No entanto, as mudanças que 

desejamos são muitas vezes incompatíveis com a pressão exercida pelo cumprimento dos programas 

e a pela realização de provas finais. 

Não podemos afirmar que o processo está concluído, mas que antes está em constante adaptação e 

reestruturação. As mudanças não se querem rápidas, mas consistentes e fruto de diversas reflexões. 

E é esse o trabalho que temos vindo a realizar, assente em frequentes momentos de formação em 

contexto nacional e europeu. 

Dada a especificidade do nosso contexto escolar, este foi um dos caminhos que traçamos numa 

interpretação muito própria das nossas necessidades como instituição de ensino.  

 

Considerações finais 

Através do envolvimento do aluno na consciencialização da riqueza patrimonial da sua região, 

pretendemos ensiná-lo a ser mais proativo e capaz de encontrar soluções diversificadas e inovadoras 

para os problemas com que se irá deparar num futuro próximo. Para que tal seja possível, é importante 

que ele desenvolva competências e adquira ferramentas que lhe permitam criar as suas próprias 

oportunidades e passe a ser também interveniente nesta mudança (Learning by doing). 

A escola é a interseção de vários caminhos e foi este o que escolhemos para o desenvolvimento de um 

ensino de qualidade. Nesta encruzilhada, destaca-se a formação integral dos alunos, nomeadamente 

nos domínios científico, tecnológico, artístico, humano, ético, social e ambiental, valorizando as 

potencialidades de todos e de cada um. Ao longo deste percurso pretendemos, ainda, garantir e 

respeitar a diversidade de ritmos e padrões de aprendizagem promovendo, simultaneamente, o 

desenvolvimento sociocultural do meio e fomentando a participação da comunidade educativa na 

gestão democrática do Agrupamento. 
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Mais do que uma Oficina, ‘as Briteirices’ tornou-se na identidade da escola, o reflexo de uma cultura 

cuja marca permanece até aos nossos dias e que pretendemos que faça parte do nosso futuro. 
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Resumo 

Este artigo tem por objetivo partilhar uma experiência que envolveu a implementação de uma 

sequência didática no âmbito da ação de formação “Matemática e Ciências em Ação em abordagens 

STE(A)M” desenvolvida por docentes das disciplinas de Biologia e Geologia e Matemática A, que se 

constituiu como um Domínio de Autonomia Curricular. 

A experiência procurou que os alunos de duas turmas do 11.º ano, do curso de Ciências e Tecnologias, 

trabalhando em pequenos grupos e aplicando o método científico, respondessem ao problema: Como 

é que terão surgido os seres multicelulares? com o contributo da modelação matemática. Para o 

desenvolvimento da experiência, adotou-se a metodologia Inquiry-Based Learning (Aprendizagem 

Baseada na Investigação). 

Os alunos construíram modelos de células, consultaram informação em diferentes suportes, com vista 

à formulação de hipóteses, seguida da investigação nas áreas da matemática e da biologia, para 

explorar argumentos que as apoiassem, e concluíram sobre a sua viabilidade.  

O objetivo da experiência foi atingido, uma vez que os alunos aplicaram o método científico para 

responder ao problema e desenvolveram várias competências, nomeadamente a autonomia, o 

trabalho colaborativo, a comunicação e o raciocínio. Os professores consideraram que a experiência 

proporcionou o desenvolvimento das suas competências ao nível do trabalho colaborativo. 

 

Palavras-chave: Biologia, Inquiry-Based Learning,Matemática. 

 

Introdução 

A experiência foi desenvolvida no âmbito de uma ação de formação e envolveu cinco professores da 

escola, sendo dois da área disciplinar de Biologia e Geologia e três da área da Matemática.   

Com a intenção dos alunos, de duas turmas do 11.º ano, desenvolverem determinadas competências 

transversais e específicas implementou-se uma experiência interdisciplinar explorando o tema 
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“Evolução para a multicelularidade”, promovendo a articulação entre as disciplinas de Biologia e 

Geologia e Matemática A, utilizando a metodologia Inquiry-Based Learning.  

O artigo está estruturado em três partes: a contextualização da experiência, a reflexão crítica sobre a 

mesma e as considerações finais. 

 

Contextualização da experiência 

O trabalho colaborativo dos professores iniciou-se com a clarificação da temática de biologia e a 

procura de possíveis contribuições da matemática para responder ao problema: Como é que terão 

surgido os seres multicelulares? Foram selecionadas as Aprendizagens Essenciais das disciplinas 

envolvidas: explicar a diversidade biológica com base em modelos e teorias aceites pela comunidade 

científica; reconhecer relações entre áreas e volumes e aplicá-las na resolução de problemas e em 

contextos de modelação.  

Na biologia pretendia-se que os alunos estabelecessem uma possível relação entre as hipóteses da 

celularização e colonial, com o surgimento da multicelularidade e, na matemática, que estudassem as 

implicações do crescimento da célula no seu funcionamento, em função da variação das suas 

grandezas dimensionais. 

Os docentes de cada grupo disciplinar planificaram as tarefas específicas da sua área, de forma a 

organizar a sequência didática usando a metodologia Inquiry Based Learning. Esta metodologia 

permite que os alunos aprendam a investigar e a construir o seu próprio conhecimento mobilizando 

competências tais como levantar questões, recolher informação, raciocinar, procurar as razões que 

justificam as suas descobertas, tirar conclusões e discutir resultados (Harlen, 2013). Na biologia, 

partindo da temática selecionada definiu-se o problema a investigar. Posteriormente, procedeu-se à 

seleção e adaptação da documentação necessária à aplicação das diferentes fases da metodologia: 

Orientação, Conceptualização, Investigação, Conclusão e Discussão. Na matemática, as docentes 

planificaram uma exploração que ajudasse os alunos a compreender o problema e a procurar 

argumentos que fundamentassem as diferentes hipóteses. Idealizou-se propor aos alunos a 

construção de modelos tridimensionais de células, de modo a compreenderem a influência das 

grandezas dimensionais no seu funcionamento. Os alunos iriam recolher dados a partir dos modelos 

construídos e estabelecer conjeturas sobre as relações entre o volume e a área superficial das células. 

A experiência foi implementada na modalidade de ensino a distância, pelo que foi disponibilizada, aos 

alunos, na plataforma Nearpod permitindo a colaboração e a interação entre professores e alunos. 

Coordenaram-se os horários, de forma a que os docentes das duas áreas disciplinares estivessem 

presentes nos momentos de discussão e conclusão das várias fases da metodologia adotada. 
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Iniciou-se a implementação da experiência pela formação de grupos de três ou quatro elementos. 

Propôs-se, como trabalho de casa, que cada grupo escolhesse um modelo tridimensional de célula e 

que cada elemento construísse uma célula com tamanhos diferentes, utilizando dois materiais 

distintos, um para forrar (espessura mínima) a célula e o outro para preencher totalmente o seu 

interior. Solicitou-se ainda que estabelecessem relações entre as quantidades dos dois materiais 

utilizados.  

A fase de orientação contou com a presença dos docentes das duas áreas e consistiu na apresentação 

dos objetivos da experiência e da metodologia a utilizar, seguida da visualização de um vídeo e 

exploração de informação relativa à problemática a abordar. 

Na fase da conceptualização foi apresentado o problema e, os alunos, em pequeno grupo nas salas do 

Google Chat criadas para o efeito, consultaram informação com vista à formulação de hipóteses. 

Posteriormente, colocaram as hipóteses no quadro colaborativo do Nearpod, seguida de discussão no 

grupo turma.  Da análise da discussão efetuada resultaram três hipóteses, tendo-se optado por 

investigar as duas mais aceites pela comunidade científica: a colonial e a da celularização. 

Na fase da investigação os alunos começaram por partilhar os modelos de célula construídos, com 

recurso ao Padlet, e as quantidades de material utilizadas. Depois, cada grupo organizou os dados 

recolhidos relativos à área da superfície e ao volume dos seus modelos. Observaram e estabeleceram 

conjeturas sobre as relações entre essas grandezas para diferentes tamanhos do modelo. Perante as 

dificuldades dos grupos em estabelecer paralelismo entre as grandezas matemáticas e as 

características da célula, os professores colocaram questões que os levassem a refletir sobre o que 

cada uma das grandezas representava na célula. Após este incentivo os grupos facilmente concluíram 

acerca das implicações do crescimento da célula no seu funcionamento, conseguindo explicar o facto 

de o crescimento da célula ser limitado. A hipótese de uma célula se dividir como forma de otimizar o 

seu funcionamento surgiu em alguns grupos de modo espontâneo, enquanto outros grupos 

procederam à divisão da célula em partes iguais e calcularam o volume e a área da superfície de cada 

parte. Os grupos partilharam e discutiram as conclusões recorrendo ao Jamboard e ao Padlet: 

 

Figura 1- Modelos de células tridimensionais construídas pelos alunos e partilhadas Padlet 
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Deste modo, a exploração matemática contribuiu para que os alunos encontrassem argumentos 

lógicos que os ajudassem a compreender o surgimento da multicelularidade.  

Através da visualização do vídeo TED “What is the biggest-celled organism? Murray Gans” os alunos 

puderam reforçar a relação entre a análise matemática efetuada e a hipótese da celularização no 

surgimento da multicelularidade.  A informação referida no vídeo sobre a alga Caulerpa taxifolia (ser 

unicelular com estrutura cenocítica), complementada com a análise de um texto sobre a mesma, 

permitiu que os alunos refletissem sobre a possibilidade de um ser vivo com estas características, 

poder estar na base da multicelularidade, concluindo assim que a hipótese da celularização é viável, 

com base em argumentos plausíveis.  

Os alunos prosseguiram a investigação com a análise, em pequeno grupo, de informação em diferentes 

suportes (vídeos, informação fornecida e consulta de uma página web) sobre as Volvox, as 

Chlamydomonas e as esponjas, seguida do preenchimento de uma tabela com as informações 

recolhidas e respetiva análise, com o objetivo de estabelecer uma possível relação entre seres coloniais 

(como as Volvox) e o surgimento de seres multicelulares, como as esponjas. Os alunos partilharam as 

tabelas num quadro colaborativo, tendo sido melhoradas à medida que a discussão progrediu.  

 

Figura 2- Quadro colaborativo relativo às conclusões de cada um dos grupos 

Seguidamente, tendo por base a análise comparativa das características dos diferentes seres vivos, os 

alunos consideraram viável a hipótese colonial, apresentando argumentos plausíveis.   

Na fase da conclusão e discussão cada grupo apresentou a conclusão do trabalho desenvolvido 

alargando-se a discussão ao grupo turma: 

Posteriormente, pediu-se a cada grupo para elaborar um mapa mental relativo ao processo de 

investigação realizado para responder à questão/problema: 
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Figura 3 - Mapa mental elaborado por um dos grupos 

 

É de salientar que no decorrer da experiência se procedeu à avaliação formativa com recurso a 

rubricas, nomeadamente raciocínio matemático, comunicação, método científico e mapa mental, 

tendo sido fornecido o respetivo feedback. No final da experiência foi solicitado aos alunos que 

avaliassem a atividade, com recurso ao Mentimeter, relativamente: à utilidade da construção do 

modelo da célula para a exploração realizada; à adequação das etapas propostas para a concretização 

da atividade; ao tempo disponibilizado para a realização da atividade; à utilidade da matemática na 

atividade; à eficácia da atividade na promoção da aprendizagem e ao contributo da integração das 

duas disciplinas na compreensão do problema. Os alunos tiveram, ainda, a oportunidade de referir 

quais os aspetos da atividade que consideraram positivos e sugerir melhorias. 

 

Reflexão crítica 

Esta experiência interdisciplinar proporcionou aos professores  desenvolver um trabalho colaborativo 

enriquecedor em vários aspetos: a articulação das aprendizagens essenciais de ambas as disciplinas 

para encontrar uma temática comum; harmonização de uma metodologia de trabalho  adequada a 

todos; articular a planificação de ambas as disciplinas de modo a criar a sequência didática; a utilização 

de ferramentas digitais diversificadas para fins didáticos; implementar metodologias ativas centradas 

nos alunos.  

Relativamente ao impacto nas aprendizagens a implementação da experiência proporcionou aos 

alunos a oportunidade de trabalhar colaborativamente, aprender com base em investigação 

formulando hipóteses e argumentando sobre a validade das mesmas, utilizar ferramentas digitais 
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diversificadas, construir um modelo de célula para medir grandezas por estimativa e integrar a 

matemática na aprendizagem de uma temática de biologia. 

Os alunos referiram, na avaliação solicitada, como aspeto a melhorar o tempo disponível para realizar 

a atividade, que consideraram excessivo. Os professores destacam a necessidade de, numa próxima 

experiência, melhorar a gestão do tempo, a pesquisa ser menos orientada e dar maior autonomia aos 

alunos. De facto, a implementação da atividade demorou mais tempo do que o previsto, fruto da 

necessidade de os alunos e professores se adaptarem à metodologia de trabalho e por não estarem 

muito familiarizados com o trabalho de articulação disciplinar. 

A realização da atividade contribuiu para que os professores de ambas as disciplinas ficassem com uma 

melhor perceção acerca das dificuldades dos alunos, ao nível da modelação matemática, da linguagem 

científica, da comunicação escrita e do raciocínio. Alguns alunos evidenciaram pouca reflexão sobre a 

informação recolhida para formular as hipóteses.  

 

 Figura 4- Inquérito aos alunos no Mentimeter 

O objetivo da experiência foi, em geral, atingido, uma vez que os alunos aplicaram o método científico 

para responder ao problema; recolheram, organizaram e analisaram dados com sentido crítico, 

testando a sua viabilidade; selecionaram e construíram modelos que se adequam ao estudo da 

situação; aplicaram conhecimentos relativos a áreas, volumes e semelhança de figuras e 

argumentaram criticamente sobre a origem da multicelularidade com base em hipóteses científicas. 

Contudo, é de salientar que alguns alunos sentiram dificuldade em perceber que os modelos de célula 

que construíram eram modelos “aproximados” de formas geométricas tridimensionais que permitiam 

calcular as suas grandezas dimensionais e por isso alguns deles, consideraram não haver necessidade 

de os terem construído, uma vez que ao explorarem as implicações do crescimento da célula, no seu 

funcionamento, em função da variação das suas grandezas dimensionais, bem como da divisão da 

célula, em partes iguais, na otimização do seu funcionamento, utilizaram, nalguns casos, valores 

diferentes dos recolhidos. Todavia, outros tiveram oportunidade de discutir valores reais estimados e 

a aproximação desses a grandezas, como o volume, promovendo pensar sobre formas de obter 
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melhores estimativas. A comparação entre as grandezas estimadas e as grandezas de modelos teóricos 

foi enriquecedora para a compreensão matemática. 

 

Considerações finais 

A implementação deste tipo de atividades é relevante para a aprendizagem dos alunos e para o 

desenvolvimento de várias competências, nomeadamente: a autonomia; a criatividade; o espírito 

crítico; a comunicação oral e escrita e o trabalho em equipa, por isso deve ser feita com maior 

frequência, de modo a que os alunos fiquem mais habilitados para trabalhar com metodologias 

STE(A)M, proporcionando o tratamento de dados reais. No entanto, no ensino secundário a pressão 

para o cumprimento do currículo acaba por ser um constrangimento para a aplicação deste tipo de 

atividades, principalmente se os alunos durante o ensino básico não se familiarizarem com 

metodologias ativas. Para além disso, é necessário que os professores invistam no desenvolvimento 

de competências que permitam ultrapassar estes constrangimentos e implementem, com maior 

frequência, atividades interdisciplinares que promovam aprendizagens ativas. 
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Resumo 

Neste artigo, pretendemos apresentar a importância da dinamização de projetos multidisciplinares em 

contexto escolar, designadamente os projetos europeus: Concurso Europeu de Estatística (ESC – 

European Statistics Competition), Erasmus+ e eTwinning na Escola Básica Padre Joaquim Flores - 

Agrupamento de Escolas de Montelongo.  

O desenvolvimento destes projetos tem como principal objetivo proporcionar aos nossos alunos 

experiências educativas diferenciadas, aliciantes e motivadoras, que permitem desenvolver 

aprendizagens de forma interdisciplinar e contextualizadas no mundo real, abrindo horizontes e 

promovendo a sua formação integral e o reforço da sua cidadania europeia. Apresenta-se também 

como um contributo para a implementação das práticas colaborativas entre pares multidisciplinares, 

uma mais valia para a gestão e flexibilidade curricular que as políticas educativas pressupõem que se 

efetive.  

Pretende-se que os resultados obtidos possam contribuir para incentivar os alunos a aderir cada vez 

mais a este tipo de experiências educativas, assim como sensibilizar e mobilizar outros colegas para 

abraçar outros desafios educativos, contribuindo para a implementação de uma cultura de trabalho 

colaborativo. 

 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Projetos, Trabalho colaborativo. 

 

Introdução 

A Política Nacional de Educação e os referenciais que a sustentam consagram a necessidade de 

perspetivar a ação educativa como um processo dinâmico, em adaptação constante, de forma a 

“contribuir para o desenvolvimento de valores e de competências nos alunos que lhes permitam 

responder aos desafios complexos deste século e fazer face às imprevisibilidades resultantes da 

evolução do conhecimento e da tecnologia.” (PASEO2, 2017, p.7). Esta premissa pressupõe uma 

 
2Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, homologado pelo Despacho nº 6478/2017, 26 de julho. 
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transformação do sistema educativo e da escola que, “tem que se ir reconfigurando para responder às 

exigências destes tempos de imprevisibilidade e de mudanças aceleradas.” (PASEO, 2017, p.7), o que 

implica o desenvolvimento de processos de transformação das nossas práticas, com um cariz 

marcadamente mais contextualizado no mundo real e diversificado nas experiências de aprendizagem 

que se desenvolvem, proporcionando oportunidades educativas de qualidade. 

O PASEO vem clarificar o que se pretende que os alunos/jovens alcancem no futuro através da escola, 

independentemente dos seus percursos formativos. É o tronco comum a toda a política educativa 

nacional, a partir da qual irradiam diferentes “identidades educativas”, de acordo com as 

especificidades de cada comunidade educativa. Um dos princípios do PASEO é a “coerência e 

flexibilidade”, o que espelha a intencionalidade de concretizar a gestão flexível do currículo, tendo por 

referência a matriz nacional comum, mas adequando-a sempre ao contexto educativo em que se 

desenvolve, através da criação de novas oportunidades/contextos de aprendizagem e do trabalho 

conjunto dos professores. 

No entanto, para a sua operacionalização será necessária uma forte aposta nas metodologias de ação 

que se orientam para as práticas pedagógicas adequadas às finalidades consagradas no PASEO. Para 

tal, a escola deve assumir esse compromisso, onde todos estamos implicados. Cada escola vai-se 

ajustando e melhorando conforme as boas experiências. A este propósito, refira-se a importância do 

estabelecimento de conexões entre as diferentes realidades educativas, proporcionadas pela 

integração em redes de comunidades profissionais de aprendizagem (de professores) ou outras 

estruturas similares. 

A ação educativa terá, forçosamente, que passar por um processo de reestruturação e renovação para 

que a estratégia educativa que se pretende implementar seja bem sucedida, o que significa 

posicionarmo-nos numa perspetiva de cooperação interdisciplinar e, necessariamente, redefinirmos o 

nosso perfil enquanto profissionais da educação. O grande desafio do professor será ser capaz de dar 

resposta a um processo de ensino completamente diferente daquele para o qual foi “configurado”, o 

que pressupõe uma orgânica do processo de ensino-aprendizagem muito diferente daquela que 

vigorou até ao momento.  

De facto, diz-se que "não podemos mais ensinar os alunos como o fazíamos há décadas". A sociedade 

muda, as necessidades mudam, as formas como se aprende e os instrumentos e meios de 

aprendizagem mudam… a orgânica do processo de ensino-aprendizagem e a avaliação deverão mudar 

também. A mudança sempre esteve presente ao longo da história da evolução humana, embora os 

processos e ritmos de mudança não tenham sido constantes. A sociedade atual caracteriza-se pelo 

ritmo acelerado a que se processa a mudança, em particular no domínio das novas tecnologias. Torna-
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se, assim, imperativo que a ação educativa se adapte a estas rápidas alterações, sob pena de ficar à 

margem de uma revolução que já atingiu todas as formas de comunicação, de relacionamento 

interpessoal e de processos produtivos. À luz desse pressuposto, nós, professores, como um dos 

principais atores deste processo teremos, por isso, de reajustar as nossas práticas à nova realidade. É 

um processo que implica uma profunda mudança no modo como exercemos a nossa profissão e, para 

que seja um processo eficiente e eficaz, exige uma grande abertura e disponibilidade, de cada um de 

nós, no sentido de nos capacitarmos o melhor possível. 

