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Comunicações livres nos temas do seminário 

 

Avaliação de Escolas 

 

 
A autoavaliação: pela inovação ou ritualização? 

 

Cristina Folgado Ferreira e Maria João de Carvalho1 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – Portugal 

Nos últimos anos, a autoavaliação das escolas tem vindo a ganhar centralidade, 

acompanhando o protagonismo que a avaliação das organizações públicas e 

privadas tem adquirido enquanto linha de força da New Public Management e do 

referencial de governança educacional. 

Sendo que a autoavaliação se constitui, retoricamente, como instrumento de 

aprendizagem organizacional e de elaboração do sentido da ação dos que 

participam na escola, quisemos conhecer as evidências do sentido inovador ou 

de formalismo ritualizado que lhe podem estar inerentes quando incorporadas 

pelos professores. 

Por um lado, parece cada vez mais consistente a ideia de que a autoavaliação 

das escolas implica e reforça a exigência de aperfeiçoamento das práticas 

pedagógicas, percebendo-se que quanto mais as comunidades educativas 

valorizam o processo autoavaliativo e o interpretam como indispensável à sua 

própria regulação e melhoria, mais se assumem como organizações inovadoras, 

críticas e reflexivas relativamente à sua formação e desempenho. Por outro lado, 

o apelo à autoavaliação de escola a que temos vindo a assistir, nos últimos anos, 

em Portugal, tem-se revelado de difícil concretização, essencialmente, porque, 

integrando lógicas de top-down, resulta de uma resposta à pressão que é 

exercida de fora para dentro, que reclama respostas rápidas e eficientes, sendo, 

por via disso mesmo, executada pelos atores educativos com recurso a guiões 

e pautas prescritivas, modelos de autoavaliação prontos a consumir, cumprindo 

um ritual burocrático, de conformidade à norma. 

                                                           
1 cris.folgado@gmail.com; mjcc@utad.pt 
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Com referência inquietações anunciadas, o trabalho desenvolvido envolveu um 

estudo de natureza qualitativo, inscrito no paradigma interpretativo da 

investigação, que contou com as ações discursivas de 16 interlocutores 

privilegiados em sede de entrevista semiestruturada. Recolhidos os dados 

empíricos, seguiu-se a constituição do corpus de prova e respetivo tratamento e 

análise de conteúdo das construções dos docentes do estudo, convocando o 

quadro teórico de pesquisa, sobre o qual se edificam as interpretações e as 

inferências concretizadas. 

Deste modo, a realidade organizacional desvelada em contexto de investigação 

apontou para um processo de autoavaliação que se concretiza em direta 

observância ao plano das orientações para ação, designadamente porque adota 

todo um referencial pré-formatado, muito mais refletido do que reflexivo, 

decorrente de uma pressão externa fortemente indutora do mesmo. 

Verificou-se, pois, que a cultura de avaliação induzida pela tutela redunda, para 

a generalidade dos docentes, num processo burocrático a exigir uma resposta 

de adaptação formal, facilitada por um referencial construído externamente e, 

neste sentido, mais do foro dos órgãos de gestão. 

E, se nas respostas que compuseram, estes atores revelaram entender que a 

autoavaliação deveria constitui-se como um espaço de aprendizagem 

organizacional não compaginável com papéis passivos por parte dos seus 

protagonistas, não obstante, os inquiridos reconhecem uma prática 

autoavaliativa formal e ritualizada que contradiz um posicionamento crítico e 

reflexivo do sujeito individual e/ou coletivo que aspira a autoavaliar-se. 

Com efeito, ponderando sobre os contributos do processo no desenvolvimento 

organizacional e na melhoria do seu desempenho enquanto docentes, os 

entrevistados permitiram inferir uma autoavaliação do agrupamento fracamente 

impactante e sem capacidade de operar a mudança, constatando-se que não foi, 

ainda, encontrado o caminho de uma autoavaliação potencialmente inovadora. 

Palavras-chave: autoavaliação; inovação; ritualização 
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Autoavaliação: o Efeito Inovador (ou não) na prestação de serviço 

educativo 

 

Helena Correia e Maria João de Carvalho2 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Portugal 

A preocupação com a educação e com a avaliação do sistema educativo, em 

especial a partir da década de 1970, foi originada pelas enormes mudanças 

ocorridas nas esferas políticas, económicas e sociais, em todo o mundo. Tal 

contexto fez atribuir à educação um papel fundamental para fazer face às novas 

exigências de mercado.  

A promoção da qualidade da educação é, pois, uma questão que vigora na 

agenda política nacional e internacional sendo a avaliação da educação uma 

prioridade das políticas educativas com vista a convergir para essa qualidade. 

Com a Lei n.º31/2002 instituiu-se um sistema de avaliação do ensino público não 

superior sob a forma de avaliação externa e autoavaliação, visando contribuir 

para a melhoria das escolas e para elevar os seus níveis de qualidade.  

Consideramos que as práticas de autoavaliação são imprescindíveis pois, se por 

um lado contribuem para o reforço da autonomia das instituições, conduzindo a 

uma maior responsabilização na adequação das estratégias educativas às 

populações a que se destinam e, nesta medida, obrigam a uma 

consciencialização sobre as dinâmicas produzidas no interior da escola, através 

de uma atitude reflexiva, indispensável a qualquer aprendizagem significativa, 

que se materialize em ações de promoção da melhoria da escola, por outro 

configuram-se como um importante mecanismo de projeção da imagem e 

regulação do funcionamento da escola.  

Neste âmbito, estabelecemos como principal objetivo conhecer o impacto do 

trabalho desenvolvido pela equipa de autoavaliação ao nível da prestação de 

serviço educativo, nas práticas dos docentes do grupo disciplinar de 

Biologia/Geologia. Para o efeito, realizamos um estudo de caso, numa escola 

secundária com 3º ciclo e pública, utilizando, como técnicas de recolha de dados, 

a observação participante, a entrevista semiestruturada e análise documental. A 

                                                           
2 helena.ic.correia@gmail.com; mjcc@utad.pt 
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análise dos resultados seguiu a metodologia de análise de conteúdo, projetada 

na dimensão da autoavaliação e do plano de melhoria.  

A nossa análise permitiu aferir que o processo de autoavaliação decorre da 

imposição legal e que existe uma assimetria nos contributos dos professores no 

referido processo, de resto constatou-se a não apropriação do relatório que dele 

decorre. Os planos de melhoria tiveram por base os relatórios da Avaliação 

Externa de Escolas, tendo ficado expresso que eles resultam mais de uma 

imposição/obrigação do que da necessidade sentida pelos atores educativos, o 

que justifica a colaboração fluída e parcial na elaboração dos mesmos, bem 

como a pouca coesão na participação e no empenho na implementação das 

ações de melhoria. Por isso não foi surpresa que o formalismo das ações não 

tenha tido consequências na mudança ao nível da prestação do serviço 

educativo em ambiente de sala de aula. Inferimos, a partir destes dados, que 

existem duas dinâmicas de ação em confronto, manifestas entre a lógica da 

burocracia e da anarquia organizada enquanto princípios que estruturam 

comportamentos e processos organizacionais. 

Foi possível concluir que, apesar da preocupação com a qualidade e melhoria 

do serviço educativo prestado, as ações desenvolvidas traduzem-se, de forma 

inequívoca, num ritual legitimador e de gerenciamento da imagem da escola.  

 

Palavras-chave: autoavaliação; prestação de serviço educativo, melhoria 

 

Dis Seminar/ Semear para colher: envolver as lideranças de topo 

 

Liliana Tavares, Lurdes Rodrigues, Lurdes Ferreira e Sandra Camêlo3 

Agrupamento de Escolas de Valadares, PORTUGAL 

Em Portugal, a autoavaliação (AA) das escolas tem vindo a merecer uma 

atenção cada vez maior por parte de instituições e  docentes. O Decreto-lei 

31/2002 obriga os estabelecimentos de ensino a desenvolver procedimentos de 

AA, mas somente a partir de 2006/2007 estes procedimentos avaliativos 

                                                           
3 liliana-tavares@netcabo.pt; lurdes.srodrigues@gmail.com;  marialurdesferreira@sapo.pt;  
sandracamel@gmail.com 
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começaram a assumir-se como uma prioridade pela generalidade das 

instituições, sobretudo na sequência da implementação da avaliação externa das 

escolas pela IGEC (Mouraz, Leite e Fernandes, 2014). 

A comunicação que se propõe dá conta do trabalho da Equipa de Autoavaliação 

(EAA) de um Agrupamento para melhorar o dispositivo de AA em uso. 

Este plano consiste, por um lado, em envolver as lideranças de topo e 

intermédias numa análise aprofundada das ações desenvolvidos e dos 

resultados escolares dos alunos que conduza ao conhecimento mais 

aprofundado da escola e da qualidade educativa que promove, bem como, à 

definição de estratégias de melhoria educacional. Por outro lado, pretende-se 

melhorar o envolvimento de todos os docentes no questionamento das 

estratégias implementadas e dos efeitos gerados, promovendo-se uma reflexão 

aprofundada sobre as causas do insucesso escolar e as estratégias para o 

combater. 

Se com este plano de ação se tem como expectativa a melhoria das ações 

orientadas para as aprendizagens dos alunos, em função das lacunas 

diagnosticadas, com o incremento da reflexão, espera-se também contribuir para 

a valorização interna do trabalho de AA e potenciar a participação dos diversos 

atores nos procedimentos de melhoria educacional. Essa é, para o 

Agrupamento, uma tarefa inovadora. 

Para o próximo ano letivo, o plano de melhoria, ainda em esboço, consiste, 

primordialmente, na implementação de “Medidas de Promoção do Sucesso 

Educativo”: na criação de Turmas Fénix,  de Tutorias e  de estratégias de 

Supervisão Colaborativa (SC). No que respeita ao ensino básico, o trabalho da 

EAA focar-se-á, sobretudo, no acompanhamento/monitorização destas ações, 

bem como, na análise dos resultados escolares. 

Neste processo, pretendemos reforçar o envolvimento da direção no processo 

de reflexão e análise dos dados obtidos e no incremento das ações de melhoria. 

Por outro lado, na avaliação das ações e dos resultados, procuramos reforçar as 

oportunidades de discussão e análise dos efeitos gerados - pelas medidas 

implementadas - e aspetos a melhorar. 



 

15 
 

Os responsáveis de cada uma das ações referidas recolhe e partilha com a 

equipa os dados que vai recebendo, participando na sua análise. Esta reflexão 

será estendida aos diversos grupos de trabalho e também aos alunos. 

No plano de AA prevê-se a realização de reuniões periódicas com os 

coordenadores das ações Fénix, Tutorias e SC.  Estas sessões visam um 

trabalho de avaliação em parceria, onde a EAA acede aos dados recolhidos 

pelos responsáveis e colabora na sua organização e análise, parecendo-nos útil 

utilizar alguns dos instrumentos de recolha de informação já previstos para este 

programa de melhoria. A cada instante, poderá ser necessário a construção de 

novos procedimentos.   Perspetiva-se desta forma um envolvimento mais ativo 

dos docentes implicados, do qual decorrerá uma maior consciencialização das 

intencionalidades e sentidos da AA e do processo de melhoria contínua que lhe 

subjaz. 

 

Palavras-chave: envolver, lideranças, melhoria 
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A avaliação institucional das escolas tem vindo a assumir um papel cada vez 

mais relevante no contexto das políticas educativas, função que, ao nível da 

avaliação externa, é assumida pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência 

(IGEC). Também o modelo de gestão das organizações escolares (Decreto-Lei 

n.º 75/2008, alterado pelo n.º 137/2012, no seu art.º 9), qualifica o Relatório de 

Autoavaliação como um dos instrumentos de autonomia das escolas. 

A autoavaliação surge como um imperativo institucional de índole alargado 

devendo, por isso, envolver todas as dimensões da organização escolar. Nesse 

sentido importa, não só organizar processos de autoavaliação como uma forma 

de dar cumprimento a normativos legais, mas, e sobretudo, entendê-la como um 

instrumento de regulação interna que sirva de ponto de partida para uma real 

identificação e priorização de áreas de melhoria a implementar, isto é, tornando-

a um instrumento de pertinência para a construção de uma ação educativa 

significativa. Pensada a longo prazo, permite, ainda, uma intervenção 

concertada entre todos os agentes educativos, uma aposta que importa ganhar, 

na conceção de circuitos de disseminação, internos e externos, de forma a 

operacionalizar canais eficazes de comunicação. A autoavaliação deve, pois, ser 

entendida como um mecanismo de autorregulação eficaz se resultar de uma 

ação refletida, contínua e sistemática, apoiada em referenciais significativos 

conducente à elaboração de um Plano de Ação de Melhoria pensado a longo 

prazo, centrado num real diagnóstico da instituição, capaz de abranger 

diferentes dimensões e cujo resultado reflita um trabalho participativo e reflexivo 

de todos os agentes educativos. 

A comunicação que se apresenta centra-se nesse propósito e dá conta de um 

trabalho de inventário de dois principais tópicos que têm dificultado a apropriação 

deste espírito de autorregulação por todos os elementos do Agrupamento de 

Escolas de Peso da Régua: como se reflete internamente sobre os dados 

recolhidos no âmbito da autoavaliação de escolas e como se disseminam os 

resultados diferenciadamente para os diferentes destinatários da comunidade 

educativa. São seus objetivos: 

Determinar condicionantes e constrangimentos na prática de autoavaliação; 
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Definir estratégias que potenciem uma autoavaliação eficaz. 

O trabalho foi desenvolvido no âmbito de uma formação realizada no 

Agrupamento e em que participaram as lideranças intermédias e de topo – 

membros do Conselho Pedagógico e Comissão de Autoavaliação e da Direção.  

Especificamente, cada formando produziu um depoimento e recolheu outro de 

um colega sobre os modos como se reflete sobre os dados da autoavaliação e 

os usos que são feitos dos resultados escolares e sobre as formas de 

disseminação da informação produzida. Foram recolhidos 18 depoimentos. 

A análise de conteúdo, desses depoimentos, foi realizada com recurso ao 

programa NVivo. 

Foi possível concluir que os principais condicionantes e constrangimentos que 

se colocam à efetiva reflexão e consecução do processo auto avaliativo são a 

Rotina; o comodismo, a Ausência de metas/referenciais claramente assumidas 

por todos, a Falta de distanciamento crítico bem como alguma 

desresponsabilização sobre resultados que são dos “outros”, que fazem das 

reflexões acontecimentos pontuais, frequentemente sem articulação com o que 

há a fazer a seguir.  