Neste domínio, os diversos encontros formativos e a participação em redes de comunidades de 

aprendizagem, que têm vindo a ser dinamizados com cada vez maior frequência e dinamismo, 

configuram-se como excelentes oportunidades de aprendizagem, de partilha e de reflexão sobre boas 

práticas, tendo em vista a mudança objetivada.  

Consideramos que um dos grandes pilares da mudança que urge efetivar-se assenta no 

desenvolvimento de uma cultura de trabalho colaborativo na escola, a qual se constitui como um 

grande desafio, nomeadamente para os professores, que terão de redefinir as suas práticas, que têm 

sido vincadamente disciplinares, numa base de trabalho multi e interdisciplinar.  

Defende-se que a cooperação interdisciplinar e o trabalho colaborativo são capazes de promover um 

ensino centrado no processo e no aluno – figura central que terá de mobilizar um conjunto de 

competências cognitivas, sociais e relacionais– e constituem-se, por isso, como práticas indispensáveis 

num sistema de ensino que se proponha promover a formação integral do aluno, cumprindo e 

desenvolvendo os princípios, valores e áreas de competências do PASEO. 

Este processo exige a adoção de uma perspetiva sistémica, dada a complexidade de abordagem e de 

intervenção no quadro da interdisciplinaridade, aproveitando todos os contributos das diversas áreas 

do conhecimento e as mais valias de cada professor, proporcionada pelo trabalho colaborativo. 

 

Contextualização 

Neste contexto, os trabalhos cooperativo e colaborativo assumem grande relevo, considerando o seu 

potencial para elevar a qualidade do desenvolvimento profissional e de emancipação profissional. É a 

partir da rentabilização do potencial individual numa lógica de trabalho conjunto – “juntos somos mais 

fortes” - que se contribui para a melhoria do ambiente de trabalho nas escolas, o que potencia a 

qualidade de ensino e, consequentemente, o sucesso escolar dos alunos.  

Entendemos que o trabalho colaborativo, nas suas diferentes, mas complementares, esferas (alunos; 

professores e professores-alunos) foi, no caso dos projetos desenvolvidos na nossa escola, a “espinha 

dorsal” do sucesso obtido nas suas diferentes dimensões: aprendizagem, realização 

pessoal/profissional e resultados. 
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Efetivamente, o trabalho colaborativo foi a cerne de todo o trabalho desenvolvido, promovendo, a 

partir das sinergias geradas, a partilha, a aprendizagem, a capacitação e a excelência dos resultados 

obtidos. 

Para o efeito, foi fundamental o ambiente favorável ao desenvolvimento de dinâmicas de trabalho de 

colaboração, alicerçado em relações de confiança e na qualidade das relações pessoais e profissionais, 

que se traduziu num quadro de bem-estar pessoal e profissional que promoveu o desenvolvimento de 

projetos de articulação disciplinar, num regime extra-escolar, estabelecendo significado para a 

aprendizagem e ligação ao mundo real.  

O desenvolvimento destes projetos interdisciplinares vem, aliás, dar resposta às estratégias de reforço, 

melhoria e inovação pedagógicas definidas no PE do Agrupamento, norteadas pela promoção do 

sucesso escolar, onde se estabelece, entre outras, a “criação de equipas de trabalho e dinamização de 

projetos” e “reconhecimento e divulgação de boas práticas e abordagens pedagógicas inovadoras”, 

com o objetivo de conseguir o “aumento do grau de satisfação dos intervenientes no processo 

educativo e o aumento da frequência do trabalho cooperativo/colaborativo”. 

Dos vários projetos desenvolvidos no agrupamento, apresentamos aqueles que foram dinamizados 

por nós: Concurso Europeu de Estatística, eTwinning e Erasmus +.  

Os projetos europeus apresentam um grande potencial para a promoção do perfil que se pretende 

alcançar, quer pela transversalidade de competências que permitem desenvolver, quer pela 

diversidade dos contextos de aprendizagem que proporcionam. 

A aprendizagem cooperativa, a partir do desenvolvimento de projetos europeus, contribui para que 

os alunos passem a ser as figuras centrais no processo de aprendizagem, sendo-lhes proporcionado 

um conjunto de atividades/experiências educativas que lhes permitem aprender e desenvolver 

competências em domínios muito diversos, que vão muito para além dos tradicionais conteúdos 

disciplinares. 

Assim, é “através de uma metodologia servida por um conjunto de técnicas específicas a utilizar em 

situações educativas” (Freitas & Freitas, 2003, p. 9, citado por Cunha & Uva, 2016, p.137), “nas quais 

terão de mobilizar um conjunto de competências, para além daquelas que têm que ver com os saberes 

programáticos, como as destrezas procedimentais e as competências sociais” (Cunha & Uva, 2016, 

p.137), que os alunos constroem o seu conhecimento e se promove a sua formação integral. 

A possibilidade de intercâmbios, por exemplo, é uma mais-valia destes projetos, permitindo aos nossos 

jovens uma abertura de horizontes, o contacto com outros espaços geográficos/outras culturas, o que 

lhes permite desenvolver o pensamento crítico, assente numa matriz multicultural de aprendizagens 

significativas. A mobilização destas competências sociais e relacionais vai, naturalmente, ao encontro 

do que está definido no PASEO e também no Projeto Educativo do Agrupamento, que preconiza o 
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desenvolvimento de “vários projetos que proporcionam aos alunos oportunidades de valorização 

pessoal e de ocupação plena dos seus tempos escolares, constituindo dispositivos de consolidação e de 

enriquecimento das aprendizagens curriculares, ao mesmo tempo que se assumem como formas de 

educação para uma cidadania mais informada e participativa”.  

 

Concurso Europeu de Estatística (ESC - EuropeanStatisticsCompetition) 

O Concurso Europeus de Estatística (ESC) é uma competição organizada pelo Eurostat (o Gabinete de 

Estatísticas da União Europeia) e vários Institutos Nacionais de Estatística (em Portugal, é promovido 

pelo Instituto Nacional de Estatística e pelo Banco de Portugal), com o propósito de promover a 

literacia estatística entre os alunos e os professores. 

A escola Padre Joaquim Flores (PJF) abraçou este projeto pela primeira vez no ano letivo de 2019-2020, 

tendo-lhe dado continuidade no presente ano letivo (2020-2021). 

ESC 2020 - participação de 2 grupos de alunos do nono ano, um da turma A e outro da turma B, com 

respetivos tutores (2 professoras). 

As duas equipas superaram com bastante facilidade a primeira fase do concurso, tendo-se apurado 

para a segunda fase, uma delas em primeiro lugar a nível nacional. Após a realização da segunda fase, 

e apurados os vencedores da fase nacional, congratulamo-nos com a vitória do concurso pelo grupo 

da nossa escola, que obteve o primeiro lugar a nível nacional para representar Portugal na fase final 

(europeia), com previsão de realização em junho de 2020, na Hungria (não se tendo concretizado a 

viagem, devido às contingências da pandemia por Covid 19, entretanto instalada no mundo).  

ESC 2021 - participação de 6 grupos de alunos: 4 do oitavo ano (turmas A, B e C) e 2 do nono ano 

(turmas B e D), com respetivos tutores (4 professoras). 

Todas as equipas obtiveram bastante sucesso na primeira fase do concurso, ocupando os lugares 

cimeiros da classificação, inclusivamente duas em primeiro lugar, o que garantiu o apuramento de 

todas elas para a segunda fase nacional do concurso. Após a realização da segunda fase, e apurados 

os vencedores da fase nacional, congratulamo-nos, novamente, com duas equipas a serem premiadas, 

ocupando os segundo e quarto lugares dos cinco vencedores da fase nacional, e com o apuramento 

para a fase europeia da equipa classificada em segundo lugar, ainda a decorrer.  

 

Projeto Erasmus+  

O nosso agrupamento é Erasmus + desde 2018, tendo desenvolvido o projeto “Historical Treasures of 

Europe”, pela Escola Básica de Montelongo. Este ano letivo, temos três projetos em curso, 

nomeadamente o projeto Can You Play with Me? desenvolvido pela nossa equipa de trabalho. Com os 

restantes parceiros europeus, objetivamos tornar a língua inglesa atrativa para os nossos alunos, 

file:///D:/CFFH/Can%20You%20Play%20with%20Me%3f
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através de jogos interativos, assim como promover a consciência intercultural e reforçar a rede 

internacional de escolas. A implementação deste projeto e a sua consecução estão, neste momento, 

condicionadas pela evolução da situação pandémica por Covid-19.   

 

Projeto eTwinning 

No ano letivo 2019/2020, desenvolvemos na Escola PJF o projeto Global Goalkeepers Academy. Este 

projeto foi essencialmente trabalhado nas aulas de Formação Cívica, envolvendo professores e alunos 

de uma turma do nono ano.  

O projeto Global Goalkeepers Academy lida com alguns problemas relacionados com os objetivos 

globais de desenvolvimento sustentável que a ONU estabeleceu como prioridades para todas as 

pessoas e para o nosso planeta. O principal objetivo era ajudar os alunos a entender esses objetivos, 

como eles afetam as nossas vidas e o que podemos fazer todos os dias para criar um mundo melhor. 

Durante as aulas, foram trabalhadas algumas questões, tais como: a fome, a igualdade de género, o 

acesso à educação inclusiva e de qualidade, soluções para o clima global e a poluição. O projeto estava 

dividido por tarefas, sendo que cada uma contemplava um objetivo e culminava num trabalho final. 

Uma das tarefas consistia na criação de um logótipo que fosse o rosto do projeto. Foi com enorme 

satisfação que vimos o nosso logótipo ser o escolhido.  O resultado final foi muito positivo, pois 

permitiu trabalhar e conhecer alunos de outros países (Itália, Grécia, Alemanha, Geórgia, Espanha, 

Turquia, Ucrânia e França), de forma solidária. Os alunos puderam familiarizar-se com outras culturas, 

adquirir novas competências digitais de forma segura, desenvolver as suas capacidades e 

solidariedade, criar compreensão mútua e tolerância entre os jovens.  Contribuiu, assim, para a 

promoção da sua cidadania ativa e o reforço da coesão social na União Europeia. Possibilitou ainda aos 

alunos desenvolver a sua competência comunicativa numa língua estrangeira, o inglês.  

Foi o primeiro passo que permitiu à escola ser distinguida com o Selo Europeu de Qualidade e, 

posteriormente, após candidatura, galardoada com o Selo Escola eTwinning 2021-2022.  

 

Reflexão crítica 

O aluno do século XXI deve ser perseverante perante qualquer dificuldade, querer aprender sempre 

mais, desenvolver o pensamento reflexivo, procurar novas soluções e aplicações, adianta-se no PASEO 

(2017, p.14). A este propósito, o desenvolvimento de projetos assume-se como uma interessante e 

motivadora estratégia para promover a formação integral dos alunos, permitindo a mobilização de 

conhecimentos, de capacidades e de atitudes para contextos reais de aprendizagem, bem como o 

desenvolvimento de novas aprendizagens e de operações cognitivas mais complexas. 
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A participação na ESC afirma-se como um desafio para os alunos e professores envolvidos, permitindo 

experiências de aprendizagem mais enriquecedoras e de maior qualidade, com ganhos evidentes ao 

nível do desenvolvimento de competências do trabalho em equipa e do domínio de instrumentos, de 

técnicas e de procedimentos de pesquisa, seleção, análise de dados de forma crítica e autónoma. 

Exige um forte comprometimento com o grupo e com o trabalho a desenvolver, promovendo uma 

maior autonomia na construção do conhecimento, bem como o desenvolvimento do trabalho de 

equipa, suportado por sinergias de trabalho colaborativo e, naturalmente, pelo trabalho individual de 

elevada qualidade. Assume, portanto, um grande potencial no desenvolvimento das relações 

interpessoais, promovendo a partilha, a colaboração e a competição saudável. 

É um projeto com enfoque na descoberta de caminhos exploratórios a seguir, ou seja, de linhas de 

investigação a desenvolver, permitindo aos alunos o desenvolvimento de um trabalho metodológico 

que podemos apelidar de “iniciação” no processo de investigação científica, favorecendo o treino do 

raciocínio lógico e a tomada de decisões para resolver problemas, bem como o desenvolvimento de 

soluções de forma imaginativa e inovadora. 

As várias fases do concurso (1.ª e 2.ª da fase nacional) e a final europeia, desafiam a equipa (alunos e 

professores tutores) a experienciar ambientes inovadores de trabalho/aprendizagem e, 

consequentemente, a mobilizarem múltiplas operações cognitivas e múltiplas capacidades/destrezas, 

com recurso a diversas metodologias, selecionadas de forma criteriosa para responder o mais 

adequado possível aos objetivos delineados. 

A realização de todo o percurso apresenta um grande potencial de aprendizagem para os nossos 

alunos, permitindo-lhes sair da “sala de aula comum” e entrar num universo partilhado por uma rede 

à escala nacional e internacional.  

O carácter competitivo que o projeto envolve estimula os alunos a otimizar as suas potencialidades e 

a tentarem superar as suas fragilidades, tendo como suporte as sinergias do trabalho em equipa, com 

forte envolvimento dos tutores. Sendo todo o trabalho desenvolvido em ambiente digital/interativo, 

a ESC revela-se uma estratégia apelativa e motivadora. Esta é outra vantagem a considerar, dada a 

grande apatia que denotamos nos alunos em ambientes tradicionais de aprendizagem e, sobretudo, 

quando os mesmos estão motivados para tudo, menos para aprender segundo os métodos 

tradicionais.  

O projeto Erasmus+ assume-se como uma estratégia muito abrangente e motivadora para o 

desenvolvimento da cultura educativa que se pretende implementar, permitindo que o trabalho 

colaborativo e a cooperação interdisciplinar sejam concretizadas no ato educativo. A Estratégia da 

União Europeia para a Juventude 2019-2027 pretende: “ligar, envolver, capacitar os jovens europeus”, 

tendo como objetivos gerais, entre outros: Permitir aos jovens ser arquitetos das suas próprias vidas, 
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apoiar o seu desenvolvimento pessoal e crescimento no sentido da autonomia, reforçar a sua 

resiliência e proporcionar-lhes as competências de vida necessárias para enfrentarem um mundo em 

mudança; promover atividades e políticas que sejam inclusivas para todos os jovens, especialmente 

aqueles que têm menos oportunidades e/ou aqueles cujas vozes possam ser descuradas.  

Olhando para esse último objetivo, verificamos que o nosso Agrupamento e, principalmente, a nossa 

escola (EB PJF) acolhe alunos provenientes de famílias menos dotadas de recursos económicos e, 

sobretudo, culturais. Estes projetos permitem, ainda, aos nossos jovens desenvolverem o espírito 

europeu, ultrapassarem barreiras culturais e construírem pontes entre alunos de comunidades 

distintas.  

Os projetos eTwinning assentam predominantemente no trabalho colaborativo entre professores, 

alunos, encarregados de educação e autoridades locais. Os alunos ficam aptos a colaborar, comunicar 

e resolver problemas. Estas novas habilidades, combinadas com as habilidades tradicionais, 

possibilitam o surgimento de proficiências sociais e emocionais essenciais para que possam atingir o 

sucesso individual e coletivo numa sociedade cada vez mais global e digital.  

 

Considerações finais 

A dinamização destes projetos foi, desde início, encarada com grande entusiasmo. Por um lado, 

motivada pela necessidade de proporcionar experiências educativas diferenciadoras, enquadrada no 

contexto de mudança educativa que está em curso e urge consolidar e, por outro lado, a necessidade 

de dar uma resposta mais adequada aos alunos que necessitam de desenvolver aprendizagens mais 

desafiantes e estimulantes.   

Consideramos, ainda, que o desenvolvimento destes projetos no nosso contexto educativo (EB PJF) foi 

muito positivo, não só pelos resultados obtidos, mas também, e, sobretudo, pela capacitação que 

proporciona a quem os abraça. 

Consolidaram a necessidade real de assumir a mudança como uma condição necessária ao sucesso 

educativo e à efetiva formação integral dos alunos, tendo por base a adoção de experiências 

educativas inovadoras. 

Acreditamos que a dinamização de projetos se configura, efetivamente, como uma experiência 

educativa de qualidade, com uma grande diversidade de “arquiteturas” possíveis ao nível de 

implementação.  

Nesse sentido, julgamos que a potencialização e rentabilização do PTT pode ser feita a partir da 

dinamização destes projetos, contribuindo para uma efetiva abordagem interdisciplinar a partir do 

trabalho colaborativo, com ganhos evidentes na aprendizagem e desenvolvimento de competências 

dos alunos. 
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O desenvolvimento de aprendizagens essenciais é, aliás, o cerne da estrutura subjacente à atual 

organização e desenvolvimento curricular das diferentes disciplinas. Para que o aluno “seja capaz 

de…”, é necessário que o mesmo operacionalize e mobilize os conhecimentos adquiridos, quer no 

domínio prático, quer no domínio cognitivo. Assim, consideramos que estes projetos se afiguram como 

uma estratégia potencializadora dessa ação. 

Pelo seu carácter inovador e aberto ao mundo real, constituem-se, ainda, como estratégias 

motivadoras para os alunos, permitindo o desenvolvimento de aprendizagens significativas. Além 

disso, apresentam-se como projetos muito interessantes, com grande potencial para aprofundar e 

consolidar as diferentes literacias, nomeadamente a língua inglesa, internacionalmente usada numa 

grande multiplicidade de contextos. 

Não obstante a elevada exigência de disponibilidade e comprometimento dos docentes, muitas vezes 

em prejuízo da sua vida pessoal e familiar, o percurso efetuado e a experiência adquirida traduzem-se 

num grau de satisfação pessoal e profissional significativo, o que nos motiva a continuar a abraçar 

outros projetos e a sensibilizar e mobilizar outros colegas para abraçar outros desafios educativos. 

Refira-se, aliás, que além dos projetos elencados, outros existem já em desenvolvimentos como, por 

exemplo, o eTwinning «TheMagicofMathematics» e o Concurso “Academia Ponto Verde”, entre 

outros.  

Como refere Freire (1996, p.13), “ensinar não é transmitir conhecimentos, mas criar as possibilidades 

para a sua própria produção ou a sua construção”. Enquanto professores, pensamos que devemos 

privilegiar essa conceção de educação, perspetivando a formação integral do aluno, aproveitando 

todas as suas potencialidades.   
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ENSINO PRESENCIAL PARA O NÃO PRESENCIAL 

 

Rita Leite 

Sandra Freitas  

AE Fafe 

 

Resumo 

A educação atual abrange um repensar na organização da escola em termos de cultura, de política e 

da prática pedagógica, tendo sempre como missão a ética, a justiça e os direitos humanos. Aliada a 

toda a apropriação e implementação do enquadramento legal da educação inclusiva, a escola deparou-

se com a urgente preparação e implementação de um desconhecido ensino a distância que teria de 

responder de forma eficaz, equitativa e fiel às exigências do ensino, da aprendizagem e do bem-estar 

pessoal e social. Para responder a todos estes desafios elaborou-se um plano de atuação cujos 

principais eixos são - apoio aos docentes e técnicos da comunidade educativa; continuidade na 

implementação/identificação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, definidas ou a 

definir; apoio às famílias no contexto da modalidade de ensino a distância; articulação com diversos 

serviços da comunidade. Estas ações foram monitorizadas e avaliadas permitindo verificar a sua 

eficácia e reajustar procedimentos.  

 

Palavras-chave: Educação inclusiva, Ensino a distância, Plano de apoio e acompanhamento.  

 

Introdução 

As escolas deparam-se com grandes desafios, não só para responder de forma eficaz a todos os alunos, 

face à heterogeneidade das turmas e à introdução de alterações ao nível dos currículos, que se 

pretendem mais flexíveis, mais explícitos e diferenciados, como também a situação epidemiológica 

que demanda uma enorme capacidade adaptativa por parte de todos (alunos, profissionais, pais e 

encarregados de educação), a uma nova realidade que reorienta os contactos sociais para trabalho a 

distância. Neste sentido, foi preocupação do Agrupamento de Escolas de Fafe (AEF), que todos os 

recursos da escola se orientassem para uma ação comum, que assegura a prossecução do processo de 

ensino e aprendizagem nos moldes mais ajustados e, acima de tudo, que garantam o direito de todos 

os alunos à educação, ao acesso, à participação no processo de ensino e aprendizagem e ao progresso. 