A estratégia a seguir passa pela criação de uma ação estratégica dinâmica que 

consiga envolver todos os intervenientes educativos, ainda que recorrendo a 

iniciativas e recursos distintos. 
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A avaliação externa das escolas, mudança e inovação dos processos de 

liderança e gestão curricular e pedagógica – uma meta-análise a partir 

dos relatórios oficiais 

 

Henrique Manuel Pereira Ramalho4 

Escola Superior de Educação – Instituto Politécnico de Viseu, PORTUGAL 

Desde a publicação da Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, com o seu enfoque 

na avaliação externa das escolas, os processos de liderança, gestão e 

supervisão organizacional, curricular e pedagógica na escola pública portuguesa 

passaram a estar sob uma vigilância mais consequente por parte da tutela. 

Frequentemente, assume-se a narrativa da avaliação externa na expetativa de 

se tratar de um processo propociador de importantes inovações educacionais, 

curriculares e pedagógicas, que possam vir a ser institucionalizadas no interior 

das escolas. Sob o jugo da mudança e da inovação dos processos de liderança 

e gestão do trabalho escolar, a nossa análise suscita uma compreensão do 

discurso oficial em torno do efeito na eficácia e eficiência daquelas lideranças, 

privilegiando o seu pendor inovador, tendo em conta os critérios, atributos, 

indicadores e asserções que balizam a sua arquitetura em função das seguintes 

categorias e respetivos domínios de indicadores: i) organização e gestão 

escolar: gestão de recursos humanos, gestão de recursos físicos e materiais, 

articulação dos documentos de conceção, planeamento e desenvolvimento da 

atividade educativa, curricular e pedagógica, comunicação intraorganizacional, 

participação dos atores da comunidade educativa; ii) planeamento estratégico: 

caráter voluntarista das escolas para acolher a avaliação externa, relevância das 

lideranças de topo (administrativas/políticas – enfoque nas opções políticas de 

escola), relevância das lideranças de gestão de topo (enfoque na gestão dos 

recursos e das condições para a ação), relevância das lideranças intermédias 

(pedagógicas ou instrutivas - enfoque nos processos de aprendizagem e 

resultados académicos), valorização da distribuição da liderança (papéis e 

responsabilidades), relação com o exterior (parcerias, protocolos e projetos para 

facilitar a prestação do serviço educativo), orientação estratégica do 
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planemamento; iii) autorregulação e melhoria da ação educativa: procedimentos 

e dispositivos de monitorização e regulação internas como garante do controlo e 

prestação de contas com  enfoque nos resultados, estratégia global de melhoria 

com plano estratégico exequível, ênfase na qualidade da escolarização e dos 

resultados das aprendizagens, capacidade para o exercicio do contraditório e 

seus efeitos. Congruentemente, analisam-se as centralidades que aquela 

conceção enfatiza, para, a partir daí, interpretar o discurso oficial sobre a 

mudança e a inovação da liderança e gestão educacionais ocorridas no interior 

das escolas portuguesas. Metodologicamente, procedemos a uma meta-análise 

(não estatística/qualitativa) (cf. Egger & Smith, 1997; Castro, 2001; Zimmer, 

2006) de conteúdo sistemática ao corpus de sete relatórios anuais da avaliação 

externa das escolas, relativos ao período compreendido entre os anos letivos de 

2006-2007 e 2012-2013. Concludentemente, a racionalidade explicitada pelo 

discurso oficial suscita a obrigação de apresentar resultados inovadores à 

imagem de um referencial central de avaliação, aduzindo uma visão minimalista 

e instrumental das lideranças curriculares e pedagógicas da periferia, 

desvalorizando os domínios administrativo e político. Compreende-se a 

avaliação externa como um processo incompatível com as práticas de autonomia 

das lideranças, onde tende a sobressair o líder aplicador, em detrimento do líder 

investigador e decisor. Além disso, o efeito-escola sobressai no quadro da 

ideologia da inovação curricular e pedagógica, precisamente pela 

instrumentalidade das lideranças pedagógicas e curriculares, levando ao 

fechamento dessas lideranças em esquemas de atuação mais conservadores. 

 

Palavras-Chave: avaliação externa de escolas; liderança e gestão escolares; 

mudança e inovação curricular e pedagógica. 
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Comunicações livres nos temas do seminário 

 

Lideranças escolares 

 

 
 

A (in)visibilidade do conselho geral na vida das escolas 

 

Raquel Lopes e Ana Mouraz5 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, 

Portugal 

O Conselho Geral (C.G.) é estatuariamente o órgão máximo de uma escola 

(Decreto – Lei 75/2008). Todavia, na vida quotidiana das escolas constata-se 

empiricamente uma certa invisibilidade desse órgão. Estudos recentes 

verificaram que o papel do C.G. não é claro para maioria dos pais e alunos. Já 

os professores conferem-lhe uma menor importância entre os órgãos de gestão 

e direção (Everard, 2013; Silva, 2012).  

A autonomia das escolas corresponde à sua capacidade para identificar a sua 

missão, que decorre de um correto diagnóstico das condições em que é 

coletivamente chamada a desempenhar as suas tarefas educativas, e da sua 

capacidade de se organizar internamente para dar corpo, nas políticas e nas 

práticas, a esse desígnio. A organização interna das escolas distingue órgãos de 

gestão e direção e estabelece a sua responsabilidade para exercer com 

autonomia cada cargo. Todavia, as competências deliberativas que são exigidas 

ao C.G. não parecem ser suficientes e atrativas para fazer a diferença nas 

políticas que determinam a ação prática de cada escola.  

Esta comunicação apresenta uma parte de um estudo piloto iniciado na FPCEUP 

que tem como objetivo estudar as razões da invisibilidade do C.G. da vida das 

escolas. O estudo, em curso dá conta de parte das suas primeiras etapas: a 

identificação na literatura de aspetos relevantes que possam contribuir para 

                                                           
5 Raquel_lopes_04@hotmail.com; anamouraz@fpce.up.pt 



 

22 
 

explicar essa invisibilidade; a realização de entrevistas aprofundadas a 

elementos do C.G. de uma escola. Mobilizam-se neste texto os dados da 

entreviste ao presidente do C.G de uma escola sem contrato de autonomia.  

A entrevista organizou-se em torno da estrutura funcional do órgão e das 

vicissitudes da sua ação. Inquiriu também o modo de relacionamento do C.G. 

com os outros órgãos e outras entidades parceiras da escola, de forma a 

aquilatar a sua (in)visibilidade.  

A literatura é relativamente consensual a considerar que a existência formal do 

C.G. não corresponde à sua invisibilidade na escola, nem junto das parcerias 

que esta tem. O C.G. tem muito poder que é atribuído na lei, mas os estudos 

mostram que só têm visibilidade como órgão instituinte da direção, porquanto é 

a sua responsabilidade de escolher o/a diretor/a. O facto de ter também de 

aprovar os documentos fundamentais da escola não lhe dá protagonismo 

acrescido, seja porque não se encontraram registos de não aprovações dos 

documentos, seja porque não cabe ao C.G. fazer propostas para a sua redação.  

A entrevista realizada ao presidente do C.G. permitiu constatar uma sintonia 

entre os dados da literatura e o caso particular daquele C.G. Outra explicação 

para essa menor visibilidade pode estar no facto de o C.G. ser um órgão recente, 

sem tradição nas escolas portuguesas e sem uma presença constante na vida 

quotidiana das escolas. Paradoxal é o facto de a este carácter recente do órgão 

não estar associada uma formação capacitante dos seus membros.  

Do exposto pode concluir-se, provisoriamente, que a invisibilidade do C.G. tem 

causas internas e externas à sua composição, sendo as externas associadas à 

sua menor presença como coletivo de ação e as internas à falta de formação dos 

seus membros.  

 

Palavras-chave: Conselho Geral; estudo piloto; autonomia das escolas.  
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Norte de Portugal. Dissertação de Mestrado, Universidade do Minho, 

Braga.  

 

Uma análise da política educativa projeto professor diretor de turma no 

ceará – brasil, sob a perspectiva da escola como organização educativa 

 

Vagna Brito de Lima, Maria Zuleide da Costa Pereira e Virgínio Sá6 

Universidade do Minho, Portugal e Universidade Federal da Paraíba, Brasil; 

Universidade Federal da Paraíba , Brasil 

O presente texto tem por objetivo apresentar um projeto de pesquisa de 

Doutoramento em Educação pela Universidade Federal da Paraíba-Brasil com 

Estágio Científico Avançado no Departamento de Ciências Sociais da Educação 

do Instituto de Educação da Universidade do Minho-Portugal. O referido projeto 

encontra-se em andamento com o objetivo de investigar quais as apropriações 

dos sujeitos da organização educativa (gestores, professores, alunos e pais), 

acerca do cargo do professor diretor de turma no contexto da escola pública 

estadual regular cearense no período de 2011 a 2014. Uma vez que o cargo de 

director de turma instituído no Ceará se inspira no cargo homónimo criado no 

sistema educacional português na década de 60 do séc XX, o projeto de 

investigação envolve dois estudos de caso, um em desenvolvimento no contexto 

cearense e outro no norte de Portugal.  A política educativa intitulada Projeto 

Professor Diretor de Turma (PPDT), está em ação no contexto brasileiro 

precisamente nas escolas públicas estaduais regulares do Ceará-Brasil desde o 

ano de 2008, no sistema educativo português, o cargo encontra-se consolidado 

e regulamentado com a nomenclatura, diretor de turma, desde o final de 1968. 

Contudo, conforme Sá (1997), O antepassado remoto do Diretor de Turma foi 

introduzido na escola portuguesa em finais do séc XIX, tendo então a designação 

de Diretor de Classe. Como afirma este autor, “[...] pelo decreto de 14 de agosto 

de 1895, determina-se que de entre os professores da classe um será designado 

director, competindo ao governo a sua nomeação sob proposta do reitor” (p, 29).  
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Ao analisar as continuidades e rupturas do Diretor de Classe ao Diretor de 

Turma, Sá põe a evidência a “tríplice função” que une os dois cargos, ainda que 

com uma hierarquização diferente das funções em causa. A abordagem 

metodológica é de natureza qualitativa, adotando como referencial teórico o ciclo 

contínuo de políticas formulado por  Stephen Ball e Richard Bowe (1992, 1994), 

articulando-o com a análise da escola como organização educativa.  Assim, o 

referencial teórico procura combinar a abordagem do ciclo das políticas com as 

contribuições da sociologia das organizações educativas, a partir das 

perspectivas de Ball (2002, 2004, 2011, 2013), Lima (1986, 2001), Sá (1997) 

entre outras contribuições para a compreensão da escola como organização 

educativa complexa. Pensando em não se cometer o equívoco de analisar a 

referida prática educativa de maneira “insularizada”  ou mesmo no plano textual 

e normativo, recorre-se ao modelo de análise das organizações 

educativas/escolares em suas múltiplas focalizações na perspectiva de 

compreender o objeto estudado e as suas diferentes dimensões, procurando 

identificar as reinterpretações e recontextualizações pelas quais passou o 

Projeto Professor Diretor de Turma (PPDT), nos diferentes contextos da ação, 

contexto da influência, contexto da produção do texto, contexto da prática, 

contexto dos resultados e efeitos e contexto das estratégias políticas. Na esteira 

de Lima (2001, p. 95), “mesmo no caso dos modelos organizacionais 

formalmente instituídos por via jurídica-normativa, com caráter universal, fixados 

em textos legais, é indispensável proceder ao seu estudo enquanto produções 

resultantes da acção política e administrativa. [...]”. Portanto, o esforço que se 

mobiliza nesta pesquisa dá-se na perspectiva de, primeiramente, compreender 

as teorias, abordagens e imagens que ajudam a analisar os fenômenos tanto no 

“plano das orientações para a ação” como no “plano da ação” e, para tal é 

imperativo que se invista no exercício compreensivo da escola como 

organização educativa socialmente complexa.  

 

Palavras-chave: Ciclo de políticas. Diretor de Turma. Organização Educativa  
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Entre a burocracia e a pedagogia – a gestão escolar e as palavras da 

diretora e coordenadores/as de um território educativo de intervenção 

prioritária (TEIP) 

 

Janair Mezzari e Elisabete Ferreira7 

Universidade do Porto – Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação - 

Portugal 

Nesta comunicação damos conta da pesquisa realizada e trazemos parte dos 

resultados apresentados no âmbito do curso de Mestrado em Ciências da 

Educação da Universidade do Porto. Esta pesquisa centrou-se em conhecer e 

compreender as dinâmicas de administração e gestão de um agrupamento de 

escolas, pertencentes a um território educativo de intervenção prioritária (Teip), 

com o intuito de esclarecer possíveis influências da coordenação na 

aprendizagem e na equidade escolar. 

Entendemos que a escola enquanto organização social e política, tem uma 

enorme responsabilidade na promoção de mudanças significativas na 

sociedade. Sabe-se, no entanto, que há uma variedade de fatores externos e 

internos que influenciam para que ela alcance seus objetivos, dentre eles, 

aqueles relacionados diretamente com sua administração e gestão. De acordo 

com Paro (1988), considerando que a escola deva estar voltada para a criação 

de meios adequados que despertem no aluno o interesse em aprender, os 

modos como se organiza a gestão escolar influencia diretamente no alcance de 
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seus objetivos.  Neste sentido, este estudo teve como objetivo geral, conhecer 

os modos de fazer a administração e a gestão escolar, entender o trabalho 

docente nas dinâmicas de coordenação de um contexto de um território 

educativo de intervenção prioritária, legalmente constituído para atender 

populações com caraterísticas de exclusão social e escolar.  Para isto, partimos 

dos discursos e das palavras de representantes do agrupamento, na figura 

daqueles que ocupam cargos de direção e de coordenação, recolhidas 

essencialmente através de observações, entrevistas semiestruturadas e 

pesquisa documental.  

Da análise interpretativa salientamos o desafio que enfrentam estes professores 

na realização da gestão escolar como trabalho docente e que se desenvolve 

entre a burocracia e a pedagogia contextualizada em intervenção prioritária. A 

exigência dos saberes profissionais perceciona-se nas atribulações do trabalho 

docente realizado em prol da melhoria contínua das dinâmicas e da vida do 

agrupamento.  

 

Palavras-chave: Administração e gestão escolar; TEIP; trabalho docente 
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A Educação Especial em Questões de Liderança e Inclusão na Escola 

 

Olga Margarida Paulo de Sá e Elisabete Ferreira8 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação do Porto, Portugal 

Esta comunicação é um recorte da pesquisa em desenvolvimento e tem como 

objetivo principal conhecer tipos de lideranças e modelos de organização e 

gestão escolar que potenciem a participação de alunos com necessidades 

educativas especiais em escolas de 3º ciclo e secundário. A pesquisa 
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desenvolve-se numa perspetiva político- organizacional da escola pública 

democrática. 

Quanto à pergunta de partida, procura-se saber de que modo os/as diretores/as 

através da sua ação de administração e gestão educativa podem ou não 

influenciar a escola com uma renovada política de equidade e inclusão? 