Para tal, foi essencial fazer-se a triangulação entre os normativos legais em vigor (Decreto-Lei 

n.º54/2018 e Decreto-Lei n.º55/2018), o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, as 
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Aprendizagens Essenciais, a Autonomia e Flexibilidade Curricular e o Programa Nacional de Promoção 

do Sucesso Escolar, possibilitando-nos a definição de metodologias e estratégias  de atuação, 

potenciadoras do “direito de cada um dos alunos a uma educação consentânea com as suas 

potencialidades, expetativas e necessidades”.   

Reforçamos que o Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que regula a Educação Inclusiva, isto é uma 

educação para todos, define que cabe a cada escola “assegurar que cada aluno tenha acesso ao 

currículo e às aprendizagens, levando todos e cada um ao limite das suas potencialidades”. Para tal, 

foi extremamente importante que a comunidade educativa e escolar identificasse as barreiras que se 

colocavam à aprendizagem e procedesse à redefinição de alterações curriculares e estruturais 

adequadas, por forma a potencializar as oportunidades de cada um dos alunos do agrupamento.  

Desta forma, o ponto 1 é dedicado à contextualização e descrição do plano de atuação da Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) do AEF perante a situação de ensino a distância. 

No ponto 2 apresenta-se a reflexão das ações realizadas, culminando com as considerações finais no 

ponto 3. 

 

Contextualização da atividade/experiência 

A noção de inclusão reveste-se de uma dimensão humana, emocional e afetiva que a distingue do 

conceito de integração. Rodrigues (2003), foca que a integração tornou-se, apenas, na presença física 

de alunos com dificuldades numa turma de Ensino Regular, enquanto considera a inclusão como que 

“um sentimento e prática mútua de pertença entre a escola e a criança” (p. 95). 

Por seu lado Correia (2008), reforça esta dimensão ao propor que um novo modelo de escola crie um 

sentido de comunidade entre todos “tendo como pilares sentimentos de partilha, participação e 

amizade” (p. 33). Sendo uma realidade educacional contemporânea, a educação inclusiva requer que 

se corte com estereótipos e preconceitos e que a escola pública seja de todos, proporcionando 

oportunidades de ser e de aprender a todos, indiscriminadamente, não sendo, esta uma missão 

exclusiva da escola, mas sim de toda uma sociedade. 

Outros autores, referidos por Gaitas e Morgado (2010), referem que o desenvolvimento do conceito 

de inclusão corresponde à atual perspetiva sociocultural da educação, que encara a aprendizagem do 

indivíduo como um processo de construção “de carácter intrinsecamente social, interpessoal e 

comunicativo” (p. 359). 

Uma sociedade inclusiva deve ter sempre em consideração as condições de igualdade de 

oportunidades de participação social, logo condições de acessibilidade a todos e em diferentes 

contextos. 
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Salienta-se no âmbito do projeto de autonomia e flexibilidade curricular dos ensinos básico e 

secundário (Despacho n.º 5908/2017, de 5 de julho), um dos princípios orientadores referido no artigo 

3.º “Garantia de uma escola inclusiva, cuja diversidade, flexibilidade, inovação e personalização 

respondem à heterogeneidade dos alunos, eliminando obstáculos de acesso ao currículo e às 

aprendizagens, adequando estas ao perfil dos alunos” e uma das finalidades referidas no artigo 4.º 

“Acesso ao currículo por todos os alunos num quadro de igualdade de oportunidades assente no 

reconhecimento de que todos têm capacidade de aprendizagem e de desenvolvimento educativo”.  

Atendendo à situação pandémica e no sentido de dar resposta às orientação de todo o enquadramento 

legislativo, que vêm reforçar o direito de cada um dos alunos, a uma educação adequada às suas 

potencialidades, expetativas e necessidades, num conjunto de respostas planeadas no âmbito de um 

projeto comum e plural que proporcione a todos a participação, o progresso e o sentido de pertença 

em verdadeiras condições de equidade, a EMAEI, do AEF pela sua génese e à luz das suas atribuições, 

assumiu um papel basilar na construção de uma escola que tem de funcionar a distância, mas que se 

quer próxima, humana e com o sentido de urgência e sensibilidade que o processo de adaptação aos 

tempos que todos vivemos requer. 

Desta forma, a atuação da EMAEI esteve em constante articulação com as decisões tomadas pelas 

diferentes estruturas organizacionais do agrupamento no que respeita aos canais de comunicação com 

os alunos e famílias, atendendo aos Princípios Orientadores para a Implementação do Ensino a 

Distância, tendo desenvolvido a sua atuação em torno dos quatro eixos de ação: 

 

Eixo 1 - Apoio aos docentes e técnicos da comunidade educativa: 

- Apoiar todos os docentes na adoção de práticas inclusivas, na mobilização de medidas de 

suporte à aprendizagem e inclusão e no desenvolvimento de estratégias e materiais passíveis de serem 

utilizados na modalidade E@D; 

- Apoiar os docentes com alunos que beneficiam de medidas seletivas e adicionais para o 

desenvolvimento de práticas inclusivas e desenvolvimento de competências necessárias ao E@D; 

- Colaborar com os professores de educação especial que acompanham os alunos com medidas 

seletivas e adicionais. 

 

Eixo 2 - Continuidade da implementação / identificação das medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão definidas ou a definir no Relatório Técnico-Pedagógico (RTP)/Programa Educativo Individual 

(PEI)/Plano Individual de Transição (PIT): 

- Identificar fragilidades e constrangimentos de acesso a meios digitais que constituam uma 

barreira à aprendizagem e participação dos alunos; 
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- Elaborar um Plano de Apoio e Acompanhamento próximo e sistemático para os alunos que, 

por razões várias, enfrentam maiores fragilidades (ex. alunos com medidas adicionais, alunos em 

situação de risco ou perigo, alunos cuja escola considere ineficaz a aplicação do regime não presencial 

e em especial perigo de abandono escolar, entre outros); 

- Monitorizar a implementação do “Plano de Apoio e Acompanhamento a Alunos e Famílias”; 

- Monitorizar e adaptar o RTP, PEI e PIT dos alunos com medidas adicionais; 

- Colaborar na elaboração de planos de trabalho para alunos com medidas adicionais 

(desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social e/ou adaptações curriculares 

significativas); 

- Estabelecer um plano de monitorização do trabalho desenvolvido entre os professores, os 

alunos e as famílias. 

 

Eixo 3- Apoio às famílias no contexto da modalidade de E@D: 

- Definir um plano de acompanhamento próximo e sistemático para comunicação aberta com 

as famílias de alunos com: medidas adicionais; de alunos em situação de risco ou perigo; alunos cuja 

escola considere ineficaz a aplicação do regime não presencial e em especial perigo de abandono 

escolar; entre outros; 

- Colaborar na identificação e eliminação de constrangimentos, de ordem diversa, que se 

coloquem à participação dos alunos e das famílias na modalidade de E@D. 

 

Eixo 4 - Articulação com diversos serviços da comunidade: 

- Articular com os profissionais do Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) para assegurar a 

continuidade de atividades previstas nos planos de trabalho definidos nos RTP, por parte dos 

profissionais dos CRI e/ou de outros técnicos, designadamente, ao nível das terapias; 

- Colaborar na eliminação de constrangimentos que se coloquem à participação dos alunos e 

das famílias na modalidade de E@D mobilizando, sempre que necessário, entidades parceiras da 

comunidade, podendo envolver outras formas de apoio, numa lógica de trabalho em rede, que facilite 

a interação e, assim, assegure a ligação escola-família-comunidade. 

 

Toda a estratégia de atuação pensada para a transição do ensino presencial para o ensino não 

presencial foi articulada de forma a que os alunos sentissem o menor impacto possível, que 

regressassem à escola com uma imagem tão positiva do ensino não presencial como a que tinham do 

presencial. Entre outros, destacamos os seguintes princípios: 
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- acompanhamento eficaz dos alunos e famílias por parte do diretor/professor titular de turma, 

professor de referência, dos professores, dos pais/encarregados de educação pelos mais diversificados 

meios de comunicação e até de forma presencial para partilha de material para a realização de tarefas; 

- a proposta de tarefas adequadas e a utilização de recursos familiares ao aluno em função da 

autonomia e do horário definido; 

- o apoio presencial nos casos em que se verificou essa necessidade; 

- a articulação com os pais/encarregados de educação ou familiares mais próximos para a 

manutenção do bem-estar do aluno. 

 

Reflexão crítica  

Em todo este percurso, a ação desenvolvida pela EMAEI assenta na condução do processo de 

identificação das Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão (MSAI), em função das 

características de cada aluno, no acompanhamento e na monitorização da eficácia da aplicação dessas 

mesmas medidas, reforçando o envolvimento dos docentes, dos técnicos, dos pais ou encarregados 

de educação e do próprio aluno. Para tal, periodicamente efetua o balanço sobre o trabalho 

desenvolvido (metodologias, equipas, horários, cumprimento de metas), bem como as dificuldades e 

facilidades sentidas, no sentido de reformular ou reajustar formas e estratégias de atuação. Em todo 

este processo, o professor de referência e o coordenador(a) da implementação das medidas foram 

elementos centrais, estabelecendo um contacto próximo e sistemático com os Encarregados de 

Educação, aferindo desta forma a eficácia das medidas implementadas, registando-as em documento 

próprio, semanal e trimestralmente, e articulando regularmente com a EMAEI.  

No AEF, a Equipa de Avaliação Interna (EAI) em articulação com a EMAEI, procedem à elaboração 

trimestral do Relatório de Avaliação do Sucesso Académico, onde se monitoriza o sucesso académico 

e a eficácia das medidas de suporte à aprendizagem e inclusão.  

No seguimento da aplicação dos planos elaborados para o ensino a distância sentiu-se a necessidade 

de aplicar inquéritos por questionário para monitorizar e avaliar a sua implementação. 

No seio do AEF, os relatórios de monitorização mencionados servem como base de reflexão, para que 

as diversas estruturas educativas façam a sua análise e sugiram melhorias de intervenção neste 

processo, no qual é fundamental o envolvimento e participação de todos os elementos da comunidade 

educativa. 

 

Considerações finais 

A braços com as alterações legislativas recentes surgiu a inesperada e desconhecida pandemia, os 

sucessivos estados de emergência e de calamidade e todas as mudanças associadas que exigiram da 
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escola respostas rápidas ao improvável, ao desconhecido. E a escola e a sua comunidade educativa, 

sem grandes reflexões, mas com vontade de contornar e ultrapassar obstáculos reinventa-se, segue 

orientações e avança.  

Fruto da situação mundial em que vivemos, as escolas tiveram de efetuar alterações originando 

também uma reflexão mais profunda e objetiva e, no nosso entender, uma subsequente 

mudança/melhoria de práticas por parte dos intervenientes neste processo. Para tal, foi necessário 

ultrapassar variadíssimas limitações, incluindo pessoais, e mais do que nunca a articulação e o trabalho 

colaborativo entre toda a comunidade foram essenciais.  
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O CIENTISTA VAI À ESCOLA… ESPAÇOS E TEMPOS ONDE SE CRUZAM LITERATURA INFANTIL E 

CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Alcina Sousa 
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Resumo 

A exploração de literatura infantil e o ensino das ciências de base experimental constituem um suporte 

para fomentar a motivação, a curiosidade e o interesse das crianças pela leitura e pela ciência, além 

de permitir aprendizagens específicas nestes domínios. O projeto “O Cientista vai à Escola…”, que se 

apresenta neste artigo, resulta de um trabalho de colaboração entre a Biblioteca Escolar, o 

Departamento da Educação Pré-escolar e o Projeto Ciência na Escola. A sua organização tem por base 

as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar, procurando-se potenciar a motivação das 

crianças que frequentam os jardins de infância do agrupamento para as áreas das ciências, 

privilegiando a leitura, o ensino experimental, a interdisciplinaridade e o trabalho colaborativo. Tem 

como objetivos estimular a leitura; possibilitar o ensino das ciências e de conceitos científicos; 

explicitar procedimentos experimentais essenciais à implementação autónoma das atividades 

experimentais; realizar atividades experimentais, com recurso a metodologias diversificadas, criando 

um ambiente de aprendizagem em que as crianças se envolvem de forma ativa. A metodologia adotada 

implica o levantamento de hipóteses prévias, a elaboração de questão(ões) problema e o 

desenvolvimento da atividade experimental, de forma a proporcionar a oportunidade de observarem 

e interpretarem os resultados, confrontando as suas previsões com os resultados obtidos. 

 

Palavras-chave: Ciências Experimentais, Interdisciplinaridade, Leitura. 

 

Introdução 

A literatura infantil assume-se como fundamental na idade pré-escolar, sendo uma “rampa de 

lançamento para explorações múltiplas de hipóteses sobre essa incógnita que é o mundo dos grandes” 

(Veloso & Riscado, 2002, p. 27). A exploração da literatura infantil permite construir diversas 

conceções e conduzir a criança na exploração e descoberta do mundo, numa mistura entre a realidade 

e a fantasia, favorecendo a sua capacidade de imaginação (Pimentel, 2017). 

De acordo com o Despacho n.º 701/2009,  

A educação científica de base assume um papel fundamental na promoção da literacia científica, 

potenciando o desenvolvimento de competências necessárias ao exercício de uma cidadania 
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interveniente e informada e à inserção numa vida profissional qualificada. Entre os fatores que 

contribuem de forma decisiva para o desenvolvimento destas competências, salienta-se a importância 

de iniciar nos primeiros anos de escolaridade o ensino das ciências de base experimental, de forma a 

estimular a curiosidade e o interesse das crianças pela ciência, bem como proporcionar aprendizagens 

próprias deste nível etário. 

É neste âmbito que se enquadra o projeto “O Cientista vai à Escola…”. Esta iniciativa tem sido 

implementada no Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar, desde o ano letivo 2018/2019 e 

resulta de um trabalho de colaboração entre a Biblioteca Escolar, o Departamento da Educação Pré-

escolar e o projeto Ciência na Escola. Neste trabalho colaborativo procura-se promover, junto das 

crianças que frequentam a educação pré-escolar, a leitura e o estudo da(s) ciência(s) em contexto 

escolar, otimizar as competências das crianças de forma lúdica, atrativa e consolidar métodos de 

trabalho e de estudo, com recurso a uma abordagem lúdica das ciências experimentais em contexto 

de sala de aula. Assim, partindo da leitura de textos de obras do Plano Nacional de Leitura (PNL) ou 

pequenas histórias, não constantes das listas do PNL, ou de momentos de aprendizagem consonantes 

com os princípios do projeto, as crianças são confrontadas com dúvidas e questões-problema, bem 

como convidadas a refletir sobre como funcionam “as coisas”.  

As aprendizagens que as crianças realizam neste contexto decorrem da ação e da manipulação dos 

objetos/materiais que têm à sua disposição, sendo, por isso, do tipo causa/efeito. Assim, através da 

sua interação com as situações, a criança aprende que as ações têm um efeito, ou seja, partindo de 

uma situação, de uma dúvida/problema, as crianças terão oportunidade de propor explicações, de 

desenvolver conjeturas e de confrontar entre si as suas “teorias” e perspetivas sobre a realidade (Silva 

et al., 2016, p. 89).  

 

Contextualização da atividade/experiência 

Os seres humanos desenvolvem-se e aprendem em interação com o mundo que os rodeia. Ao iniciar 

a educação pré-escolar, a criança já sabe muitas coisas e construiu algumas ideias não só sobre o 

mundo social e natural envolvente, mas também sobre o modo como se usam e para que servem 

objetos, instrumentos e máquinas do seu quotidiano. A área do Conhecimento do Mundo enraíza-se 

na curiosidade natural da criança e no seu desejo de saber e compreender porquê. Esta sua curiosidade 

é fomentada e alargada na educação pré-escolar através de oportunidades para aprofundar, relacionar 

e comunicar o que já conhece, bem como pelo contacto com novas situações que suscitam a sua 

curiosidade e o interesse por explorar, questionar descobrir e compreender. A criança deve ser 

encorajada a construir as suas teorias e conhecimento acerca do mundo que a rodeia. (Silva et al, 2016, 

p. 85) 
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A implementação do projeto “O Cientista vai à Escola…” procura favorecer, de forma intencional, a 

curiosidade e a motivação das crianças para o estudo das ciências, em geral, privilegiando a leitura, o 

ensino experimental, a interdisciplinaridade e o trabalho colaborativo. Permite também promover a 

literacia científica, na medida em que esta está inserida, direta ou indiretamente, no quotidiano das 

crianças. Assim, as crianças ao realizarem uma atividade nova, aprendem uma linguagem discursiva 

científica, que normalmente difere da utilizada na linguagem comum.  

Considerando o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (Martins, 2016), este projeto 

procura contribuir para o desenvolvimento de competências em diversas áreas, das quais se destacam 

as seguintes: 

- Linguagens e textos: utilização eficaz dos códigos que permitem exprimir e representar conhecimento 

em várias áreas do saber. 

- Resolução de problemas: capacidade de encontrar respostas para uma nova situação, mobilizando o 

raciocínio com vista à tomada de decisão e à eventual formulação de novas questões. 

- Pensamento crítico: capacidade de observar, identificar, analisar e dar sentido à informação, às 

experiências e às ideias e argumentar a partir de diferentes premissas e variáveis. 

- Relacionamento interpessoal - interação com os outros, que ocorre em diferentes contextos sociais 

e emocionais. 

- Desenvolvimento pessoal e autonomia: capacidade de integrar pensamento, emoção e 

comportamento, confiança em si próprio, motivação para aprender, capacidade de iniciativa. 

O projeto concretizou-se na realização de atividades experimentais diversas de cariz lúdico, técnico e 

científico, procurando envolver as crianças e as educadoras, com recurso a atividades apelativas. Ao 

longo de cada ano letivo, são realizadas diversas atividades, destaca-se aqui a título de exemplo a 

atividade experimental “Explosão de cores”. Esta atividade foi realizada partindo de um livro infantil 

intitulado “De que cor é um beijinho?”, de Rocio Bonilla (2017). Trata-se de um livro que explora as 

emoções através da procura da cor de um beijinho, convidando as crianças a descobrir e a fazer 

associações divertidas. Após a leitura do livro, as crianças são conduzidas a refletir sobre como é que 

podem surgir as várias cores. Para responder a esta questão, as crianças foram orientadas para a 

realização de um procedimento experimental, recorrendo à manipulação de materiais do seu 

quotidiano (Tabela 1). 
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Recursos Procedimentos 

1 prato 

1 pacote de leite 

1 palito 

Corantes alimentares 

Sabonete líquido 

1. Colocar o leite no prato. 

2. Juntar algumas gotas de corantes alimentares no leite. 

3. Colocar sabonete líquido no palito. 

4. “Picar” as gotas de corante com o palito. 

5. Observar (movimento circular do corante). 

Tabela 1. Procedimento experimental “Explosão de cores” 

 

A partir da observação, as crianças verificam que cada corante formou uma mancha separada da outra 

e ao “picar” com o palito, as manchas misturam-se surgindo várias cores. Esta experiência constitui um 

exemplo de como a “tensão superficial” age num líquido e como essa tensão pode ser rompida pelo 

detergente. A atividade permitiu potenciar a curiosidade e conhecer, sobretudo, as cores primárias, 

associando-as às emoções - ao beijinho. No final de cada atividade foi realizado o registo através de 

imagens/desenhos – reconto da história e da atividade experimental - procedimentos e conclusão. 

As crianças manifestaram muita curiosidade em experimentar e saber como funcionam as “coisas” 

com que lidam diariamente. O pensamento científico das crianças foi evidente quando estas se 

envolviam nas ações experimentais. Foram observadoras e espontâneas, aderindo com entusiasmo às 

novas aprendizagens. 

As atividades propostas compreenderam a realização de experiências relacionadas com o quotidiano 

das crianças e, sem prejuízo de se revestirem de um carácter lúdico, foram enquadradas por 

estratégias frequentemente adotadas no jardim de infância – partindo da leitura de uma história, do 

questionamento e do desafio à experimentação - e refletem a sua associação a uma prática didática 

das ciências que integra o conhecimento didático específico para o nível etário em causa e o 

conhecimento do mundo. A área do Conhecimento do Mundo enraíza-se na curiosidade natural da 

criança e no seu desejo de saber e compreender porquê. A curiosidade é fomentada e alargada através 

de oportunidades de contactar com novas situações que são simultaneamente momentos de 

descoberta e de exploração do mundo (Silva et al., 2016). 