Na linha de continuidade do estudo, propomos os seguintes objetivos: analisar e 

compreender a escola enquanto organização tendo por base as políticas 

educativas para a Educação especial; compreender de que modo os modelos 

organizacionais de administração e gestão escolar podem apoiar o 

desenvolvimento de ambientes inclusivos; conhecer através das práticas 

dos/das diretores/as comprometidas com a inclusão as formas de pensar e agir 

na Gestão Escolar; e, contribuir com o estudo  para o conhecimento europeu 

sobre a problemática da liderança para a inclusão e para a melhoria dos 

contextos de trabalho escolar. 

Considerando a educação na sua globalidade e o conceito de “Escola para 

Todos” (Declaração de Salamanca, 1994), surge um grupo de alunos na Escola 

que dispõe de apoios especializados de educação especial. 

Esta não é uma educação à parte, não é uma educação complementar. Importa 

que cada aluno se identifique com o espaço escola e que dele possa tirar o maior 

benefício, quer relativamente à sua formação pessoal, quer académica. As 

políticas educativas através dos normativos legais, nomeadamente o Decreto-

Lei 3/2008, de 7 de janeiro, atualmente em vigor, disponibilizam diretrizes que 

estão na base da organização do processo educativo de alunos com 

necessidades educativas permanentes. No território português, verifica-se que 

perante a mesma legislação, as práticas educativas nas escolas no que 

concerne à educação especial apresentam uma ambivalência na sua 

implementação. Observando a estrutura e a organização da escola, 

questionámos o fato de perante as mesmas políticas educativas para todo o país, 

como se torna possível a existência desta diversidade de procedimentos, 

salvaguardando sempre o contexto e adequação ao meio em que a escola se 

insere, as necessidades e os objetivos do percurso educativo dos alunos. O 
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ponto fulcral desta questão é quando estes procedimentos organizacionais 

privam o aluno com necessidades educativas de aceder às oportunidades e 

participação na escola. 

O interesse por este tema e a sua pertinência sócio-educativa deve-se ao fato 

de a escola ser um espaço em constante atualização e inovação, por isso a 

necessidade de se readaptar face às exigências de ensino de hoje em dia. A 

escola não pode olhar exclusivamente para a grande massa de alunos, tem que 

ter em conta os grupos de alunos que necessitam de adequações para acederem 

ao conhecimento. Esta diversidade de alunos impõe que o corpo docente e 

comunidade educativa se readapte a uma nova realidade educativa, num 

processo de reflexão, atualização e inovação. 

Quanto à metodologia de investigação, este estudo carateriza-se por uma 

metodologia mista, quantitativa e qualitativo. No que concerne aos métodos e 

análise de dados, recorrer-se-á à análise estatística (SPSS- Statistical Package 

for the Social Sciences), análise documental e à análise de conteúdo. 

Palavras-chave: educação especial, equidade, liderança. 

 

O potencial de inovação de práticas pedagógicas de articulação - entre a 

Educação Pré-Escolar e o 1ºCEB 

 

Augusta Queirós, Manuela Carvalho e Manuela Duarte9 

Agrupamento de Escolas Rio Tinto nº 3, Agrupamento de Escolas de Paredes 

Entre as tendências atuais que caraterizam a ação das escolas e dos seus 

profissionais está a maior pressão para se ser inovador e criativo nos modos 

como se responde aos desafios que a instituição enfrenta. Um desses desafios 

é, sem dúvida, a articulação curricular entre ciclos que a história do ensino em 

Portugal, moldou de formas desarticuladas, mercê da diferenciada formação e 
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estatuto profissional dos professores (Lopes et al, 2005), e da diferenciada 

organização curricular (Vale & Mouraz, 2014). Articular o que foi criado de forma 

isolada não é fácil… Nesta comunicação explora-se um exemplo de uma prática 

de articulação curricular entre o Pré-escolar e o 1º CEB para se identificarem os 

aspetos caraterizadores da mudança, as suas dificuldades e o seu potencial 

inovador. 

Este é um trabalho que resultou de um círculo de estudos dedicado à inovação 

das lideranças intermédias e que pôs a trabalhar em conjunto, professores 

coordenadores de departamento de Agrupamentos diferentes.  

Para o efeito da presente comunicação consideramos práticas inovadoras, não 

aquelas que inventam absolutamente novas formas de fazer, mas aquelas que 

desafiam nos contextos específicos onde ocorrem, os saberes e as rotinas 

instaladas na ação educativa (OECD,2014).  

Dá-se conta de uma prática em curso num Agrupamento de escolas cujo traço 

estruturante foi a articulação curricular entre o pré-escolar e o 1º CEB. A prática 

consiste num conjunto de sessões, com caráter regular, que materializa o 

conceito de articulação curricular e envolveram atividades de leitura partilhada, 

com as crianças do pré-escolar que ingressarão no ensino básico no ano letivo 

seguinte. O caráter da partilha residia nos agentes desta: os professores e 

educadores, mas também os alunos e as suas famílias. 

As atividades tinham como finalidade contribuir para a melhoria do sucesso 

educativo das crianças, dinamizando atividades que promovam o 

desenvolvimento da sua linguagem e comunicação, que promovam o aumento 

da frequência dos espaços das bibliotecas e, ao mesmo tempo, favoreçam uma 

aprendizagem dos aspetos essenciais do currículo nacional. 

Organizaram-se atividades que exploravam recursos diversificados, alguns 

envolvendo as tecnologias da informação, outros, materiais usados no 

quotidiano das escolas e das crianças e das famílias. A organização do projeto 

e as decisões sobre as histórias a recontar de modos diferentes coube aos 

coletivos das professoras do 1º CEB e das educadoras.  A preparação dos 
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recurso e respetivos guiões de exploração ficou a cargo das professoras do 1º 

ciclo, diretamente envolvidas na atividade. Às crianças e às famílias coube 

colaborar na produção de alguns materiais que deram consistência ao 

envolvimento destas.  

A iniciativa foi do agrado das crianças e das famílias, bem como das educadoras 

que estavam neste ano a trabalhar com aquelas crianças. 

A questão que sobra e diz respeito à apreciação da iniciativa como modo eficaz 

de articulação curricular vertical pode resumir-se no quadro SWOT que segue. 

  

Aspetos fortes 

Articulação vertical dos conteúdos 

curriculares associados à leitura e ás 

suas exigências na pré, como a o 

desenvolvimento da consciência 

fonológica. 

O Trabalho colaborativo entre as 

professoras, e as educadoras. 

Desconstrução de alguns mitos 

enraizados sobre a escola do 1º ciclo, tais 

como… 

Oportunidades 

As parcerias estabelecidas com: a 

Câmara (por causa dos transportes 

necessários) e a biblioteca municipal. 

Existência de espaços físicos renovados 

e apetrechados de forma a responder a 

nível etário do público-alvo.  

 

Aspetos fracos 

 Nada a salientar  

 

 

Ameaças 

Limitadas competências literárias de 

alguns encarregados de educação.  

Alguma desvalorização da escola e da 

cultura de escola. 

Dificuldade em promover as bibliotecas 

do agrupamento e outros serviços da 

comunidade enquanto espaços 

agregadores de conhecimento 
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Para concluir, interessa verificar se a iniciativa de articulação descrita serve a 

ideia de  práticas inovadora consistente, que consiste na verificação da 

conformidade com 4 princípios ( OECD, 2014): 

- sustentabilidade (capacidade da escola para sustentar o projeto / prática / 

iniciativa e seus benefícios e serviços ao longo do tempo);  

- continuidade (quando uma boa prática é integrada no cotidiano da escola e não 

é apenas pontual); 

- a participação da comunidade escolar (escola tem a capacidade de envolver-

se em algumas atividades da comunidade escolar como um todo); 

- e acompanhamento (cultura escolar de avaliação para monitorar, avaliar e 

refletir sobre as suas diferentes atividades). 
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Comunicações livres nos temas do seminário 

 

Alunos: desempenhos, percursos e resultados escolares 
 

 

 
 

A influência das variáveis cronobiológicas no desempenho académico em 

alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico: uma perspetiva para novas 

práticas pedagógicas 

 

Marco Martins Bento e José Alberto Martins10 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto 

(Portugal) e Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho (Portugal) 

Do ponto de vista biológico, é consensual a existência de diferenças nos ritmos 

biológicos entre indivíduos, i.e., cada sujeito apresenta diferentes ciclos diários 

de funcionamento fisiológico e psicológico, sendo o perfil destes ciclos 

parcialmente moldado pelos genes, e.g., a regulação da temperatura, 

funcionamento hormonal e diferentes processos homeostáticos, ou associados 

ao ambiente, e.g., a ausência de luminosidade é um ativador da libertação de 

melatonina (Almeida, 2013; Randler & Frech, 2009; Pereira et al,, 2009). 

Estes ritmos definem o designado cronótipo ou tipo diurno, ou seja, a presença 

de determinadas caraterísticas que se associam com o funcionamento biológico 

em função do período do dia.  

De acordo com o ritmo orgânico, refletido no cronótipo, destrinçam-se 

caraterísticas mais matutinas, intermédias ou vespertinas, que influenciam o 

desempenho na maioria das atividades, tanto laborais como educativas. 

                                                           
10 marco.bento@outlook.com; josealmartins@gmail.com 



 

34 
 

Diversos autores (Crowley, Acebo & Carskadon, 2007; Silva et al., 2006; 

Vitaterna, Takahashi & Turek, 2001) indicam que um desfasamento entre o 

cronótipo e os horários das rotinas do sujeito, a longo termo, afetará o seu 

desenvolvimento fisiológico e psicológico.  

Gomes e colaboradores (2014) apresentaram uma síntese de estudos que 

relacionam o cronótipo e o desempenho em diferentes tarefas cognitivas e que 

evidenciam que o efeito sincronia beneficia os desempenhos. Mais 

recentemente, outro estudo aponta dados inconsistentes em provas de leitura 

que merecem maior reflexão pois poderão trazer claros contributos para a prática 

pedagógica (Cruz et al., 2015) 

As diferentes políticas educativas continuam, pese embora a importância que o 

estudo sobre o cronótipo tem ganho, a não contemplar medidas de planeamento 

de atividades em momentos de maior rendimento nas tarefas escolares. 

Nomeadamente, os horários escolares, com frequência, são elaborados em 

função das disponibilidades horárias da gestão escolar e dos seus recursos em 

detrimento de atender às necessidades cronobiológicas de cada aluno. 

Este estudo foi desenvolvido com 341 alunos portugueses, do 2.º e 3.º ciclo do 

ensino básico e teve como objetivos: 1) caraterizar a amostra em função do 

cronótipo; 2) compreender a relação entre o cronótipo, idade e género; 3) 

compreender se as crianças reconhecem o seu ritmo biológico; 4) analisar se o 

período em que decorre a avaliação a diferentes disciplinas (português, 

matemática, ciências e história) é congruente com o período do dia 

correspondente ao cronótipo predominante (efeito sincronia); e 5) conhecer as 

qualidades psicométricas, ainda que de forma exploratória, de uma adaptação 

do questionário de cronótipo em crianças (autorrelato dos 10 aos 15 anos). 

Os resultados indicam que o cronótipo mais prevalente é o intermédio (50%), 

existindo diferenças estatisticamente significativas relacionando a idade ao 

cronótipo. O género não demonstra ter qualquer efeito na predominância 

cronotípica.   
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Foi encontrado que quanto maior é a idade, maior é a pontuação obtida da escala 

M/V, associando-se a um cronótipo que passa de matutino (na infância) a 

vespertino (na adolescência).  

Os dados apontam que as crianças têm dificuldade em identificar o período do 

dia em que teriam melhor desempenho e não foi encontrado "efeito de sincronia" 

entre a avaliação e as diferentes disciplinas analisadas e a hora em que essa 

avaliação decorre, embora estes sejam ainda resultados preliminares. 

A adaptação do questionário revelou qualidades psicométricas adequadas. 

Estudos deste tipo pretendem demonstrar, por um lado, a importância de 

continuar a investigar as variáveis temporais implicadas no desempenho escolar 

e psicológico das crianças, e por outro, sensibilizar os agentes educativos da 

necessidade em considerar as caraterísticas cronobiológicas na implementação 

de novas práticas pedagógicas. 

 

Palavras-Chave: cronótipo; desempenho académico, crianças. 
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A União Europeia, na sua definição estratégica até 2020, aponta a Educação 

como um eixo prioritário. O relatório do grupo de trabalho sobre política educativa 

(Comissão Europeia, 2014) avança a necessidade de criar mecanismos de 

deteção precoce de sinais de desvinculação face à escola e desenvolver um 

quadro de apoio sistémico às dificuldades de aprendizagem (DA). 

Neste sentido, o modelo Response to Intervention (RTI) é indicado como uma 

solução eficaz para garantir a sinalização atempada de crianças em risco de DA 

e assegurar um apoio estruturado. Os estudos apontam melhoria dos níveis de 

fluência e velocidade de leitura, diminuição de alunos a beneficiar de ensino 

especial (Callender, 2007), redução no número de retenções (Murray, Woodruff 

& Vaughn, 2010), e menor abandono escolar. 

A evidência empírica tem demonstrado o caráter preditor da literacia emergente 

na capacidade para aprender a ler e a escrever (alguns estudos portugueses: 

Cadima et al., 2005; Leal et al., 2005; Santos, 2005; Teixeira, 2005; Vale, 2000). 

Para Justice e Pullen (2003, cit. Viana & Ribeiro, 2014) a literacia emergente 

refere-se ao conjunto de conhecimentos, competências e interesses da criança 

relacionados com a leitura e com a escrita. 

No ano letivo 2015/2016 iniciou-se um projeto-piloto de promoção de 

competências de literacia emergente no ensino pré-escolar e 1.º ano do EB, no 

agrupamento de escolas Leonardo Coimbra Filho, no Porto, desenvolvido por 

uma equipa multidisciplinar de psicólogos e docentes, tendo por base o modelo 

RTI. 

Na caraterização inicial aplicou-se o TICL (Viana, 2004), que permitiu identificar 

as competências linguísticas das crianças, a partir das quais se delineou uma 

intervenção multinível com diferentes graus de intensidade de apoio, de acordo 

com as necessidades mais prementes identificadas: vocabulário e consciência 

fonológica. 

Paralelamente, decorreram ações de formação às educadoras acerca do modelo 

e de competências de literacia emergente, orientando para instruções de alta 
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qualidade, estratégias baseadas na evidência e monitorização permanente da 

evolução das crianças. 

Atendendo às particulares do contexto e limitações de recursos, optou-se por 

intervir somente nas crianças de 5 anos (n=31), de 4 salas diferentes, e uma 

turma de 1.º ano do EB (n=19). 

No pré-escolar, após a caraterização inicial, decorreram dois momentos de 

avaliação formal (em janeiro e junho), com a administração de uma prova de 

vocabulário e consciência fonológica elaborada com base no currículo.  