Reconhecendo que as práticas, ao nível do jardim de infância, devem ser globalizantes, tal não 

inviabiliza a possibilidade de as crianças serem iniciadas em procedimentos e formas de pensar 

próprias da construção do conhecimento científico. Neste sentido, com este projeto pretendeu-se que 

as crianças desenvolvessem valores e competências não só na área de conhecimento do mundo, mas 

também em todas as outras áreas, nomeadamente no domínio da linguagem. O espírito de equipa, a 

concentração e a motricidade fina foram também competências desenvolvidas na concretização das 

atividades realizadas.  
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Em suma, o projeto “O Cientista vai à Escola…” permitiu valorizar a leitura e o saber, num trabalho 

interdisciplinar, no qual se salienta a colaboração. Ao nível da valorização da leitura, destaca-se o papel 

da biblioteca escolar ao proporcionar: 

O contacto estreito e regular com o livro e a prática da leitura, enquanto instrumentos privilegiados de 

aprendizagem. (…) Aprender a ler e ler para aprender são princípios básicos da formação de leitores 

competentes. Estas aptidões são estruturantes e nucleares para a aquisição de conhecimento e 

determinantes nos percursos escolar e educativo dos alunos. A biblioteca, através da sua ação e 

mediação, contribui significativamente para a melhoria qualitativa da aprendizagem e para o domínio 

das capacidades leitoras. (Rede de Bibliotecas Escolares, 2013, p. 13) 

No que diz respeito à valorização do saber, a organização da ação do projeto foi sustentada em 

conhecimento efetivo, procurando-se despertar e promover a curiosidade intelectual e constribuir 

para a formação de cidadãos que, desde uma fase muito inicial do seu desenvolvimento, valorizam o 

saber (Martins, 2016).  

 

Reflexão crítica  

À leitura colocam-se hoje novos desafios que exigem a adequação constante de práticas. Escola e 

Biblioteca Escolar são, assim, desafiadas a redefinir processos e metodologias atendendo às exigências 

dos leitores e à complexificação crescente de instrumentos e tecnologias. (Conde, Mendinhos & 

Correia, 2017). A Biblioteca Escolar assume-se como um espaço mobilizador de ações de natureza 

interdisciplinar, no qual não só se lê e se estimula hábitos de leitura, como também se usa informação 

e explora ambientes, recursos e técnicas de aprendizagem diversificados. Funciona, ainda, como um 

estímulo ao: 

Gosto pela literatura, pelas artes e pelas ciências, constituindo-se como lugar de fruição e 

desenvolvimento educativo e cultural. Favorece o encontro e a partilha de interesses e saberes, as 

relações sociais e a vivência democrática. É um laboratório de aprendizagem, apoio e experimentação, 

desenvolvendo, neste sentido, práticas integradoras. (Rede de Bibliotecas Escolares, 2013, p. 12) 

Em consonância com as ações e propósitos da Biblioteca escolar, é preconizado no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória (Martins, 2016) a relevância de, ao longo da escolaridade, 

proporcionar oportunidades dos alunos desenvolverem a curiosidade, reflexão e inovação. Trata-se, 

assim, de fomentar o gosto por querer aprender mais e desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e 

criativo e procurar novas soluções e aplicações.  

As atividades desenvolvidas no âmbito da leitura e do ensino das ciências assumem-se, neste contexto, 

como privilegiadas ao despertar a curiosidade natural da criança e incentivar o espírito de descoberta. 

Através de situações concretas do quotidiano, as crianças podem aprender conceitos que constituem 



72 
 

vias de aprendizagem, que alteram a sua linguagem e as fazem adquirir capacidades cognitivas e 

psicomotoras de grande valor para a sua vida, as quais seriam de difícil estimulação fora do ambiente 

científico. Desta forma, o trabalho colaborativo e transdisciplinar em que este projeto assenta poderá 

contribuir para o desenvolvimento das competências de leitura, de comunicação, de literacia científica 

como condição primordial da formação pessoal e capacidade de progressão nas aprendizagens. 

 

Considerações finais 

A ação educativa é, pois, compreendida como uma ação formativa especializada, fundada no ensino, 

que implica a adoção de princípios e estratégias pedagógicas e didáticas que visam a concretização 

das aprendizagens. Trata-se de encontrar a melhor forma e os recursos mais eficazes para todos os 

alunos aprenderem, isto é, para que se produza uma apropriação efetiva dos conhecimentos, 

capacidades e atitudes que se trabalharam, em conjunto e individualmente (Martins, 2016, p. 32). 

A ação educativa assente na promoção da literacia da leitura implica a utilização, reflexão e 

compreensão de textos multimodais, estimulando a comunicação e exploração de conteúdos e 

situações tendo em conta os gostos, interesses e necessidades de cada criança. No atual contexto de 

um mundo em constante mudança, em que as tecnologias e ambientes de acesso de trabalho são uma 

realidade fluída, as capacidades e competências exigidas são cada vez mais complexas. Assume-se 

assim como relevante o trabalho em torno da leitura e das literacias a ela associadas, destacando-se o 

papel da biblioteca escolar como facilitadora da criação de “ambientes formativos e de acolhimento 

promotores da leitura, de uma cidadania ativa e da aprendizagem ao longo da vida” (Conde, 

Mendinhos & Correia, 2017, p. 21). 

Da implementação e avaliação do projeto, consideramos que o mesmo tem constituído uma mais valia 

para as crianças. Foi evidente o interesse, participação e envolvimento das crianças durante as 

atividades. A curiosidade que demonstraram ao longo das atividades traduz o gosto por este tipo de 

iniciativas e o desejo por quererem saber mais. É, por isso, que entendemos como fundamental, desde 

uma fase inicial do desenvolvimento, investir numa Educação/Formação na área das Ciências, pois 

possibilita a formação de cidadãos ativos e capazes de enfrentar, de forma eficaz, os desafios e as 

necessidades da sociedade atual. 

O trabalho colaborativo é outro aspeto a ter em conta, uma vez que foi possível fazer articulação entre 

as diferentes estruturas educativas - Biblioteca Escolar, Departamento da Educação Pré-Escolar e do 

Projeto Ciência na Escola, e integrar saberes e áreas disciplinares diversas. A biblioteca escolar assume-

se, deste modo, como “núcleo de apoio pedagógico” e “lugar de inovação”, incitando a novas práticas 

de trabalho escolar. 
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Resumo 

O presente artigo assume o propósito de apresentar a aplicação do Projeto “Comunidades de 

Aprendizagem-INCLUD-ED: pela inclusão e sucesso de todos” no Agrupamento de Escolas Arquiteto 

Fernando Távora, em Fermentões, Guimarães. Fundamentará a mais-valia dos princípios da 

aprendizagem dialógica e das ações educativas de sucesso que o projeto contempla, sem descurar as 

exigências deste processo de mudança no paradigma educativo, de acordo com as fases de 

transformação. Será, desta forma, dado enfoque ao percurso para a transformação desta comunidade 

educativa, com a introdução de ações educativas de sucesso em modalidade de ensino presencial e a 

distância. Ressalva-se que desde março de 2020 todos foram surpreendidos com uma situação 

pandémica, que exigiu adaptações sucessivas, sem que, porém, travasse a vontade, o SONHO, de que 

a mudança aconteça plenamente e toda a comunidade possa evoluir e acompanhar os desafios que 

esta sociedade tecnológica e globalizante impõe. 

 

Palavras-chave: Ações Educativas de Sucesso, Aprendizagem Dialógica, Inclusão. 

 

Introdução 

Este artigo apresentará o que, no âmbito do Projeto “Comunidades de Aprendizagem-INCLUD-ED: pela 

inclusão e sucesso de todos”, se tem desenvolvido na Comunidade do Agrupamento de Escolas 

Arquiteto Fernando Távora. Este projeto foi idealizado pelo grupo de pesquisa CREA (Community of 

Research on Excellence for All, da Universidade de Barcelona) e visa a promoção e criação de condições 

para que as escolas possam vivenciar um espaço efetivo de transformação, através da implementação 

de Ações Educativas de Sucesso (AES). A implementação desta proposta é orientada para um cenário 

ideal, sendo que todos os agentes educativos, entenda-se alunos, professores, pais e/ou encarregados 

de educação, assistentes operacionais e técnicos administrativos, voluntários e demais elementos da 

comunidade, são chamados a trabalhar em conjunto para melhorar as condições de vida de todos, 

através de uma atitude critica e participativa. 
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A nossa comunidade, Território Educativo de Intervenção Prioritário (TEIP), composta por 5 

estabelecimentos de ensino – a escola sede (E, B, 2,3) e 4 escolas do 1º ciclo, sendo que 2 integram o 

ensino pré-escolar, assumiu, depois do projeto ter sido apresentado em reunião de Conselho 

Pedagógico, que deveríamos começar a transformação dando pequenos passos, pelo que se decidiu 

que primeiramente iríamos desenvolver as AES que comprovadamente nos permitem alcançar o êxito 

social, académico e pessoal e que melhor servirão as nossas necessidades. É imprescindível que todos 

percebam as vantagens inerentes ao projeto e, no dia-a-dia, vivenciem a efetiva melhoria que as suas 

atividades e dinâmicas permitirão aos envolvidos. Concomitantemente implementaremos os 7 passos 

que nos tornarão uma verdadeira comunidade de aprendizagem: sensibilização; tomada de decisão; 

sonho; seleção de prioridades; planeamento. Neste nosso processo de transformação, adotamos os 

sete princípios da aprendizagem dialógica (diálogo igualitário; transformação, criação de sentido; 

solidariedade; dimensão instrumental; igualdade de diferenças e inteligência cultural) e 

desenvolvemos, ainda que em forma de projeto-piloto, algumas AES que apresentaremos neste artigo.  

Importa ressalvar que para um número muito significativo de pessoas, maior do que o desejável, 

pensar em aprendizagem é pensar num modelo tradicional onde os alunos aprendem todos a mesma 

coisa, ao mesmo tempo e todos estão sujeitos às mesmas ferramentas e técnicas de avaliação. Na 

verdade, todos têm acesso à educação, mas torna-se evidente pelo desempenho das nossas crianças 

e jovens que não estão criadas as condições para todos terem sucesso. Os alunos, mesmo aqueles que 

são bem-sucedidos, concluem que a capacidade que mais desenvolveram na escola foi a resiliência, 

pois todos os anos de aprendizagem cumpriram, antes de mais, e muitas vezes tão só, o objetivo 

essencial de quantificar as aprendizagens, sem atribuir a devida importância ao caminho percorrido, 

ao ritmo de cada um, à sua identidade cultural e aos seus conhecimentos prévios, adquiridos através 

das vivências diárias. Acresce, ainda, o ritmo frenético a que nos chega a informação e diferentes meios 

e suportes usados para a disseminar. Hoje a informação difunde-se a uma escala mundial e a um ritmo 

alucinante. A quantidade de informações que nos chega a cada minuto, à distância de um clique e que 

tão rapidamente se altera, exige que toda a comunidade escolar se transforme e, juntos, contribuam 

para o sucesso de todos. O aluno é um ser global e em constante conexão com o mundo, pelo que não 

pode continuar a ser mero recetor passivo dos conteúdos que lhe são continuamente apresentados. 

Este tem de assumir o papel de protagonista, tem de ser o agente principal no seu processo 

educacional. O professor e demais agentes educativos têm de ser facilitadores, aqueles que orientam 

e auxiliam os alunos na procura de estratégias eficazes e adequadas a cada um na construção do 

conhecimento. Assim, a Escola vê o seu papel reforçado, pois tem de dar a conhecer as ferramentas 

para que cada um consiga fazer o seu percurso com êxito e possa intervir ativamente, contribuindo 

para o bem comum. Na verdade, a escola não perdeu valor, este foi redirecionado e exige uma 
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atualização constante e uma transformação radical das práticas, isto é, a estratégia que a escola deve 

utilizar para atingir a sua MISSÃO tem de ser alterada em função das necessidades da sua comunidade, 

pelo que nunca fez tanto sentido falarmos em Comunidades de Aprendizagem como no momento 

atual. 

Todos estes pressupostos nos permitem afirmar a pertinência do projeto “Comunidades de 

Aprendizagem-INCLUD-ED: pela inclusão e sucesso de todos” para o Agrupamento de Escolas 

Fernando Távora, pois a nossa estratégia assenta, evidentemente, na promoção da melhoria dos 

resultados ao nível do desempenho académico, mas também na melhoria da convivência entre todos, 

na participação das famílias e no incremento da coesão social. 

 

Contextualização da atividade/experiência 

O Agrupamento de Escolas Arquiteto Fernando Távora deu os primeiros passos no projeto INCLUD-ED 

no ano letivo 2019/2020, através da nomeação de representantes que adquiriram conhecimentos 

especializados em formação providenciada pela Direção Geral de Educação (DGE), decorrida na cidade 

de Coimbra, em janeiro de 2020. Posteriormente, foi partilhado o saber adquirido numa reunião de 

Conselho Pedagógico, que, mediante as evidências de sucesso a sustentar este projeto, decidiu se o 

percurso a seguir incidiria na constituição imediata de uma Comunidade de Aprendizagem, em toda a 

sua amplitude, e de acordo com o protocolo de implementação, ou pela introdução gradual e 

progressiva de Ações Educativas de Sucesso (AES) e das fases de transformação, que os princípios do 

projeto contemplam, até se poder vir a constituir uma Comunidade de Aprendizagem. De forma 

unânime, foi este último procedimento que obteve consenso por parte do Conselho Pedagógico e, 

assim, decidiu-se abraçar o INCLUD-ED, em 2019/2020, iniciando a fase de sensibilização da 

comunidade educativa e a dinamização de duas sessões da AES designada por Tertúlias Literárias 

Pedagógicas, em 2 turmas do 1º ciclo, no final do ano letivo transato. No que concerne a sensibilização 

da comunidade escolar, ponto de partida para a sua implementação prática, a ação de curta duração 

para capacitação no Projeto INCLUD-ED e na AES designada Tertúlias Literárias Dialógicas, decorreu 

no passado dia 15 de julho de 2020 entre as 14h30 e as 17h30, online, em modalidade E@D através 

da criação de uma Classroom do Meet Google.  Foram convidados Membros da Direção Escolar, 

Coordenadores de Departamento, Coordenadores de Ano, Coordenadores de Estabelecimento, 

Técnicos Superiores do GAAF (Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família) e Representantes de Entidades 

Parceiras do Agrupamento. Esta ACD foi acreditada e certificada pelo Centro de Formação Francisco 

de Holanda e baseou-se na sensibilização e fundamentação teórica sobre o INCLUD-ED, no que 

concerne o seu propósito e a caraterização das Comunidades de Aprendizagem, dos Princípios de 

Aprendizagem Dialógica por que se rege, das Fases de Transformação e das Ações Educativas de 
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Sucesso (AES) para implementação. Estiveram presentes 21 formandos, e as 2 formadoras, Fernanda 

Macedo e Magali Miranda, com a colaboradora, Luísa Nogueira, providenciaram ainda um momento 

teórico-prático para que os participantes pudessem experimentar umas das Ações Educativas de 

Sucesso, designada Tertúlia Literária Dialógica, e desta feita estarem habilitados para impulsionar estas 

ações com os alunos. Assim, no presente ano letivo 2020/2021 concretizou-se a continuidade desta 

AES, Tertúlias Literárias Dialógicas, com 5 sessões para uma turma de 20 alunos do 5º ano, da EB 2/3 

Fernando Távora, na sua maioria proveniente das turmas do 1º ciclo do ano letivo anterior, e 5 sessões 

numa turma de 15 alunos do 3º e 4º ano da EB1 de Penselo.  Esta AES decorre quinzenalmente, tendo 

iniciado em fevereiro de 2021, é coordenada pela docente responsável pela Biblioteca Escolar e conta 

com a colaboração de 3 docentes e de 1 técnica do SPO (Serviço de Psicologia e Orientação). Foram 

ainda planeadas e estão em concretização outras AES, nomeadamente a Formação de Familiares, com 

a implementação do Programa Academia Digital para Pais, em janeiro de 2021, cuja duração foi de 8 

horas, distribuídas em 4 sessões para cada uma das duas turmas, constituídas por 15 elementos, 

perfazendo um total de 30 familiares envolvidos. Nesta AES, os formadores dos pais foram 8 alunos 

voluntários, que haviam recebido formação prévia pelo docente de TIC, e as 2 técnicas de mediação 

Escolar afetas ao GAAF (Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família) que organizaram e coordenaram esta 

atividade.  Por sua vez, a AES designada por Formação Dialógica de Professores, foi viabilizada pela 

Ação de Formação INCLUD-ED, tutelada pela DGE, tendo decorrido 9 sessões, entre fevereiro e abril 

de 2021, com duração total de 25h, e cujo público-alvo envolveu 11 docentes e 4 técnicas superiores. 

Por conseguinte, a AES Tertúlia Pedagógica Literária, para familiares de alunos, iniciou em abril de 

2021, e está a decorrer online, com uma periodicidade quinzenal, tendo envolvido até ao momento 7 

familiares, e encontra-se aberta à integração de outros elementos da comunidade escolar, sendo 

também dinamizada pela docente responsável pela Biblioteca Escolar e contando com a colaboração 

de 1 técnica do SPO. Também a AES denominada Modelo Dialógico de Prevenção de Conflitos, foi 

colocada em prática através da Sensibilização sobre o "Bullying" para 106 alunos de 6 turmas do 2º 

ciclo, dinamizada e coordenada por 2 técnicas dos GAAF, contando com a participação da PSP - Escola 

Segura, parceira do Agrupamento. Decorreu ainda a Sensibilização e Capacitação sobre o tema 

"Namoro Saudável", da autoria de 3 técnicas do SPO, tendo-se dinamizado 10 sessões, para 164 alunos 

das 10 turmas de 3º ciclo, decorridas entre 15 e 19 de fevereiro de 2021. Adicionalmente integrou-se 

nesta AES o Projeto "Caixa Mágica: partilhando emoções", da autoria da equipa da Biblioteca Escolar, 

em articulação com 1 técnica do SPO e com a colaboração de voluntárias da instituição parceira do 

Agrupamento denominada Fraterna, que abrange 287 alunos, distribuídos por 7 turmas do 1º ciclo, 6 

turmas do 2º ciclo e 4 turmas do 7º ano/3º ciclo. Estão estruturadas 68 sessões, distribuídas em 4 

sessões para cada turma, em decurso entre fevereiro e junho de 2021. O seu propósito incide na 
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potenciação de competências de inteligência emocional, como forma de prevenção e de intervenção 

em situações de crise e de conflito intra e interpessoal.  

 

Reflexão crítica  

A funcionalidade das Comunidades de Aprendizagem (CA), e das respetivas Ações Educativas de 

Sucesso (AES), surge clarificada pela fundamentação em evidências científicas, ao invés de opiniões 

educacionais, baseadas em suposições. São também definidas e comprovadas pela comunidade 

científica internacional, atendendo ao seu contributo na melhoria das aprendizagens dos alunos e na 

sua convivência nas escolas. De acordo com García, Lastikka & Petreñas (2013) as Comunidades de 

Aprendizagem atualmente estão localizadas em populações e meios muito diversos, sendo que as 

mudanças que produzem são obviamente mais impactantes nas escolas com problemáticas como a da 

pobreza, da conflitualidade ou com altos índices de absentismo e fracasso escolar. Não obstante, 

verifica-se que as Comunidades de Aprendizagem se aplicam a todos os tipos de escolas alcançando-

se maior excelência educativa, melhoria na coesão social e na prática dos valores comunitários (García-

Carrión et al., 2020). Segundo Flecha (2015:4) as Ações Educativas de Sucesso são universais e 

transferíveis para todos os tipos de contextos e a aprendizagem dialógica é caracterizada pela 

importância de todas as interações que cada estudante estabelece com as restantes pessoas. 

Sustentadas nos princípios de Vygotsky, analises à relação entre o pensamento e a linguagem, e ao 

desenvolvimento dos processos psicológicos superiores (1995, 1996), postularam que os processos de 

ensino e aprendizagem não podem ser separados do ambiente sociocultural, e que o desenvolvimento 

da aprendizagem de uma criança ocorre como resultado das interações em que participa. Incide, cada 

vez mais, consistência no facto de os estudantes criarem o seu conhecimento através da interação com 

outras pessoas, no seu contexto e na sua interação com todos os elementos culturais do seu ambiente. 