No primeiro momento os resultados revelaram dificuldades na segmentação de 

frases em palavras, segmentação silábica, rima e supressão silábica. No 1.º ano 

do EB foi avaliada a fluência leitora, através das provas de Rebelo (1993) 

revelando grande variabilidade de desempenhos no grupo. 

De acordo com as dificuldades identificadas, as crianças foram integradas em 

dois níveis de apoio (universal e selecionado) com a implementação de 

estratégias, nomeadamente, treino de discriminação auditiva, consciência da 

palavra, do grafema e fonema, da manipulação silábica e da correspondência 

grafema-fonema. 

Foram elaborados materiais de apoio, grelhas de registo de evolução, prestada 

consultoria e supervisão, e realizadas reuniões de reflexão e decisão. 

No segundo momento de avaliação, decorrida a implementação de práticas do 

modelo RTI, os resultados relativos ao pré-escolar, embora preliminares, 

evidenciam uma melhoria do desempenho das crianças, nomeadamente, na 

consciência fonológica (+66,3%) e no vocabulário (+27,7%). O desvio-padrão 

diminuiu em quase todas as dimensões e, globalmente, passou de 8,51 para 

6,88 (-19,2%). Este aspeto demonstra que o grupo se tornou mais homogéneo 

em termos de desempenho, diminuindo as discrepâncias iniciais.  

Relativamente aos grupos de crianças que beneficiaram de apoio diferenciado 

encontramos que: ocorreu um aumento no desempenho global (+83,6%) nas 
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crianças com intervenção mais intensiva, comparativamente às que usufruíram 

de apoio universal (+39%). Os dados relativos ao 1.º ano estão ainda em análise. 

A evidência encontrada neste estudo, apesar das limitações, salienta a 

importância de repensar as atuais práticas pedagógicas, sobretudo, através da 

implementação de modelos de avaliação e intervenção multinível. 

 

Palavras-Chave: literacia emergente, response to intervention, pré-escolar, 

ensino básico, multinível. 
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A modelação matemática como contributo para a emancipação social 

 

Alice Faro e Santos12  

Faculdade de Ciência e Tecnologia, Universidade do Algarve, Portugal   

Quando se assenta o ensino da matemática numa pedagogia crítica é com o 

intuito primordial de tentar capacitar os alunos para que possam vir a ser 

cidadãos mais críticos e participativos socialmente, entendendo a literacia 

matemática como imprescindível à compreensão dos contextos sociopolíticos 

dos quais fazemos parte. 
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Nesta comunicação pretende-se expor como é possível desenvolver um 

ambiente de aprendizagem ligado aos interesses dos alunos e/ou às suas 

problemáticas e a sua adaptação aos processos de modelação matemática. De 

acordo com esta ideia, criou-se um projeto com alunos de uma turma de currículo 

alternativo –“Usar números para descrever o mundo”. 

Seguindo uma perpetiva de investigação qualitativa e adoptando uma 

metodologia de investigação ação demonstrar-se-á que, através da triangulação 

de conceitos fundamentais inerentes à educação, como cidadania, pensamento 

crítico e responsabilidade social, formularam-se variados problemas 

desenvolvidos a partir dos meios de comunicação. 

A recoleção destes dados concretizou-se com base na observação participante 

e escrita de notas de campo. 

Os resultados obtidos indicam que a resolução destes problemas permitiu, não 

só a aplicabilidade de conhecimentos matemáticos específicos para adquirir 

novas sensibilidades em asuntos diretamente ligados aos media, assim como 

levou os alunos a refletir e a querer atuar no mundo à sua volta. 

Palavras-chave: Educação Matemática, Pensamento Crítico, Cidadania.  
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Agrupamento de Escolas de Carvalhos, Portugal 

A temática da profissionalidade docente tem vindo, ao longo dos anos, a ser 

abordada de diversos ângulos e tem vindo a veicular duas ideias fundamentais 

profundamente desarmantes para quem se encontra dentro das salas de aula. 

Por um lado, a ideia que o “conhecimento profissional é um conhecimento 

aplicado que se fundamenta hierarquicamente em princípios gerais ao mais alto 

nível, e ao mais baixo nível na resolução de problemas concretos.” (Tardif, 

Lessard e Gautier, 2000: 19).  

Por outro lado, existe uma pesquisa separada institucionalmente da prática, ou 

seja, de um lado temos os investigadores profissionais cada vez mais autónomos 

e, do outro lado, os professores nas salas de aulas que se afastam cada vez 

mais da pesquisa porque não se reconhecem nela. Estas ideias em conjunto 

desarmam os docentes, uma vez que, estes apenas dão cumprimento às 

prescrições externamente determinadas, perdendo de vista o conjunto e o 

controlo das suas tarefas profissionais. Domingo (2003).    

Sendo a prática um local por excelência da produção, mobilização e transmissão 

de competências, no qual os professores são detentores de saberes, o 

Departamento do Primeiro Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas 

de Carvalhos (DPCEBAEC), tem vindo a apostar num modelo desenvolvido por 

Korthagem (2005), denominado “ALACT model of reflection”. Esta metodologia 

aposta numa dupla dimensão, por um lado, numa contínua comutação entre a 

teoria (conhecimento transferido dos peritos) e a prática (aprendizagem 

autodirecionada do professor ou professora), no entanto, a tónica deverá 

permanecer na prática.   

Assim, o DPCEBAEC tem vindo a desenvolver uma forma de monitorizar as 

aprendizagens das metas curriculares de Português e de Matemática dos 

alunos. 
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A monitorização tem como objetivos principais a melhoria dos resultados 

escolares dos discentes e a articulação pedagógica horizontal e vertical.  

A monitorização das aprendizagens tem por base uma folha de cálculo que 

integra a avaliação individual dos alunos da turma e das metas curriculares ao 

longo do ano letivo. 

Com esta forma de acompanhamento, os docentes conseguem avaliar com 

exatidão e rapidez o desempenho individual dos seus discentes.   

Os resultados desta monitorização têm mostrado, na disciplina de Matemática, 

que os alunos revelam dificuldades na resolução de situações problemáticas. Na 

disciplina de Português, os obstáculos situam-se na textualização. Estes 

resultados servem para melhorar a aprendizagem dos alunos e para realizar 

trabalho colaborativo entre os docentes do DPCEBAEC ao longo do ano letivo. 

No final, os resultados globais podem ser alvo de articulação vertical com os 

docentes do 2º Ciclo do Ensino Básico. 

 

Palavras-chave: 1ºCEB, Metas curriculares, avaliação das aprendizagens.  
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Olhando para currículo e trabalho curricular na transição para o ensino 

secundário: vozes de estudantes

 

Ana Cristina Torres, Ana Mouraz e Helena C. Araújo14 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto - 

Portugal 

Em Portugal, o alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos aumentou 

a pertinência de ouvir as vozes de estudantes em relação às suas experiências 

na transição para o ensino secundário, perspetivando a frequência agora 

obrigatória deste. Esta pertinência aumenta pelo facto de ser uma fase sensível 

ao crescimento do insucesso e desafetação escolares, e propensa a que as/os 

estudantes percecionem um aumento brusco, quer das responsabilidades de 

que são investidos, quer do volume e exigência de trabalho académico que lhes 

é exigido. 

Por tal, apresentam-se e discutem-se perspetivas de estudantes recém-

chegados ao ensino secundário, sobre as experiências e motivações que os/as 

levaram ao curso e escola que estão a frequentar, sobre as principais 

dificuldades experienciadas na transição e, ainda, sobre as suas expectativas 

para a trajetória no ensino secundário e além deste. Por fim, apresentam-se 

ainda alguns resultados preliminares das suas primeiras impressões sobre o 

currículo e o trabalho curricular no ensino secundário. Os resultados emergem 

de seis grupos focais de discussão dinamizados em duas escolas profissionais 

e duas escolas secundárias da região norte. Em cada uma das escolas 

secundárias, organizaram-se dois grupos de discussão: um com estudantes de 

cursos profissionais e outro com estudantes de cursos científico-humanísticos.  