Assim, as interações dialógicas, inerentes ao INCLUD-ED, são aquelas que transformam pessoas e 

contextos, aumentam a aprendizagem e o sentido para aprender. São também as que dão perspetivas 

positivas sobre as crianças e jovens de quem, normalmente, se esperam resultados baixos, assim como 

também alteram as expetativas no relacionamento com o meio ambiente, tais como com os membros 

da família e outros agentes da comunidade. São ainda o foco da aprendizagem em contextos 

educativos não presenciais, como os vividos em 2020 (Roca et al., 2020). Há evidências que a 

aprendizagem dialógica ocorre em interações que aumentam a aprendizagem instrumental, 

favorecem a criação de sentido pessoal e social, são guiadas por princípios de solidariedade e em que 

a igualdade e a diferença são valores compatíveis e, mutuamente, enriquecedores (Aubert et al., 2016: 

137). Procura-se superar a oposição entre a dimensão humanista e a dimensão instrumental da 

educação, privilegiando um currículo de competência e esforço, colocando todos os mecanismos 
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necessários ao alcance dos alunos, em especial daqueles que mais precisam dela. Desta foram, com as 

AES introduzidas no Agrupamento de Escolas Arquiteto Fernando Távora, procurou-se responder a 

necessidades previamente diagnosticadas em agrupamentos TEIP e promover as competências de 

leitura, concretamente com as Tertúlias Literárias Dialógicas, e em todos os níveis educacionais, 

prevendo-se introduzir posteriormente a AES Grupos Interativos, sem aceitar como inevitáveis os 

maus resultados, sem confundir valores e solidariedade, mas procurando promover a excelência para 

todos através da aprendizagem instrumental, com o diálogo igualitário e o aumento e diversificação 

das interações, potenciando a inteligência cultural. Os alunos estão a criar novos sentidos através do 

diálogo e a adicionar a bagagem cultural fornecida pelos diferentes adultos envolvidos. Também o DL 

54/2018, retificado pela lei 116/2019, que estabelece os princípios e as normas que garantem a 

inclusão, enquanto processo que visa responder à diversidade das necessidades e potencialidades de 

todos e de cada um dos alunos, através do aumento da participação nos processos de aprendizagem 

e na vida da comunidade educativa, está subjacente às Ações Educativas de Sucesso implementadas 

até ao momento. Surge atendido o perfil dos professores inclusivos e os valores fundamentais, 

relacionados com o ensino e a aprendizagem, indispensáveis ao contexto TEIP do Agrupamento 

Fernando Távora. Deste modo, incidem na valorização da diversidade, sendo a diferença considerada 

um recurso e um valor para a educação, na necessidade de apoiar todos os alunos e manter elevadas 

expectativas sobre os resultados a atingir, envolvem métodos de trabalho com outras pessoas, em 

colaboração e cooperação e, também, no desenvolvimento profissional e pessoal, assumindo a 

responsabilidade pela sua aprendizagem ao longo da vida. É considerado o Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória como referência para a organização de todo o sistema educativo, 

contribuindo para a convergência e a articulação das decisões inerentes às várias dimensões do 

desenvolvimento curricular, com orientações significativas para as decisões a adotar por gestores e 

atores educativos ao nível dos organismos responsáveis pelas políticas educativas e dos 

estabelecimentos de ensino, contribuindo para a organização e gestão curriculares e, ainda, para a 

definição de estratégias, metodologias e procedimentos pedagógico-didáticos a utilizar na prática 

letiva. Como estratégia para se ultrapassar a barreira de ambientes de ensino e um currículo inflexível, 

onde predomina um modelo para todos, levantando obstáculos à aprendizagem, atende-se ao quadro 

de referência denominado Desenho Universal da Aprendizagem (DUA). Os três principais princípios 

que o orientam baseiam-se na investigação das neurociências e consistem em proporcionar modos 

múltiplos de apresentação (o «quê» da aprendizagem), proporcionar modos múltiplos de ação e 

expressão (o «como» da aprendizagem) e proporcionar modos múltiplos de autoenvolvimento (o 

«porquê» da aprendizagem). Este pretende abranger a diversidade de alunos ao oferecer objetivos, 

métodos, materiais e avaliação flexíveis de forma a dar-lhes os meios adequados às respetivas 
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necessidades, incluindo os que têm incapacidade ou fortes limitações na língua dominante, de 

acolhimento. Adicionalmente, consideram-se as evidências de sucesso do INCLUD-ED na maior 

probabilidade de conseguir êxito escolar envolvendo a participação das famílias e de membros da 

comunidade, que poderão participar nos processos de tomada de decisão e na monitorização da 

prestação de contas da escola em relação aos resultados educativos, nos processos de aprendizagem 

dos alunos, na avaliação dos programas e currículo, nas atividades de aprendizagem dos alunos e nos 

programas educativos (Traduzido e adaptado de: Estratégias para a inclusão e coesão social na Europa 

a partir da educação. INCLUD-ED. Universidade de Barcelona). Com este protocolo de atuação, o 

Agrupamento de Escolas Fernando Távora pretende dar continuidade ao trabalho iniciado, beneficiar 

dos ganhos postulados nas evidencias científicas da implementação do INCLUD-ED, e poder vir a ser 

caraterizado como uma Comunidade de Aprendizagem, pese embora ciente que este processo será 

moroso dada a implicação de um trabalho concertado entre a escola, as famílias e os membros da 

comunidade. 

 

Considerações finais 

Nestas notas finais, reforçamos a ideia de que falar em Comunidades de Aprendizagem é garantir o 

diálogo igualitário e considerar a inteligência cultural de todos, sendo que este é o caminho para o 

sucesso. A nossa experiência permite-nos afirmar que as ações desenvolvidas tiveram já um real 

impacto, nomeadamente no que respeita a aquisição de estratégias de atuação em situações de 

violência, na estimulação de competências socioemocionais e promoção de competências de 

inteligência emocional, como a autoconsciência emocional, autorregulação, empatia, resiliência, 

assertividade e no desenvolvimento de competências de leitura que permitem o crescimento integral 

de todos, tornando-os pessoas que questionam, que intervêm, que se afirmam de forma criativa e que 

expressam a sua opinião criticamente.  

Hoje ouvimos falar, muitas vezes, em interação, conetividade, formação, trabalho em colaboração e 

construção de conhecimento através do diálogo com os outros. Estes termos/conceitos são os pilares 

das comunidades de aprendizagem orientadas para o desenvolvimento dos processos colaborativos, 

sendo que estes integram uma abordagem educacional que encoraja os alunos a trabalharem em 

conjunto na construção das aprendizagens e desenvolvimento do conhecimento. Na verdade, estes 

princípios são as fundações do paradigma educacional que quer um aluno ativo, construtor de 

conhecimentos e crítico em relação aos conteúdos que lhe chegam em suportes e canais variados. 

Atualmente a escola já não tem o “monopólio” do saber e concorre com espaços tão díspares quanto 

interessantes, pelo que não pode continuar a ser um lugar cinzento e fechado. É urgente que a escola 

se constitua como um espaço de crescimento e de aprendizagem, permitindo a toda a sua comunidade 
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a interação sadia e igualitária, valorizando-se o potencial e a riqueza cultural de todos e de cada um. 

Estes pressupostos exigem aos profissionais de educação conhecimentos rigorosos e profundos da 

obra de autores como Paulo Freire, Vygotsky, Bruner, Chomsky… pois o que estes estudiosos 

defendem está validado pela Comunidade Científica Internacional, sendo que sustentam as suas 

propostas na conceção da aprendizagem dialógica, sendo que atualmente só desta forma 

alcançaremos êxito. É, por isso, muito importante para nós fazermos parte de uma comunidade que 

acredita no valor desta transformação, pelo que está a construir um projeto pedagógico que incorpora, 

por um lado, as inovações tecnológicas, por outo, promove o ensino através da pesquisa e da 

interatividade dos alunos e demais agentes educativos, uma vez que todos acreditam que é necessário 

que a Escola crie as condições propícias para que a sua comunidade transforme as informações em 

conhecimento de forma crítica e criativa e que, para que isso aconteça, todos os agentes educativos 

devem sentir-se comprometidos com a sua missão, devem sentir-se um elemento essencial para a 

construção desta comunidade que é de todos e que existe para que todos. 
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Resumo 

Neste ano letivo 2020-2021, o Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques viu aprovados, pela 

primeira vez, dois Projetos Erasmus+ e recebeu a distinção de Escola eTwinning.  

O Projeto KA209, Be the Solution to Pollution, é uma Parceria de Intercâmbio Escolar. O Projeto KA201, 

Language Acquisition to stimulate Cognitive Development: theory and practice, é uma Parceria no 

âmbito da Inovação e Formação de Professores. Os Projetos eTwinning são desenvolvidos 

transversalmente em vários anos de escolaridade. O principal objetivo destes projetos é disponibilizar 

a todos os envolvidos diferentes formas de abordar e trabalhar em contexto e in loco, promovendo 

uma mudança gradual das práticas de gestão e flexibilidade curricular e assegurar o sucesso educativo. 

 

Palavras-chave: Projetos, flexibilidade, sucesso, Erasmus+, eTwinning. 

 

Introdução 

“Desejamos, em suma, uma escola com uma educação  

de qualidade e com exigência – sim,  

mas igualmente provida de humanismo,  

que promova a formação de pessoas (…)” 

Projeto Educativo, Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques 

 

É no percurso de busca de estratégias que permitem a criação de dinâmicas de trabalho colaborativo, 

com vista à apropriação dinâmica de iniciativas de aprendizagem diferentes e inovadoras, que surgem 

os projetos internacionais no Agrupamento D. Afonso Henriques (AEDAH). 
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Ao promover iniciativas cooperativas de aprendizagem, orientadas para a integração e troca de 

saberes com parceiros europeus, fomenta-se a abordagem interdisciplinar dos Domínios de 

Autonomia Curricular, motivação e investimento no sucesso escolar dos alunos sem nunca perder de 

vista o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. 

Os Projetos eTwinning e Erasmus+ do AEDAH são instrumentos privilegiados da gestão flexível e 

contextualizada do currículo, integrando, através da introdução de novas metodologias e formas de 

trabalho, práticas de ensino, aprendizagens e tarefas centradas numa abordagem mais equitativa e 

inclusiva dos seus alunos.  

Estes projetos, ao abrangerem vários anos de escolaridade, não só contribuem para a diferenciação 

pedagógica como se assumem, também enquanto fator motivacional, no percurso do sucesso 

educativo dos alunos. Com eles o AEDAH responde à diversidade, flexibiliza com metodologias 

totalmente diversas e inovadoras, recorre às tecnologias digitais e permite envolver os alunos no seu 

processo de avaliação, promovendo processos de autorregulação, aquando da monitorização e 

avaliação dos mesmos. 

 

Contextualização da atividade/experiência 

Os Projetos eTwinning Animals Around Us, Welcome to My Town e The Magic Journey of EMRC 

Through Traditions que envolvem escolas de Portugal, Espanha, Grécia, Espanha, Polónia e Turquia, 

implementados e desenvolvidos durante o ano letivo 2020-2021, permitem aos alunos produzir 

materiais de natureza diversa, desenvolver competências ao nível de diferentes plataformas e 

aplicativos online, a partir das tarefas previstas e dos muitos Domínios de Autonomia Curricular (DAC) 

concretizados em várias disciplinas, com aplicação em contexto da Língua Inglesa.  

Animals Around Us é um projeto direcionado para o quinto ano de escolaridade e pretende que os 

alunos aprendam e partilhem conhecimentos sobre animais domésticos e animais de estimação. 

Para os alunos do sexto ano, encontra-se em desenvolvimento o projeto Welcome to My Town. Todos 

os envolvidos têm a oportunidade de apresentar os seus países, as suas cidades, monumentos e lendas 

locais. 

 The Magic Journey of EMRC Through Traditions é espaço privilegiado para os alunos do terceiro ciclo 

aprenderem valores e divulgarem património, tradições e festividades religiosas, promover as 

diferentes regiões europeias e respetiva diversidade, bem como, fomentar o respeito e a compreensão 

por si e pelo outro.  

Desde a sua implementação que estes projetos permitem que os alunos preparem as suas 

apresentações individuais, mostrem os seus países, a sua cidade e escola em vídeo, partilhem jogos e 

atividades com recurso às competências adquiridas ao nível de Padlet, Kahoot, Thinglink, entre outras 
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plataformas e aplicativos. Todos os alunos criam e desenvolvem vários ebooks com informação 

pesquisada e escrita pelos próprios sobre os assuntos dos seus projetos. Estruturam dicionários 

multilingues com respetivo registo áudio, ensinam canções e partilham momentos engraçados dos 

diversos registos em vídeo, cuja identidade dos intervenientes é sempre salvaguardada conforme 

aconselhado e previsto nos termos da lei. Trocam cartões de Natal, Páscoa e outros momentos 

importantes de cada país parceiro, via plataforma eTwinning, sempre com recurso à Língua Inglesa. 

Participaram nos Concursos de Logótipos e ganharam.  

Nos períodos de E@D foi importante e possível manter os níveis de motivação e o empenho de todos 

os envolvidos.  

Os atuais projetos eTwinning tiveram como ponto de partida o projeto Our Hobbies, desenvolvido no 

ano letivo 2019-2020, e ao qual foi atribuído o Selo de Qualidade. No início do presente ano letivo 

estavam reunidas todas as condições para ser atribuído ao AEDAH o Galardão de Escola eTwinning 

2020-2021. 

As candidaturas aos projetos Erasmus+, aprovados para o Biénio de 2020-2022, tiveram como base, e 

principais objetivos, o intercâmbio de boas práticas e a inovação em termos de formação profissional.  

O Projeto Erasmus+ KA229, Be the Solution to Pollution, é o projeto cujo objetivo principal é a partilha 

de boas práticas e tem como parceiras escolas de Portugal, Espanha, Hungria e Finlândia, sendo esta 

última a escola coordenadora.  

O projeto parte das diferenças culturais das cinco escolas parceiras com o objetivo comum de proteger 

o ambiente da quantidade de resíduos que aumenta constantemente no planeta.  

Conscientes da necessidade de legar um mundo melhor para as gerações futuras e do papel que a 

Escola desempenha na educação dos consumidores e decisores de amanhã, pretende-se enriquecer o 

conhecimento e a consciencialização da prevenção dos fatores poluentes que afetam o ambiente, 

adquirir práticas diversas de reciclagem, desenvolver a compreensão linguística e cultural, melhorar as 

competências TIC e as competências da Língua Inglesa.  

A abordagem do projeto ao problema identificado faz-se com a organização do mesmo em cinco tipos 

diferentes de poluição. Cada escola parceira selecionou uma forma de poluição que é crucial combater 

e será através do intercâmbio de boas práticas e sensibilização para um ambiente limpo que será, 

igualmente, trabalhado o desperdício de materiais recicláveis.  

A poluição do ar é da responsabilidade da  Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola da Hungria, 

Toros Tarim Anadolu Lisesi, a escola da Turquia, tem a seu cargo a poluição luminosa, a escola da 

Finlândia, Saunalahden koulu, trabalha o poluição sonora e o AEDAH trata a poluição do solo. Apesar 

de os temas estarem atribuídos a cada uma das escolas, esta situação não é fator impeditivo de todas 

trabalharem e abordarem os tipos de poluição trabalhados. É disso exemplo, o sensor de partículas 
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instalado na Escola D. Afonso Henriques e que permite a leitura da poluição do ar. As funcionalidades 

deste sensor serão exploradas no 1º Laboratório Erasmus+ do AEDAH. 

Seja parte da solução, não parte da poluição centra-se, pois, em questões ambientais e ecológicas, 

sendo que a partilha de materiais, tarefas e atividades tem sido uma constante entre parceiros, desde 

o início do projeto. 

Depois de várias reuniões dos coordenadores do projeto, e um primeiro encontro entre alunos de 

todas as escolas, prepara-se uma semana de atividades partilhadas na mobilidade virtual, integrada 

no 1º Laboratório Erasmus+ do AEDAH, que decorreu na última semana do mês de maio. 

A esta altura do projeto, o grupo de alunos encarregue de apresentar a cidade às escolas parceiras já 

efetuou as gravações, em Inglês, nos locais emblemáticos de Guimarães, depois dos respetivos textos 

terem sido trabalhados nas disciplinas de Português e Inglês, de ter sido efetuado o levantamento dos 

monumentos e detalhes a mostrar, bem como, o contacto com os locais a visitar.  

Estão prontos para partilha de workshops, dinamizados e assegurados por alunos, relativos a 

elementos portugueses da cultura gastronómica e musical, construção de ninhos e bebedouros para 

passarinhos, com materiais reciclados, e registo de todo o processo de construção e organização de 

um Jardim Sustentável de Ervas Aromáticas. Estas últimas tarefas foram realizadas no âmbito das 

Ciências Naturais e do Clube Eco Escolas. A dinamização e apresentação de todas as atividades, em 

Língua Inglesa, está a cargo dos alunos, sendo que todos os materiais produzidos no âmbito deste 

encontro e de todo o projeto podem ser encontrados na Plataforma eTwinning. 

O Projeto Erasmus+ KA201, Language Acquisition to Stimulate Cognitive Development: theory and 

practice visa a formação de docentes no âmbito do Ensino Bilingue. O  objetivo principal é a inovação 

e, como tal, pretende munir os docentes de competências e ferramentas específicas que permitam 

explorar e analisar soluções inovadoras ao nível do provimento das competências transversais dos 

alunos.  

Tem como parceiros: London Borough of Hackney Parkwood Primary School, Orchard Primary School 

do Reino Unido, Szkola Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza, Consejería de Educación de la 

Embajada de España, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. Jana Christiana 

Andersena, da Polónia, Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, de Portugal, CEIP Princesa Tejina 

Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias de Espanha, Maximiliano Gil Melián 

e Universidad de La Laguna, de Espanha, com vasta experiência na formação de professores em Ensino 

Bilingue. 

Este projeto resulta do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Governo das Canárias com as 

escolas de Hackney – Londres, desde 2013. Os coordenadores quiseram levar a sua cooperação um 
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passo mais além otimizando recursos europeus e locais, aumentando as oportunidades de intercâmbio 

profissional e identificando as boas práticas de trabalho colaborativo inter-regional. 

Com a experiência dos professores britânicos, no apoio à Língua Inglesa como língua adicional, 

concomitantemente com a experiência dos conselheiros dos Departamentos de Educação das 

Embaixadas de Espanha no Reino Unido e na Polónia, onde têm trabalhado em conjunto para 

promover a criação de Secções Bilingues, estão criadas as condições para que o AEDAH possa avançar 

para uma nova perspetiva na flexibilidade curricular, com recursos, instrumentos e formação 

específica. 

Desde que foi implementado o projeto já foram concretizadas várias das atividades previstas ao nível 

da formação dos professores e da partilha de materiais bilingues por parte dos alunos do quinto ano 

envolvidos. Foi criado um Padlet onde todos os momentos do projeto estão registados, tal como 

acontece na respetiva Plataforma eTwinning. 

Para além dos encontros virtuais entre todos os professores envolvidos que já tiveram lugar, foi 

possível assistir à formação online - “XI Encuentro ELE” - no âmbito do tema do projeto, assegurado 

por professores qualificados e com muita experiência ao nível do Ensino Bilingue em Espanha e Reino 

Unido. 

Paralelamente, os alunos envolvidos têm trocado mensagens, com informações sobre a sua escola, 

cidade e país, via email e Padlet, sendo que este último funciona como Diário de Bordo onde é possível 

encontrar todos os materiais já previstos e partilhados.  

Neste momento, e atendendo às condicionantes da Covid19, foi aprovado o adiamento solicitado do 

final deste projeto para 31 de agosto de 2023.  

De forma a dar visibilidade aos vários projetos implementados, foi criada a página de Facebook 

International School Projects, onde todos os projetos internacionais têm espaço. 

 

Reflexão crítica 

Consta no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória que "Todas as crianças e jovens devem 

ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e a pôr e prática os valores por que se deve 

pautar a cultura de escola (...) " (Despacho n.º 6478/2017, de 26 de julho) 

Neste sentido os projetos internacionais, entendidos como instrumentos potenciadores de 

organizações diferenciadas do processo ensino/aprendizagem, implicam flexibilizar o currículo . Só 

assim é possível antever e delinear soluções para os obstáculos que possam eventualmente surgir, isto 

é, só o trabalho em rede e colaborativo entre todos os parceiros pode ter sucesso. 

Toda a dinâmica criada possibilita flexibilizar de forma sólida, coerente e enriquecedora dando aos 

alunos a oportunidade de conhecer outras línguas, culturas, tradições. 
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Integrar um projeto internacional é prover-se de ferramentas privilegiadas para a aquisição de 

competências essenciais ao nível da criatividade, da responsabilidade e do espírito crítico, da 

autonomia, da capacidade em adaptar-se, do querer saber, saber estar e saber ser cidadão completo, 

íntegro e preparado para o mundo enquanto aluno, ser humano e cidadão. 

Flexibilizar através de, com os, pelos projetos internacionais é, indubitavelmente, criar condições 

específicas na Escola, fomentar posturas de trabalho autónomo, transversal, colaborativo, de 

capacidade em comunicar e proporcionar, ainda, a muitos dos alunos a possibilidade de ver o mundo 

para além da janela da sua Escola e que de outra forma estaria, com toda a certeza, muito mais 

longínquo. 

 

Considerações finais 

O AEDAH, ao dar os primeiros passos na construção da sua dimensão europeia, cria novos horizontes 

aos alunos através do trabalho colaborativo e da flexibilidade curricular que se deseja implementada.  

Uma Escola que se pauta por uma educação de qualidade, exigência e humanizada na construção de 

cidadãos críticos, participativos e proativos, permite-se criar contextos seguros e provocativos, através 

dos seus projetos, para que todos participem na construção do cidadão cada vez mais consciente do 

mundo. 

Assim é no Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques. 
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A TEORIA DA MULTIMODALIDADE NA EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA  

 

Ana Domingues 

AE Taipas 

 

Resumo 

Neste artigo, apresentam-se resultados de uma pesquisa-ação que visa contribuir para o 

entendimento da relevância da teoria da multimodalidade para a construção da pedagogia da infância. 

Começa-se por problematizar a conceção do domínio da comunicação e expressão nos documentos 

reguladores da ação dos educadores de infância em Portugal, aí situando a realização de uma 

investigação-ação com que se experimentaram e investigaram as possibilidades e condições da 

aplicabilidade da teoria da multimodalidade. A análise do subconjunto de dados apresentados neste 

artigo incide nas representações multimodais escolhidas por uma criança. Os dados foram recolhidos 

de forma naturalista e analisados usando a técnica da análise de conteúdo multimodal. Eles apontam 

para a relevância de reconceptualizar o desenvolvimento da comunicação na educação de infância, 

como abraçando o desenvolvimento de repertórios semióticos multimodais, e não exclusivamente os 

modos oral e escrito da linguagem verbal. A análise evidencia, também, transformações fundamentais 

identificadas na teoria prática da educadora-investigadora e decorrentes da experimentação da teoria 

da multimodalidade. A principal conclusão do estudo é a da constatação empírica de que a teoria da 

multimodalidade se constitui como uma ferramenta teórica relevante para a construção da pedagogia 

da infância. 

 

Palavras-chave: Educação de infância,  Multimodalidade. 

 

Introdução 

As OCEPE (Orientações Curriculares para a Educação Pré Escolar) reúnem, na Área da Expressão e 

Comunicação, diferentes domínios que se constituem como formas de linguagem “indispensáveis para 

a criança interagir com os outros, exprimir os seus pensamentos e emoções de forma própria e criativa, 

dar sentido e representar o mundo” (Silva, Marques, Mata & Rosa, 2016, p.43). Embora esteja 

preconizada a construção integrada das aprendizagens, esta é a Área que integra o desenvolvimento 

da competência da representação e comunicação da criança. É composta por quatro domínios, o 

domínio da educação física, o domínio da educação artística, o domínio da linguagem oral e abordagem 

à escrita e o domínio da matemática. O domínio da educação artística está subdividido em artes visuais, 

jogo dramático/teatro, música e dança. Integra linguagens não verbais, como o desenho, a pintura, o 
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movimento, o gesto, o som, o jogo simbólico, que se constituem como meios de enriquecer as 

possibilidades de expressão e de comunicação das crianças e que assumem particular destaque na 

educação pré-escolar. No documento, justifica-se a abordagem separada da linguagem verbal oral e 

escrita e da matemática como modo de contemplar a especificidade destas em relação às demais 

As linguagens são consideradas interdependentes, já que a educação artística é vista, no documento, 

como um suporte importante/subsidiário ao desenvolvimento da comunicação oral: “Não se pode 

ainda esquecer a comunicação não verbal que, podendo ser explorada especificamente em outros 

contextos (mímica, jogo dramático, projeto de teatro), constitui um suporte importante da 

comunicação oral” (p.63). O documento OCEPE dá, no entanto, especial relevância ao domínio da 

linguagem oral e abordagem à escrita e ao da matemática, advogando que: 

De acordo com os fundamentos e princípios que deverão orientar toda a educação de infância, e tendo 

em conta que os domínios da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita e da Matemática reenviam para 

conteúdos com especial relevo na educação escolar, considerou-se que seria de destacar, em cada um 

deles uma componente transversal associada a atitudes e disposições: “Prazer e motivação para ler e 

escrever” e “Interesse e curiosidade pela matemática” (2016, p.43).  

O estudo que aqui se apresenta assenta numa investigação-ação da educadora investigadora cuja 

reflexividade a levou a pôr em causa a subjugação da Educação de infância aos conteúdos formais da 

literacia em sentido estrito: os modos oral e escrito da linguagem verbal e a linguagem matemática. O 

que fazer com as atividades que a criança realiza espontaneamente, do seu interesse e motivação 

intrínseca? Como ligar a espontaneidade da criança com os conteúdos didáticos, úteis para a evolução 

das suas aprendizagens e construção de conhecimento? Concluiu que se configuram caminhos 

paralelos, o da criança e o do adulto. O adulto sente-se compelido a chamar a criança para a 

aprendizagem dos conteúdos precursores da leitura, da escrita e da matemática; enquanto isso, a 

criança e os seus interesses ficam na brincadeira espontânea que tem que ser interrompida para apelar 

ao exercício de um trabalho que lhe virá a ser útil no futuro. As crianças vêm contrariadas realizar 

trabalhos, dissociados da sua atividade preferida, o brincar. Este tipo de prática pedagógica contraria 

o desiderato de ‘ser criança’, igualmente preconizado nas OCEPE: 

Para que as transições possam ser vividas positivamente, importa que se inscrevam na evolução do 

processo educativo de cada criança, sendo indispensável um equilíbrio entre as mudanças 

inevitavelmente introduzidas e a continuidade das aprendizagens, de modo a que a nova etapa se 

construa a partir do que a criança sabe e é capaz de fazer. (…) apoiar a transição e assegurar a 

continuidade não significa antecipar as metodologias e estratégias de aprendizagem consideradas 

próprias da fase seguinte. Trata-se antes de proporcionar, em cada fase, as experiências e 

oportunidades de aprendizagem que permitam à criança desenvolver as suas potencialidades, 
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fortalecer a sua autoestima, resiliência, autonomia e autocontrolo, criando condições favoráveis para 

que tenha sucesso na etapa seguinte (Silva et al, 2016, p. 97). 

A indagação e reflexividade da educadora investigadora levaram-na a conhecer teorias sobre 

desenvolvimento profissional e teorias sobre literacia com as quais iniciou uma investigação da sua 

própria prática docente com vista à sua ressignificação. É uma parte desse estudo que este artigo 

apresenta. 

 

Contextualização da atividade/experiência 

Este estudo enquadra-se na teoria da multimodalidade que se sustenta numa visão socio semiótica da 

comunicação, de acordo com a qual “a representação multimodal dos significados implica o uso de 

diferentes recursos semióticos ‘moldados socialmente e oferecidos culturalmente’ (Kress, 2010, p. 79). 

A teoria da multimodalidade é uma teoria da comunicação como atividade construída através do uso 

de múltiplos modos na construção dos signos: “Signs exist in all modes, so that all modes need to be 

considered for their contribution to the meaning of a sign-complex” (Kress, 2010, p.54).  

Uma das principais assunções da teoria da multimodalidade é a de que o modo escrito da linguagem 

verbal está a perder predominância face ao modo visual combinado com outros modos para comunicar 

na multiplicidade de situações de comunicação que caraterizam a contemporaneidade. Uma outra 

assunção da teoria da multimodalidade é a de que as crianças são comunicadoras multimodais 

competentes. Kress (1997; 2013) advoga que as crianças vêm ao mundo com absoluto interesse em 

criar sentidos, são “criadoras de signos” (Kress, 1997, p.12), que representam através de vários modos 

ao seu dispor. Kress afirma que há uma diferença de perspetiva sobre a forma como adultos e crianças 

em idade pré-escolar fazem essa construção de sentidos:  

Children make their means for making meaning, according to two distinct needs. On the one hand, they 

make signs to express that which they wish to represent–to make it real as a sign, to realize a meaning: 

to give material reality to a meaning. On the other hand, that which they wish to represent is governed 

by their interest at the moment of making the sign. This ‘interest’ works in at least two ways: first, to 

select that which is to be represented, and then to select those aspects of the thing to be represented 

which are the focus of their interest at the moment of making the sign. Their ‘interest’ selects and then 

focuses on that which is criterial for the maker of the sign about that which is to be represented in the 

moment of representation (Kress, 2013, p. 2). 

Constata, contudo, que as crianças entendem bem quais os modos mais valorizados pelos adultos, até 

pela existência de determinados meios disponibilizados em detrimento de outros: “As children are 

drawn into cultures, “what is to hand”, becomes more and more that which the culture values and 

therefore makes readly available”(p.13).  
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Esta conceção das crianças, como multimodal meaning makers, que assume a visão alargada da 

literacia preconizada pela teoria das multiliteracias, tem ganho proeminência nos estudos com 

crianças em idade pré-escolar (Kumpulainen et al. ,2018).  

 A conceção da multimodalidade na infância preconizada por Kress não se limita à facilitação da 

aprendizagem da representação escrita, sendo na verdade muito mais ampla que isso: para Kress, a 

multimodalidade é a forma natural do processo de representação mental dos significados construídos 

pela criança sobre a sua realidade de vida. É válido como forma de comunicar para si e para os outros, 

ideia que retoma e ressignifica algumas ideias centrais do modelo pedagógico de Reggio Emilia. Com 

efeito, a abordagem Reggio Emilia é a pedagogia para a infância que mais explicitamente valoriza e 

desataca o papel das várias linguagens na construção de conhecimento e pensamento simbólico pelas 

crianças. Rinaldi (2006) relativiza o modo escrito da linguagem verbal: 

it is necessary to specify that the hundred languages of children is not only a metaphor for crediting 

children and adults with a hundred, a thousand creative and communicative potentials. In our opinion 

the hundred languages represents a strategy for the construction of concepts and the consolidation of 

understanding. But above all it is a declaration of the equal dignity and importance of all languages, 

not only writing, reading and counting, which has become more and more obviously necessary for the 

construction of knowledge” (Rinaldi, 2006, p.138-139). 

Neste artigo, apresenta-se um recorte de dados recolhidos. Trata-se de um episódio que envolve uma 

criança de 5 anos, D., que se destacou no âmbito de um ciclo específico de investigação-ação 

implementado pela educadora investigadora. O caso do D. é ilustrativo de uma transformação que 

afetou ambos os agentes: a prática do educador e a atitude do D. face ao envolvimento nas situações 

de brincadeira/aprendizagem, como revelado pela análise dos dados recolhidos. 

Em dezembro de 2018, foi desenvolvida uma atividade que tinha como finalidades tornar as crianças 

cientes das obras lidas e organizar as suas escolhas num gráfico. A comunicação dessa escolha seria 

feita através de uma linguagem única, a matemática. O gráfico da atividade foi organizado numa 

cartolina, as imagens das capas dos livros de histórias foram coladas no sentido horizontal e os 

numerais cardinais no sentido vertical.  As crianças votaram nas histórias de que mais gostavam e foi-

se construindo o gráfico. Esta atividade não resultou da forma esperada: muitas crianças do grupo 

tiveram dificuldade em esperar pacientemente pela sua vez, distraindo-se e alheando-se da atividade. 

A atividade foi retomada no início do terceiro período, mais concretamente no dia 23 de abril, Dia 

Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. Todavia, com duas grandes diferenças: uma nova lente 

teórica constituída pela teoria da multimodalidade - e uma nova conceção da prática, colocando agora 

o foco na representação de cada criança através de múltiplos modos, à sua escolha, e não no uso de 

uma linguagem única, determinada pelo educador. Esta modificação estratégica resultou de uma 
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reflexão crítica da investigadora sobre a prática à luz das teorias das multiliteracias e da 

multimodalidade.  

Com efeito, depois daquela primeira tentativa falhada, a educadora investigadora leu a obra “The joy 

of learning” (Kumpulainen et al., 2018). Identificou de imediato a sua prática pedagógica no projeto 

descrito e iluminou a sua ação com as ideias e práticas aí presentes. As histórias, um dos recursos 

utilizados nos contextos de aprendizagem referidos na obra, constituíram-se como elemento comum 

às práticas descritas e à sua própria prática.  

Nesta atividade participou, como convidada, uma terapeuta da fala que é presença assídua na sala por 

desenvolver um programa de consciência fonológica com algumas crianças do grupo em tempo 

extracurricular. Educadora e convidada prepararam o ambiente, fazendo alusão aos livros que se 

haviam lido desde o início do ano. Foi lida a obra A montanha de livros mais alta do mundo, de Rocío 

Bonilla para servir de motor à atividade. Colocaram-se os livros no chão em forma de montanha. As 

crianças foram convidadas a escolher a história de que mais haviam gostado até ao momento para 

falarem sobre ela aos colegas. A educadora investigadora orientou o trabalho das crianças por um 

guião de questões (Kumpulainem et al., 2018), colocadas antes e durante o processo de trabalho: 

“Como é o personagem principal? Onde acontece a história? Qual foi a característica mais 

surpreendente da personagem? Como está o tempo? Que sons podem ser ouvidos?”  Disse às crianças 

que poderiam escolher também a forma como iriam representar o trabalho, os materiais que usariam 

na sua apresentação e a área da sala onde o poderiam realizar. 

No desenvolvimento da atividade destacou-se o caso do D. por causa do seu inusitado envolvimento, 

da mensagem veiculada e dos múltiplos modos e mídia de representação e comunicação aos outros. 

O D. escolheu a obra Frida Kahlo, de Isabel Sanchez Vegara. Na apresentação aos colegas destacou 

uma parte da história da Frida, tendo a educadora animado a sua verbalização de outras partes. O D. 

é um construtor competente de sentidos multimodal: Ele usou espontaneamente múltiplos modos ao 

seu alcance para representar os múltiplos significados que apresentou aos colegas com um elevado 

grau de agência.  

Destaca-se a multiplicidade de modos e mídia que utilizou, de que ressalta o ‘uso’ da convidada. Usou 

diferentes suportes para a concretizar: com um rolo de papel cozinha fez um fantoche para representar 

a Frida, elaborou a roupa do fantoche com panos, lãs e botões. Em cartolinas azul e cor de laranja, 

colou, de forma destacada e central, uma ambulância (anteriormente desenhada em papel branco), a 

Frida Kahlo caída no chão e os ossos da Frida O D. destaca a ambulância não só pela escolha que faz 

de a representar, como pela forma que usa para a realçar: desenha-a, recorta-a e cola-a. Esta 

representação da ambulância que o D. justifica com a opção pela cor branca da mesma e pela cor do 

suporte, azul, em que iria colá-lo será, segundo Kress (1997, p. 25), usando o termo cut-out, uma forma 
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de focar, de excluir o acessório. Para o D., de facto, a ambulância é o ponto central do seu discurso e 

faz convergir nele forma e significado.  

Para comunicar ao grupo a obra que escolheu através da sua recriação, pediu à convidada que vestisse 

um pano vermelho e fizesse de conta que era a Frida, segurando um pincel e um espelho para fazer de 

conta que pintava o seu autorretrato, destacando esta como a característica que achou ser mais 

relevante. Contou sobretudo e de forma espontânea, o acidente da Frida e o facto de ter ido para o 

hospital de ambulância e de aí ficar “muito tempo”. Com o apoio da educadora, o D. referiu que, a 

Frida se pintava (vendo-se ao espelho) para passar o tempo. Quando a educadora lhe perguntou o que 

é que ela pintava, o D. responde “As dores. Foi para o hospital e pintou as suas dores”. A educadora 

perguntou “Chegou a ir a uma exposição dos seus quadros, muito doente, pelos seus pés?” D. 

respondeu “Não, na cama”. Educadora: “Ficou célebre porquê?” D.: “Por ser forte”. São de registar as 

suas expressões faciais quando exprime as dores de Frida através da voz; a dada altura, segurou no 

livro e fez dele a cama em que a Frida Kahlo, representada pelo fantoche, foi à inauguração de uma 

exposição de trabalhos seus, já muito doente, mas não deixando de ir por isso. Por fim, com o apoio 

da educadora, o D. identificou sons da história, reproduzindo-os através de onomatopeias; 

respetivamente, sons da ambulância, “IUIUIU”, dos ossos da Frida a partir, “CRRR, CRRR” e ainda o 

som que Frida emitia com as dores, “Ai Ai Ai”. Foi incentivado a representar os sons por grafemas, o 

que fez sem dificuldade à medida que os dizia. 

Na sua apresentação, o D. destacou claramente o sofrimento da personagem e, com a ajuda do adulto, 

conseguiu dizer que essas dores não a detiveram de realizar coisas, nomeadamente as suas pinturas 

que serviram exatamente o propósito de comunicar essas dores às outras pessoas; que ela foi um 

exemplo de coragem, ao invés da vitimização. 

Esta apresentação foi muito surpreendente porque esta era uma criança de difícil conquista para as 

tarefas propostas.  

A imagem esquematiza o resultado da análise multimodal do processo e da representação construídas 

pelo D.: 
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Reflexão crítica 

A análise revelou que o D. construiu um texto multimodal, assim confirmando a ideia de que as crianças 

são construtoras de unidades multimodais complexas. Ao mesmo tempo revela que a teoria de 

multimodalidade tem lugar na construção da pedagogia da infância. 

Sendo o D. uma criança que dificilmente se interessava pelas situações de aprendizagem propostas, o 

trabalho multimodal de representação que desenvolveu constituiu uma surpresa para a educadora-

investigadora dados o envolvimento, dedicação, imaginação e criatividade revelados. Esta situação 

emergiu no contexto de uma prática pedagógica deliberadamente multimodal. Nesse sentido, este 

episódio aponta para a importância de promover a comunicação multimodal na pedagogia da infância. 

Esta criança usou espontaneamente múltiplos modos ao seu alcance para representar os múltiplos 

significados que apresentou aos colegas com um elevado grau de agência.  

A análise aponta para algumas condições de implementação dessa pedagogia. Desde logo, sublinha a 

importância da disponibilização de recursos de representação multimodal. Contudo, a análise também 

aponta para a ideia de que não é a mera disponibilização que torna as crianças comunicadoras 

multimodais.  É, sim, essa disponibilização em situações que potenciam a representação de sentidos 

do interesse pessoal das crianças. 

Em particular, a análise do episódio aponta para a importância do conhecimento dos funds of 

knowledge (Moll, 1992), dos saberes, das experiências, e das emoções que as crianças trazem consigo 

do meio familiar, potenciando o seu envolvimento e agência na construção destas situações de 

comunicação. O caso do D. parece indicar que a criança necessita de estar ligada ao seu meio familiar 

e aos fundos de saber emocional que traz consigo para estar verdadeiramente inteira no ambiente 

educativo de um jardim de infância. Não pode deixar ficar de fora o coração, que é onde guarda o pai 

e a mãe ou as figuras que lhe são mais chegadas afetivamente. A escolha do D. possui uma enorme 
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carga emocional. O critério principal que presidiu à escolha da obra é o da semelhança com a sua 

história, ou melhor, com dois episódios da sua vida que haviam acontecido recentemente e que o 

abalaram de forma muito significativa: a operação cirúrgica a que foi sujeito e o acidente que levou à 

fratura da clavícula. Dois momentos aflitivos, vividos com muita emoção e dor e em que a figura do 

pai foi fundamental para apaziguar a aflição por que passou.  

Destaca-se o papel da interação verbal mantida com o adulto na organização das ideias 

multimodalmente representadas. Este facto revela a importância do apoio do adulto para o 

desenvolvimento da competência comunicativa multimodal. Nesse desenvolvimento, a interação 

verbal parece ser tão necessária como em qualquer outro contexto desenvolvimental, tal como 

concetualizado por Vygotsky.   

 

Considerações finais 

Este ciclo de investigação-ação, de ação experimentada e iluminada pela teoria, proporcionou à 

educadora o desenvolvimento de um entendimento crítico da formulação do domínio da comunicação 

e expressão nas OCEPE.  Permitiu-lhe relativizar o papel do modo escrito da linguagem verbal  no 

contexto dos outros modos de representação e comunicação. Com efeito, a criação de sentidos pelo D. 

aconteceu por meio de uma fusão de linguagens não prioritárias umas face a outras, antes pelo serviço 

que poderiam prestar com vista ao texto, em sentido amplo, que ele queria criar para comunicar. Foi 

um processo que foi sendo construído paulatinamente e em que os recursos foram sendo selecionados 

de acordo com a utilidade de que poderiam revestir-se. Nesse processo, o modo escrito da linguagem 

verbal emergiu através da mediação do adulto e apenas como sendo mais um, a par dos outros, no 

contexto desta atividade significativa. O destaque dado aos modos oral e escrito da linguagem verbal 

e à matemática num domínio próprio, justificado com a importância sequencial dos conteúdos com 

especial relevo na educação escolar, traduz uma visão estrita de literacia, relegando os outros modos, 

reunidos noutros domínios, para um segundo plano.  

A principal conclusão do estudo é a de que a teoria da multimodalidade se configura como uma 

ferramenta teórica potencialmente relevante para a construção da pedagogia da infância e para o 

desenvolvimento profissional dos educadores de infância em Portugal. 
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“DESCOMPLICAR” A MENTORIA DE PARES NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEVIDÉM 
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Resumo 

As práticas de mentoria, especificamente a mentoria entre pares, tem sido aplicada em contexto 

escolar de forma a promover competências de relacionamento interpessoal e o desenvolvimento 

holístico dos alunos. Tratando-se de uma estratégia de intervenção de caráter preventivo que visa 

proporcionar aos alunos oportunidades de aprendizagem colaborativa facilitadoras da sua progressão 

pessoal e sucesso académico. A investigação nesta área tem demonstrado os benefícios desta 

estratégia de aprendizagem, apontando-se que ambos os intervenientes, mentor e mentorando, 

revelam ganhos em termos de maturação psicossocial e na sua autoestima. O presente artigo visa 

apresentar a conceptualização e implementação de um projeto de mentoria de pares ajustado à 

realidade pandémica vivenciada. Considerando os constrangimentos colocados, os modelos 

conceptuais inerentes às propostas de mentorias de pares foram ajustadas à realidade do 

Agrupamento de Escolas de Pevidém e da sua comunidade educativa. A implementação de um projeto 

de mentoria de pares, face às atuais exigências colocadas ao desenvolvimento dos nossos alunos, 

revelou-se uma importante aposta e uma experiência avaliada positivamente pelos intervenientes 

envolvidos, quer desempenhassem o papel de mentores, quer beneficiassem do projeto enquanto 

mentorandos. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem Colaborativa, Mentoria de Pares, Sucesso. 

 

Introdução 

É largamente aceite que que ‘mentorias’ e o conceito de ‘mentor’, não é algo agora descoberto, mas 

um conceito que remonta à antiguidade. Mentor é uma personagem da obra prima da humanidade, 

escrita por Homero, a “Odisseia”. Neste poema épico, o rei de Ítaca, Ulisses, ao partir para a guerra de 

Troia, deixa o seu filho aos cuidados do seu amigo Mentor. Passam anos sem que o rei regresse, 

portanto, o seu filho decide ir em sua demanda. Pegando nas palavras de Rodrigues, fundador e 

principal executivo da Buscape Company:  

Como era muito jovem, parte na companhia de Mentor, que lhe dá suporte, orientação e o inspira na 

jornada. Ir em busca do pai assume, nesse contexto, o sentido de uma iniciação no mundo adulto, um 
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batismo que contribuirá para seu amadurecimento pessoal. Esse percurso é facilitado pelo apoio que 

recebe de uma figura sábia, experiente e que deseja o seu bem: Mentor. 

Pretende-se agora descomplicar este conceito, não o resumindo a uma figura, mas a duas que 

colaboram, ensinam e aprendem em conjunto. 

Ao falarmos de mentorias de pares, estamos a entrar no universo de “guia”, “ajuda”, 

“aconselhamento” entre iguais, situação que à partida pode despertar para um universo complexo de 

relações interpares que podem pressupor “atritos” e muita complicação. Por tudo o referido, o que se 

pretende é “descomplicar”, clarificar o que é, para que serve, quem serve e, de forma simples, permitir 

que se interiorize, desde logo, que é uma relação de colaboração, de igualdade, mas com papéis 

diferentes e muitas vezes iguais, ou seja, quem ensina, também aprende e quem aprende também 

ensina.  

Uma escola em constante mutação, tem de possuir uma enorme variedade de formas e estratégias de 

motivar os seus alunos, de os incluir, de os ajudar a avançar para novos patamares de qualidade e 

sucesso, no fundo, precisamos também de alunos felizes, com colaborações interpares que sejam em 

simultâneo uma “alavanca” académica e uma “alavanca” social. A escola atual, e mais ainda 

vivenciando uma situação inédita de pandemia, não pode apenas repartir/partilhar o saber, o saber 

fazer, o saber estar, é necessário um enorme trabalho colaborativo que não existe per si. É necessário 

construí-lo, fundá-lo e erguê-lo, através de um processo conjunto, coletivo, que permita o fim último 

do sucesso a todos os níveis. Aqui podem as mentorias de pares ser uma enorme mais valia de ajuda 

e complementaridade a todo um processo sistémico que se desenrola num agrupamento de escolas 

com seis escolas todas diferentes, com profundas desigualdades e especificidades próprias, que temos 

de saber ultrapassar, não complicando, antes descomplicando, como pretendemos com este projeto. 

Simples, com rigor, com alegria, com muita colaboração e com muito trabalho para chegarmos ao 

almejado sucesso, tal como afirmava Albert Einstein, “o único local onde o sucesso aparece antes do 

trabalho é no dicionário”, assim o primeiro trabalho foi descomplicar este projeto. 

 

Contextualização da atividade/experiência 

Os programas de mentoria com adolescentes consistem numa intervenção preventiva e promotora do 

desenvolvimento, apresentando como principal componente a relação estabelecida entre o jovem e o 

mentor (Rhodes, 2002). Compreende-se, portanto, o desígnio postulado no documento “Orientações 

para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens” (2021), que contemplou um conjunto de 

orientações excecionais de organização e funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-

escolar e dos ensinos básico e secundário, para o ano letivo 2020/2021, que garantissem a retoma das 
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atividades educativas e formativas, letivas e não letivas, em condições de segurança para toda a 

comunidade educativa. No seu âmbito é apontado que todas as escolas deviam: 

(…) criar um programa de mentoria que estimule o relacionamento interpessoal e a cooperação entre 

alunos. Este programa identifica os alunos que, em cada escola, se disponibilizam para apoiar os seus 

pares acompanhando-os, designadamente, no desenvolvimento das aprendizagens, esclarecimento 

de dúvidas, na integração escolar, na preparação para os momentos de avaliação e em outras 

atividades conducentes à melhoria dos resultados escolares (…) (Ministério da Educação, 2020, p. 47). 

Ao longo do tempo, a investigação tem-se dedicado à explicação dos processos através dos quais 

relações positivas mentor/mentorando contribuem para melhorias em determinadas dimensões 

psicológicas e comportamentais. Neste sentido, Rhodes (2002; 2005) propôs um modelo concetual 

segundo o qual os mentores influenciam os resultados desenvolvimentais em três domínios inter-

relacionados: competências sociais e bem-estar emocional; competências cognitivas e, 

desenvolvimento positivo da identidade. Através do suporte consistente ao longo do tempo, os 

mentores podem desafiar visões negativas que os jovens possam ter de si próprios e dos outros e 

demonstrar que o estabelecimento de relações positivas com adultos é possível. Neste sentido, a 

relação com o mentor pode constituir uma experiência emocional adaptativa e saudável que se pode 

generalizar a outras relações sociais, melhorando as competências interpessoais no dia-a-dia (Rhodes, 

2002; 2005). 

A investigação tem fornecido evidência em suporte destes processos, verificando-se melhorias nas 

perceções dos adolescentes acerca das relações com os seus pares e adultos significativos (e.g., com 

os pais) ao nível da intimidade, comunicação e confiança experienciadas (DuBois et al., 2002). A relação 

com o mentor pode contribuir para o desenvolvimento cognitivo dos jovens através da exposição a 

novas oportunidades de aprendizagem, desafio intelectual e orientação, bem como promoção de 

sucesso académico (Rhodes, 2002; 2005). O estabelecimento de uma relação de qualidade pode 

favorecer a participação em atividades, criando oportunidades educacionais e ocupacionais que 

podem informar as decisões e comportamentos atuais e futuros dos jovens e contribuir para o 

desenvolvimento de um sentido de identidade individual e social (DuBois et al., 2011). 

Importará ainda salientar, especialmente na perspetiva do mentor, que a pirâmide da aprendizagem 

(Glasser, 1998) nos mostra de forma clara que aprendemos melhor quando ensinamos algo a alguém. 

Ao associarmos a este facto a diferenciação pedagógica e a motivação, podemos percorrer um 

caminho que visa a melhoria das aprendizagens dos alunos: 
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Fig.1: Como aprendemos – A pirâmide de aprendizagem de William Glasser (1998)   

 

Está assim aberto o caminho para a uma experiência da “gestão das desigualdades” de dupla valia, 

incrementando a “colaboração”, através de diferentes ações de mentorias de pares, facilitadoras do 

sucesso, quer do mentor, quer do mentorando. 

Partindo de todos os postulados apresentados, o projeto aqui apresentado teve em consideração, 

como não poderia deixar de ser, as orientações baseadas na evidência (Mentor, 2009). Destacam-se, 

assim, as seis dimensões fundamentais na implementação de um projeto de mentoria de pares, 

também elas patentes no nosso projeto: i) recrutamento (reforço do carácter voluntário associado 

quer ao papel de mentor quer de mentorando); ii) seleção dos participantes (face aos 

constrangimentos impostos pela situação pandémica a seleção restringiu-se ao grupo/turma); iii) 

orientação/formação/ capacitação dos intervenientes; iv) compatibilização mentor/mentorando; v) 

acompanhamento/monitorização (constante ajustamento e recolha de evidências – “diário das 

sessões de mentoria”); vi) finalização. 

 

Reflexão crítica  

Colocando-nos numa perspetiva analítica relativamente ao projeto desenvolvido, não poderíamos 

deixar de salientar o quão bem recebida esta iniciatica foi entre os nossos alunos, que aderiram em 

número muito significativo ao projeto (vinte e seis pares mentor/montorando nos alunos do segundo 

ciclo e dezanove pares, no que ao terceiro ciclo diz respeito) e se mativeram na sua implementação ao 

longo do ano letivo. 

Apesar de ser o primeiro ano da sua implementação, ainda sem a totalidade dos dados estruturados 

de avaliação do mesmo, parece-nos que este programa de mentorias de pares, desenhado e 

descomplicado pelo agrupamento, vem provar o subaproveitamento de uma das nossas maiores 

valias, os nossos alunos. 
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De todas as dimensões inerentes à concretização deste projeto, importa salientar a relevância e a 

“oportunidade única de aprendizagem” (assim descrita por muitos alunos) que a fase da 

formação/capacitação desempenhou. Neste domínio, apostou-se no desenvolvimento e treino de 

competências transversais, que contribuiriam para a concretização bem sucedida do processo de 

mentoria de pares, assim como para alicerçar e reforçar o desenvolvimento pessoal dos nossos alunos. 

A este propósito, destacam-se as dimensões da comunicação e da resolução de situações 

problemáticas, que foram destacadas pelos alunos como mais valias para a sua prestação enquanto 

mentores e, mais ainda, enquanto alunos mais plenos e conscientes do seu impacto na melhoria dos 

desempenhos dos seus pares, mentorandos. 

E porque o processo de aprendizagem neste projeto de mentorias é constante e contínuo, não limitado 

à etapa de capacitação inicial, a concretização do processo de acompanhamento e monitorização 

revelou-se fundamental para a implementação das necessárias melhorias ao longo do ano letivo. A 

cada reunião de monitorização realizada, as oportunidades de aprendizagem foram evidentes: troca 

de opiniões, aconselhamento mútuo, orientações estratégicas, reforço do envolvimento e empenho 

no projeto, auto e hétero motivação, prestação de suporte e crescimento conjunto. 

Apesar de, no seio da sua autonomia, os agrupamentos de escolas poderem adotar práticas 

organizacionais que sejam decisivas no modo como se gerem as diversas desigualdades existentes, a 

obrigatoriedade decorrente das orientações superiores para o ano letivo de 2020/2021 da criação de 

um programa de mentorias, veio alertar e orientar para a mais valia da mentoria de pares.  

Temos plena consciência que as “desigualdades” existentes não podem ser integral e, por vezes, nem 

parcialmente eliminadas, mas acreditamos na constante procura de formas, maneiras e caminhos de 

não nos limitarmos apenas a “dar o melhor aos melhores” e acrescentar o fazer “tudo por todos” 

(Antunes & Sá, 2010).  

Já sabíamos da sua enorme capacidade de observação, de identificação de “problemas” e de apontar 

possíveis “soluções”, sabemos e poderemos, julgamos, provar aquando da avaliação a realizar que 

podem ser excelentes num papel colaborante, construtivo, apoiante. Inspirador e motivador entre 

pares, seja a “ensinar” seja a “aprender”, pelo que apesar dos papéis definidos para mentor e 

mentorando, muitas vezes se confundem e alternam protagonismo, numa verdadeira, estreita e 

efetiva colaboração que resulta para todos. 

Estamos convictos que o designado “efeito-escola” (Cousin, 1993; Dubet, Cousin, & Guillemet, 1989), 

tão presente no nosso agrupamento é aqui também impulsionado pelos próprios alunos, os 

destinatários do “efeito-escola” podem também contribuir para o aumento do mesmo, ajudando a 

não acentuar e a mitigar as “desigualdades”.  
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Considerações finais 

A conceção de aluno-tutor baseia-se na interação entre pares/alunos, com vista à partilha de 

conhecimentos. Esta interação/partilha pode ser feita entre alunos da mesma turma, entre alunos do 

mesmo ano de escolaridade, mas de turmas diferentes, ou entre alunos de anos de escolaridade 

diferentes, sendo que os tutores são os alunos que se encontram num nível de escolaridade e/ou com 

um desempenho académico superior. 

Trata-se de uma metodologia educativa que não é nova, e que, segunda a literatura, é bastante 

utilizada como forma de integração dos alunos com necessidades educativas, em turmas de nível, 

como forma de promover a inclusão ou ainda, em contexto de sala de aula, em que os alunos-tutores 

auxiliam os professores, apoiando os colegas com mais dificuldades. 

Em qualquer dos casos trata-se de uma experiência de voluntariado, em que os alunos com melhor 

desempenho escolar, ajudam os colegas com mais dificuldades. No caso concreto do projeto que aqui 

apresentamos, a filosofia é a mesma, mas o apoio é feito extra-aula, em tempos e espaços específicos 

e, mais ainda, recorrendo a meios tecnológico para a sua concretização. 

Julgamos, assim, que a avaliação do projeto nos irá confirmar estas perceções e demonstrar o seu 

contributo no melhorar do sucesso académico dos alunos, no valorar os alunos e no incrementar da 

sua motivação.  

O conceito de aluno-tutor, como já foi referido, pressupõe partilha, logo, quer o aluno-tutor, quer o 

aluno apoiado saem beneficiados neste processo, ambos têm a aprender um com o outro e ambos 

tiram partido da experiência, quer do ponto vista cognitivo, quer afetivo, emocional e motivacional. 
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Resumo 

O objetivo principal deste artigo é partilhar uma experiência efetuada no Agrupamento de Escolas 

Francisco de Holanda, através da qual se pretendeu dar uma resposta adequada às características, 

interesses e necessidades de um grupo de alunos sem dificuldades cognitivas, mas com níveis elevados 

de absentismo, insucesso continuado e em risco de abandono escolar.  

 

Palavras-chave: Diversidade, Flexibilidade, Projeto. 

 

Introdução 

Cada vez mais, a conquista dos doze anos de escolaridade obrigatória coloca inquietações e desafios 

às escolas que, mais do que nunca, sentem necessidade de debater a situação dos alunos com elevado 

absentismo e em risco de retenção e/ou abandono escolar, encontrar soluções para as evitar, 

definindo-se novas estratégias pedagógicas, uma vez que, quer a literatura proveniente da 

investigação, quer os normativos legais que suportam o processo de ensino-aprendizagem reafirmam 

que a Escola que (ainda) temos não é a Escola que queremos e defendemos, aquela em que todos e 

cada um dos alunos tem a oportunidade de adquirir conhecimento e de se formar enquanto cidadão 

plenamente consciente dos seus direitos e deveres. 

 

Contextualização e descrição da experiência 

Todos os anos os conselhos de turma se deparam com situações de alunos com interesses muito 

divergentes dos escolares, para os quais consideram que as medidas e estratégias já definidas e 

implementadas, são manifestamente insuficientes por não estarem a produzir as mudanças 

expectáveis. Além disso, considera-se que os resultados académicos obtidos por estes alunos se situam 

muito aquém das suas possibilidades cognitivas e que o sistema de ensino tradicional, 

compartimentado em disciplinas estanques e de caráter mais teórico, colide com as suas 

características emocionais e interfere com os seus ritmos de aprendizagem, contribuindo para os 

desmotivar e, principalmente, para o subaproveitamento das suas capacidades cognitivas. 

O Decreto-lei nº 54/2018, de 6 de julho, no seu preâmbulo, assume como “eixo central de orientação 

a necessidade de cada escola reconhecer a mais-valia da diversidade dos seus alunos, encontrando 
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formas de lidar com essa diferença, adequando os processos de ensino às características e condições 

individuais de cada aluno (...) levando todos e cada um ao limite das suas potencialidades”. O mesmo 

decreto-lei, nas alíneas b), d) e e) do art.3º., aponta como princípios orientadores a  Equidade (garantia 

de que todas as crianças e alunos têm acesso aos apoios necessários de modo a concretizar o seu 

potencial de aprendizagem e desenvolvimento), a Personalização (planeamento educativo centrado 

no aluno, de modo que as medidas sejam decididas casuisticamente de acordo com as suas 

necessidades, potencialidades, interesses e preferências, através de uma abordagem multinível) e a 

Flexibilidade (gestão flexível do currículo, dos espaços e dos tempos escolares, de modo que a ação 

educativa nos seus métodos, tempos, instrumentos e atividades possa responder às singularidades de 

cada um). 

Neste enquadramento, e para dar uma resposta adequada a um conjunto de quatro alunos em 

situação de insucesso repetido, elevado absentismo e em risco de abandono escolar, no ano letivo 

transato definiu-se uma opção metodológica assente nos princípios que orientam o Perfil dos Alunos 

à Saída da Escolaridade Obrigatória, nos três princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem 

(múltiplos meios de representação, de ação e expressão e de envolvimento) e na Abordagem 

Multinível de Acesso ao Currículo: partindo dos interesses e expetativas de cada um dos alunos, foram 

elaborados planos de intervenção individual subordinados a um tema integrador que permitisse 

explorar, transversalmente, os conteúdos das diversas disciplinas, de molde a atribuir significado às 

aprendizagens e incrementar o envolvimento dos alunos.  

Esta opção metodológica teve como propósito garantir o acesso ao currículo, maximizando as 

potencialidades destes alunos e incrementando o desenvolvimento das suas áreas fracas. No que 

concerne aos objetivos específicos, definiu-se como prioritário o desenvolvimento de competências 

específicas nas áreas de Linguagens e Textos (utilizar de modo proficiente diferentes linguagens e 

símbolos associados à língua  materna e línguas estrangeiras, às tecnologias, à matemática e à ciência; 

aplicar estas linguagens de modo adequado aos diferentes contextos de comunicação, em ambientes 

analógico e digital; dominar capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas modalidades 

oral, escrita, visual e multimodal), Informação e Comunicação (utilizar e dominar instrumentos 

diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar informação, de forma crítica e 

autónoma, verificando diferentes fontes documentais e a sua credibilidade; transformar a informação 

em conhecimento; colaborar em diferentes contextos comunicativos, de forma adequada e segura, 

utilizando diferentes tipos de ferramentas analógicas e digitais, com base nas regras de conduta 

próprias de cada ambiente), Raciocínio e Resolução de Problemas (interpretar informação, planear e 

conduzir pesquisas;  gerir projetos e tomar decisões para resolver problemas; desenvolver processos 

conducentes à construção de produtos e de conhecimento, usando recursos diversificados), 
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Pensamento Crítico e Pensamento Criativo (convocar diferentes conhecimentos, de matriz científica e 

humanística, utilizando diferentes metodologias e ferramentas para pensarem criticamente; prever e 

avaliar o impacto das suas decisões; desenvolver novas ideias e soluções, de forma imaginativa e 

inovadora, como resultado da interação com outros ou da reflexão pessoal, aplicando-as a diferentes 

contextos e áreas de aprendizagem), Relacionamento Interpessoal (trabalhar em equipa e usar 

diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede), Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

(identificar áreas de interesse e de necessidade de aquisição de novas competências; estabelecer 

objetivos, traçar planos e concretizar projetos, com sentido de responsabilidade e autonomia), Bem-

estar, Saúde e Ambiente (compreender os equilíbrios e as fragilidades do mundo natural na adoção de 

comportamentos que respondam aos grandes desafios globais do ambiente; manifestar consciência e 

responsabilidade ambiental e social, trabalhando colaborativamente para o bem comum, com vista à 

construção de um futuro sustentável) e Saber Científico, Técnico e Tecnológico (manipular e manusear 

materiais e instrumentos diversificados para controlar, utilizar, transformar, imaginar e criar produtos 

e sistemas; executar operações segundo uma metodologia de trabalho e técnica , adequada, para 

atingir um objetivo ou chegar a uma decisão ou conclusão fundamentada, adequando os meios 

materiais e técnicos à ideia ou intenção expressa; adequar a ação de transformação e criação de 

produtos aos diferentes contextos naturais, tecnológicos e socioculturais, em atividades 

experimentais, projetos e aplicações práticas desenvolvidos em ambientes físicos e digitais). 

Os planos de intervenção individual foram desenvolvidos em metodologia de trabalho de projeto, 

contemplando a inclusão das várias disciplinas, numa vertente de saber fazer teórico-prático, 

considerando aulas teóricas e aulas práticas com a turma, sessões individuais apoiadas, com o auxílio 

de docentes das diversas disciplinas, e tempo de trabalho autónomo. Foram elaboradas propostas de 

trabalho, por disciplina ou englobando mais do que uma área disciplinar, sempre que o subtema o 

permitisse, bem como os respetivos guiões de trabalho e as rubricas de classificação, a fim de 

promover a autorregulação da aprendizagem e proporcionar feedback, feedforward e feedup. As 

mesmas rubricas foram utilizadas, no final do período, para classificar os trabalhos produzidos.  

Devido à situação excecional em que nos encontrámos, enquanto estivemos em situação de 

ensino@distância, as aulas e as sessões de apoio individual decorreram com recurso às 

funcionalidades disponibilizadas pela Google Suite (Classroom, Google Meet e email institucional). 

A divulgação dos trabalhos realizados por cada aluno concretizou-se através da  apresentação e defesa 

oral de todo o trabalho e efetuou-se individualmente, perante um júri de três elementos, constituído 

pela coordenadora de estabelecimento e docente dos três conselhos de turma, que representou a 

direção do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda e todos os docentes dos conselhos de turma; 

pela coordenadora dos diretores de turma do terceiro ciclo, que representou os três diretores de 
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turma e, finalmente, pela docente de educação especial e elemento da Equipa Multidisciplinar de 

Apoio à Educação Inclusiva, que coordenou o trabalho de projeto desenvolvido pelos alunos. O júri foi 

presidido pela representante da direção e os trabalhos da sessão foram secretariados pela docente de 

educação especial. As normas para elaboração, apresentação e defesa do trabalho final foram, 

atempadamente, comunicadas aos alunos. 

As apresentações individuais realizaram-se de acordo com a ordem alfabética, em intervalos de trinta 

minutos, dispondo cada aluno de dez minutos para apresentação oral ininterrupta, seguida de igual 

período para colocação de questões e pedidos de esclarecimento por parte dos elementos do júri.  

Após a apresentação e defesa de todos os trabalhos, o júri reuniu para deliberar relativamente à 

prestação de cada um dos alunos, tendo por base a rubrica de avaliação construída para o efeito. A 

consecução com sucesso da apresentação destes projetos permitiu a atribuição de uma proposta de 

classificação para cada disciplina, que foi ratificada em conselho de turma, no final do ano letivo. 

 

Considerações finais 

Em jeito de balanço final, importa relevar as conclusões obtidas após a necessária reflexão acerca deste 

percurso: pior que fazer mal é não fazer nada; se, no início, tínhamos algum receio de não sermos 

capazes de levar avante a missão de impedir o abandono escolar destes alunos, ao longo destes meses 

os receios foram-se desvanecendo, à medida que víamos aumentar primeiro o interesse, depois a 

motivação e, por fim, o envolvimento destes alunos. Mais ainda, mesmo em situação de 

ensino@distância, nunca faltaram às sessões de apoio individual e, no dia marcado para a 

apresentação e defesa dos trabalhos, compareceram no local antes da hora marcada, com o 

nervosismo próprio de alguém que sabe estar perante uma situação de grande responsabilidade. 

Estes quatro alunos conseguiram concluir com sucesso o 9º ano de escolaridade, três prosseguiram 

estudos, através da frequência de um curso profissional e um encontra-se, desde agosto, a trabalhar 

num restaurante, dado que, em junho, completou 18 anos. 

Por fim, pudemos respirar de alívio, satisfação e, porque não, algum orgulho e dizer MISSÃO 

CUMPRIDA! 
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TRABALHO COLABORATIVO ENTRE PARES MULTIDISCIPLINARES 
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Resumo 

O presente documento pretende espelhar a realidade vivenciada no Agrupamento de Escolas 

Arqueólogo Mário Cardoso (AEAMC), no que às experiências em trabalho colaborativo multidisciplinar 

diz respeito. 

Refletir sobre os desafios que se colocam à Escola e, em particular, aos Professores é feito a par da 

atividade docente. 

No âmbito deste trabalho, propusemo-nos numa primeira fase, identificar as práticas colaborativas já 

implementadas, no AEAMC. 

Numa segunda fase, pretende-se partilhar este documento com o corpo docente do agrupamento, em 

que propomos possíveis soluções para colmatar as eventuais lacunas sobre trabalho colaborativo, 

contribuído desta forma para a construção do bem comum. 

Esta nossa proposta decorre da análise às respostas ao questionário aplicado, que teve como base a 

análise SWOT, com o enfoque na recolha de informação sobre a importância e pertinência do trabalho 

colaborativo já em desenvolvimento no agrupamento, tendo em vista a melhoria da prática docente, 

apontando várias potencialidades do trabalho colaborativo e os seus constrangimentos. 

 

Palavras-chave: Coadjuvação, Equipa Educativa, Trabalho Colaborativo. 

 

Introdução 

“Aqueles que passam por nós, não vão sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós.”  

Antoine de Saint-Exupéry 

 

O presente texto pretende espelhar a realidade vivenciada no Agrupamento de Escolas Arqueólogo 

Mário Cardoso (AEAMC), no que às experiências em trabalho colaborativo multidisciplinar diz respeito. 

Refletir sobre os desafios que se colocam à Escola e, em particular, aos Professores é feito a par da 

atividade docente.  

Agir, refletir, avaliar, reformular são palavras-chave para uma constante evolução no processo 

educativo. 
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Foram estas as palavras impulsionadoras da nossa inquietude, enquanto docentes conscientes da 

necessidade de uma mudança, na Escola de hoje. 

 

Contextualização da atividade/experiência 

O Trabalho Colaborativo – Conceito 

A palavra “colaborar”, conforme dicionários Porto Editora, em infopedia.pt,  tem a sua origem no latim, 

com um significado semelhante ao que lhe atribuímos hoje. Collaborãre, «trabalhar com». Sendo 

assim, mais do que distribuir tarefas por cada interveniente num qualquer processo, colaborar implica 

partilhar tarefas, realizando-as em conjunto, ou seja, identificar problemas, encontrar as respetivas 

soluções, implementar estratégias, avaliar processos e seus resultados, numa perspetiva conjunta e 

não espartilhada. Cada um é parte de um todo, sendo corresponsável pela parte e pelo todo! 

De acordo com Roldão (2007), o trabalho colaborativo acenta, essencialmente, como um processo de 

trabalho de articulação, pensado por todos os intervenientes, que permite alcançar melhor os 

objetivos traçados, resultante da interação dinâmica dos vários saberes específicos e de vários 

processos cognitivos em colaboração. 

 

O Trabalho Colaborativo – aporte no processo de ensino-aprendizagem 

Segundo alguns autores, a capacidade de colaborar em pequena e grande escala está a tornar-se um 

dos principais requisitos da sociedade pós-moderna. O domínio pessoal e de grupo prosperam entre 

si nas organizações de aprendizagem. 

Se esta visão colaborativa é uma verdade incontestável e um impulsionador do progresso económico, 

cultural e social, ganha particular importância em toda a área educativa. 

A partilha de saberes, de experiências pedagógicas, de pontos de vista, ainda que distintos entre os 

vários atores educativos, contribui para melhorar a qualidade e a eficácia da atividade docente. 

Urge fazer do trabalho colaborativo uma prática cultural, sentida como essencial e, até mesmo, 

imperativa para o sucesso educativo que desejamos para os nossos alunos. 

Até há pouco tempo, a colaboração entre docentes aflorava palidamente em sede de Conselhos de 

Turma, quando se discutia o comportamento e/ou aproveitamento dos alunos da turma, e um docente 

expunha a sua estratégia para ter conseguido resolver este ou aquele problema, invariavelmente de 

cariz comportamental, ou então, em sede de reuniões de Grupo/Departamento, para se apurarem 

soluções para o atraso no cumprimento das planificações. 

O paradigma transformou-se.  Hoje, trabalhar em colaboração traduz-se por diversas vertentes, todas 

elas com um pressuposto: o trabalho é concebido, implementado e avaliado em conjunto, 

multidisciplinarmente. 
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Esta filosofia de trabalho resulta numa maior qualidade de ensino, numa maior capacidade de 

trabalho, numa maior otimização de tempo, numa maior rentabilização de recursos e numa maior 

motivação profissional. 

 

O Trabalho Colaborativo no AEAMC – experiências pedagógicas vivenciadas 

Trabalhar num agrupamento, décadas seguidas; ir assistindo à chegada e partida de alunos e 

professores; ir avançando e recuando, face a diretrizes da tutela; ir percebendo que temos de estar 

sensíveis a práticas diferentes que promovam o sucesso académico e a realização pessoal dos 

elementos da comunidade educativa faz com que se comece a pôr todas as variáveis em perspetiva.  

Perante um cenário específico, enquanto docentes construtores do currículo, tomamos um de dois 

caminhos: ou continuamos naquilo que vimos fazendo e a nossa prática é a nossa doutrina; ou paramos 

e refletimos: o que temos de fazer para que a nossa qualidade de ensino e o desenvolvimento de 

competências pessoais tenham um incremento significativo e possa alterar a dinâmica da escola, 

contribuindo para o sucesso educativo? 

Citando Donne (2007), “Nenhum homem é uma ilha” e cada um de nós, nomeadamente como 

professor, faz parte de um “grupo”, seja de docência, de disciplina, de departamento, de conselho de 

turma, de conselho de diretores de turma, de projetos, de conselho pedagógico, de conselho geral, 

de…, de… 

Em todas estas estruturas em que nos é pedida colaboração dedicada, a nossa prática individual 

enriquece a dos outros pares, rumo a uma prática coletiva, eficaz e eficiente, em prol do bem comum. 

O desempenho do grupo não é o somatório de contributos individuais, mas sim o resultado de uma 

contribuição coletiva. 

 

Reflexão crítica  

Numa primeira fase, importava salientar o fator que esteve na génese da implementação das práticas 

colaborativas, no AEAMC. Após análise do relatório da Equipa de Autoavaliação do Agrupamento, 

concluiu-se que havia um défice acentuado de articulação horizontal e vertical, que poderia ser 

impeditivo de uma prática docente produtiva. Detetou-se que muitos professores trabalhavam 

voltados para si próprios, não se assumindo como pertencendo a uma comunidade alargada, focada 

num objetivo comum: o sucesso dos seus alunos.  

Assim, os problemas identificados prendiam-se, essencialmente, com o défice de articulação entre 

professores do mesmo grupo disciplinar, entre grupos disciplinares e entre ciclos de escolaridade. Este 

défice de trabalho colaborativo revelava-se, nomeadamente em diferentes áreas de intervenção 
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docente, a saber: exigência no cumprimento de regras; estratégias pedagógicas; procedimentos de 

avaliação. 

Numa segunda fase, o nosso trabalho pretendeu partilhar com os restantes formandos as soluções 

encontradas para colmatar as lacunas atrás referidas, com vista à melhoria da prática docente. 

O trabalho colaborativo foi, assim, operacionalizado no Agrupamento através da constituição de 

Equipas Educativas de quinto, sexto e sétimo anos de escolaridade, com uma hora semanal constante 

no horário de cada docente; Equipas Disciplinares de Trabalho (no caso dos segundo e terceiro ciclos, 

vulgo chamadas Grupos Disciplinares) e Equipas de Ano (no caso dos docentes do pré-escolar e 

primeiro ciclo); Coadjuvação na sala de aula, entre docentes do mesmo grupo disciplinar, 

preferencialmente). 

Seguidamente e no sentido de percebermos a perspetiva dos professores relativamente à eficácia das 

várias medidas implementadas, neste ano letivo, elaborámos e aplicamos um questionário, tendo 

como base a análise SWOT, com o enfoque na recolha de informação sobre a importância e pertinência 

do trabalho colaborativo, já em desenvolvimento no nosso agrupamento. 

Finalmente, elaborámos um documento, com a partilha de todo este processo, bem como com as 

conclusões retiradas das respostas dos professores: as potencialidades do trabalho colaborativo e os 

seus constrangimentos. 

 

Considerações finais 

Avaliação de práticas pedagógicas implementadas. 

Embora só seja possível avaliar com rigor as medidas de implementação de trabalho colaborativo, no 

final do ano letivo em curso, podemos já, numa primeira abordagem, concluir que, globalmente, os 

docentes respondentes manifestam grande satisfação com a eficácia das medidas adotadas, no 

sentido de melhorar a dinâmica colaborativa no nosso agrupamento.  

Foram apontadas como potencialidades, os itens que passamos a enumerar: 

• operacionalização do preconizado nos Decretos-Lei nº 54 (alterado pela Lei n.º 176/2019, 

Série I de 2019-09-13) e 55, de 6 de julho de 2018, nas Aprendizagens Essenciais e no Perfil 

do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

• enriquecimento pessoal e profissional; 

• apresentação de problemas de forma partilhada e reflexiva (criação de momentos de 

reflexão); 

• criação de soluções pedagogicamente adequadas aos problemas identificados; 

• promoção do sucesso académico, com a contribuição de aprendizagens distintas; 

• partilha de experiências didático-pedagógicas; 
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• criação de dinâmicas de trabalho inovadoras; 

• melhoria de relacionamento entre pares e promoção do espírito de entreajuda; 

• visão vertical e horizontal de práticas pedagógicas; 

• uniformização de procedimentos; 

• rentabilização do tempo despendido para a preparação da atividade docente, 

nomeadamente com a elaboração de materiais pedagógicos; 

• informação mais frequente e atualizada; 

• mais-valia para todos os intervenientes no processo de ensino-aprendizagem; 

• diminuição da indisciplina na sala de aula; 

• trabalho inclusivo e eficaz, porque mais individualizado, numa dimensão multidimensional. 

No que concerne aos constrangimentos sentidos, referimos os que consideramos mais prementes: 

• número elevado de docentes envolvidos nas reuniões das Equipas educativas; 

• inexistência de estratégias de acompanhamento e melhoria para alunos de excelência; 

• lecionação de vários níveis pelo mesmo docente, o que dificulta o trabalho, na prática; 

• (alguma) falta de empenho de ainda alguns docentes; 

• resistência ao trabalho em grupo; 

• (alguma) relutância em partilhar conhecimentos, métodos de trabalho e experiências; 

• pouca abertura à crítica; 

• falta de formação (de curta duração) sobre a dinâmica das equipas educativas; 

• (alguma) resistência de colegas à prática de coadjuvação na sala de aula. 

 

Reflexão final 

Já tínhamos consciência dos benefícios do trabalho colaborativo, até porque a nossa formação tem 

suporte nas Ciências da Educação. A acrescentar, o facto de que somos docentes há já três décadas. 

Somamos a estes fatores um espírito de não-acomodação e de querer que cada ano letivo que começa 

tenha como base os aspetos positivos do ano anterior. Como qualquer ser humano em permanente 

evolução, buscamos o aperfeiçoamento. 

A formação e o respetivo trabalho de campo, realizado no nosso contexto escolar, são indicadores de 

que o caminho que estamos a percorrer nos leva a um serviço docente de maior excelência.  

Como otimizar o processo e os procedimentos? 

Interiorizar o sentimento de partilha e de colaboração no sentido de ser aberto à crítica e perceber 

que aquilo que um colega faz perante determinada situação ou problema é, efetivamente, a melhor 

opção. Durante muito tempo, encarámos a nossa sala de aula como um feudo pessoal, onde 

determinávamos as regras e ditávamos o modus operandi.  
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Não é mais assim! Temos que ser capazes de ser observadores isentos da nossa ação educativa para 

sermos capazes de reconhecer que as estratégias escolhidas por um colega podem resultar melhor do 

que as nossas para alcançar o objetivo final. Isto só se consegue com uma postura de abertura, de 

franqueza, de recetividade total e de aceitação. 

A colaboração pode ser a solução para a resolução de alguns problemas da escolaridade 

contemporânea e para uma mudança educativa e organizacional (Hargreaves, 1998). 
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Marisa Carvalho 
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Em 2018, publicados os Decretos-Lei n.º 54 e 55, muitas vozes se ouviram num intenso debate sobre 

diversidade e diferença, igualdade e equidade, inclusão e educação inclusiva, autonomia e 

flexibilidade. Por um lado, o debate anunciava os receios sentidos, as dificuldades antecipadas, os 

obstáculos esperados e a impossibilidades previstas. Por outro lado, o debate traduzia vontades, 

iniciativas, anseios e esperanças. O Diálogo estava aberto. Se há quem possa recear o Diálogo, é neste 

que está a base da construção de ambientes educativos mais inclusivos, mais flexíveis, mais orientados 

para as pessoas, mais participados e mais vividos. 

É neste Diálogo que a “Em Rede” apostou (e continua a apostar), de forma determinada e persistente. 

Este documento – Práticas de Flexibilidade Curricular em Diálogo - é revelador do potencial de diálogo, 

de partilha e de colaboração desta rede e dos elementos que a mesma integra. Os projetos aqui 

apresentados mostram o (muito) trabalho dos agrupamentos de escolas e dos seus profissionais, 

dando corpo aos desafios e às oportunidades das “novas” leis. Mas estes projetos mostram, também, 

a base segura de partilha criada por esta rede, que apostou no lado das “vontades, iniciativas, anseios 

e esperanças”, sem, contudo, ignorar os receios, as dificuldades e obstáculos, debelando-os. 

Num olhar sobre as Práticas aqui em Diálogo, identificamos as 100 palavras mais frequentes no 

conjunto dos 13 capítulos apresentados (cf. figura 1).  

 

Figura 1. Nuvem de palavras - 100 palavras mais frequentes 

A palavra mais frequente é “Alunos”, que em conjunto com as restantes mais frequentes poderia 

formar a frase “Projeto(s) para a Aprendizagem e Desenvolvimento dos Alunos na Escola (e na 

comunidade)”.  

Destaco a palavra Alunos/Alunas/Aluno/Aluna. Por um lado, pela centralidade que ganha nos projetos 

apresentados, não fossem projetos para os alunos e, em alguns casos, construídos com os alunos. Por 
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outro lado, pela diversidade que anuncia, refletida nas múltiplas e complexas características de cada 

agrupamento de escolas e respetiva comunidade e, por consequência, nos objetivos e atividades 

propostas. E, finalmente, pela flexibilidade e variedade de respostas que implica, claramente 

evidenciadas nas propostas. 

Aprendizagem e Desenvolvimento são claramente o mote para a ação dos projetos apresentados. 

Convergindo com documentos curriculares diversos, os projetos parecem evidenciar uma visão 

holística, onde as diferentes competências são consideradas e, mais do que isso, cruzadas e 

relacionadas, potenciando uma melhor compreensão da complexidade do mundo. Também estão 

presentes estratégias mobilizadoras de competências fundamentais no presente e, sobretudo, na 

preparação para um futuro incerto e imprevisível.  

Não estando em evidência entre as 100 palavras mais frequentes, é notória a centralidade da 

colaboração e da articulação, palavras-chave em inclusão e em inovação. Ora porque são projetos 

levados a cabo por equipas, ora porque envolvem diferentes professores e de diferentes disciplinas, 

numa lógica interdisciplinar, ora porque envolvem múltiplos intervenientes ativos. 

Finalmente, como não considerar a Flexibilidade? Como fazer Projeto(s) para a Aprendizagem e 

Desenvolvimento dos Alunos na Escola (e na comunidade), articulando e colaborando com 

Flexibilidade? Bom, parece-me que a resposta está dada ao longo deste livro. Em Rede aprendemos 

mais, fazendo melhor! 
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