Nas escolhas de curso, a maioria dos e das estudantes são bastante 

pragmáticos/as, buscando opções cujos perfis de saída melhor os/as preparem 

para opções futuras, sejam as mesmas cursos específicos de ensino superior, 

sejam saídas profissionais pós-secundário. Por tal, a oferta curricular do curso 
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pretendido é a opção que mais vezes condiciona a escolha da escola, 

frequentemente em conjugação com a sua localização, o seu ambiente e a 

possibilidade de lá encontrar amigos que já tinha na escola ou outros contextos 

anteriores. 

Globalmente, as principais dificuldades de integração manifestadas por 

estes/estas estudantes residem, por um lado, no aumento repentino do volume 

e rigor do trabalho exigido em alguns cursos científico-humanísticos e, por outro, 

na elevada carga horária dos cursos profissionais, embora com algumas 

diferenças entre cursos e escolas. A interação social foi apontada como positiva 

na maioria dos casos, excetuando-se algumas dificuldades criadas por 

estereótipos de género, normalmente em relação ao feminino, que logo à partida 

criaram barreiras à socialização e foram apontados como causadores de 

ambientes prejudicialmente competitivos. 

Acerca das expectativas para a trajetória para o ensino secundário e além deste, 

estudantes em cursos científico-humanísticos trabalham muito na base de 

aumento das suas classificações para alcançarem a média que os permite 

entrarem no ensino superior, e estudantes de cursos profissionais trabalham na 

base de cumprir os módulos necessários a aprenderem os “ofícios” 

indispensáveis a estarem bem preparados para a formação em contexto de 

trabalho prevista nos seus cursos. 

Das primeiras impressões que têm dos seus cursos, quer estudantes de cursos 

científico-humanísticos quer de profissionais vêm maiores dificuldades nas 

disciplinas das componentes específicas, apesar de geralmente admitirem a sua 

importância. Naturalmente, estudantes dos cursos profissionais atribuem maior 

importância às disciplinas das componentes técnicas dos seus cursos. A 

inclusão do Inglês nos cursos também é vista como essencial de forma 

transversal a estudantes de todos os cursos, apesar de frequentemente se 

admitir que a abordagem desta língua nem sempre é a melhor e a mais útil. 

 

Palavras-chave: Ensino Secundário; Transições de estudantes; Currículo  
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Comunicações livres nos temas do seminário 

 

Professores: observação de pares 
 

 

 
 

O papel do ensino secundário na facilitação da transição para o ensino 

superior: contributos da observação de pares InterNíveis de ensino 

 

Daniela Pinto, Amélia Lopes e Ana Mouraz15 

1 Centro de Investigação e Intervenção Educativas, Faculdade de Psicologia e 

de Ciências da Educação da Universidade do Porto 

As transições entre níveis de ensino continuam a representar um desafio 

colocado às instituições educativas. A transição para o ensino superior constitui 

particulares dificuldades, manifestadas nos números de abandono e de 

insucesso académico nos primeiros anos dos cursos . O alargamento da 

escolaridade obrigatória em Portugal até ao final do 12º ano de escolaridade  

parece fazer crescer a pressão colocada nas instituições de ensino superior. O 

aumento da afluência de estudantes ao ensino superior, que cresceu 

significativamente no concurso de acesso ao ensino superior de 2015, com mais 

4390 candidatos do que os registados no ano anterior, parece ter sido 

ocasionada pela influência desta política educativa, uma vez que este ano 

representa o primeiro em que chegaram ao ensino superior os alunos abrangidos 

por esta medida . Esta pressão pode vir a constituir-se, nos próximos anos, como 

uma agravante para um processo já por si complexo. Daí decorre a importância 

de se dar cada vez maior atenção aos processos de transição dos estudantes 

para o ensino superior, de forma a criar condições efetivas de democratização 

educativa neste nível de ensino. As dificuldades de adaptação dos estudantes 

parecem estar, em parte, relacionadas com a confrontação com novas formas e 
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métodos de ensinar e de aprender, diferentes das que vivenciaram no ensino 

secundário , . 

Assim, o projeto que se apresenta tem por objetivos promover um conhecimento 

mútuo entre os dois níveis de ensino e potenciar o contacto entre docentes de 

níveis de ensino distintos. Para isso, temos por base um esquema de observação 

de aulas em parceria  entre docentes do ensino secundário e docentes do ensino 

superior. Nesta comunicação, pretende-se apresentar alguns resultados deste 

processo, bem como refletir sobre possíveis formas de preparar os alunos no 

ensino secundário para uma transição mais facilitada para o ensino superior. 

Os resultados da fase exploratória mostram a existência de diferenças entre as 

práticas observadas nos dois níveis de ensino, que se agrupam em três 

dimensões: 1) relacionadas com a estruturação curricular e programática, 2) 

relacionadas com o trabalho docente e 3) relacionadas com a atitude dos 

estudantes. Os aspetos relacionados com as diferenças de organização 

curricular entre os dois níveis de ensino que são evidenciados pelos 

observadores têm a ver com a articulação entre a componente prática e teórica 

da lecionação dos programas que difere de um para outro nível de ensino. São 

também demonstradas diferenças entre práticas pedagógicas, ao nível da 

organização das aulas, da disponibilização de materiais e da relação pedagógica 

com os estudantes. Ao nível da atitude dos estudantes são evidenciadas 

questões de autonomia e do comportamento dos estudantes. A explicitação 

destas diferenças pode ajudar a compreender e explicar algumas das 

dissemelhanças existentes entre os dois níveis de ensino, bem como pode 

auxiliar o aumento do conhecimento mútuo das práticas pedagógicas entre os 

docentes dos dois níveis de ensino. 

 

Palavras-chave: Transições; Observação de pares; Melhoria pedagógica 
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Testemunhos de Professores do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo 

Branco acerca da sua participação no Programa OPMUSA 

 

António Varela, Cecília Guimarães, Maria Do Céu Mesquita e Zélia Maria 

Gonçalves16 

Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, Portugal  

Os nossos sentidos são como raios de sol, cujo cérebro é o centro e cuja luz e 

aquecimento dependem das fases e vivências dos mesmos. Cognitivamente 

centralizados são tão descensionais, quanto mais ascensíveis forem as 

adquirições de cada criança, de cada um de nós. Assim, continuamos a nascer 

capazes e a ser, em função do que observamos e desenvolvemos, desde a 

nascença. 

As experiências realizadas no âmbito da observação de pares têm contribuído 

para uma atitude de mudança dos indivíduos envolvidos. No entanto, para que 

esta mudança se opere é necessário que se verifique, entre os pares, uma 

interação alicerçada nos 4 R’: respeito, risco, revelação e re-compromisso 

(Taylor, P. e al., 2011). 

A Observação (PER)segue a nossa vida e satisfaz três funções: imitar, educar e 

criar. 

Muitas e diversas foram as opiniões dos colegas sobre a sua participação no 

Programa OPMUSA entre as quais: 

- “As aulas observadas de Pares Multidisciplinares permitiram e permitem esta 

simples reflexão analógica, pelo indiscutível e peculiar efeito nas crianças de 

Jardim-de-infância, após a presença de Observadores de outros Ciclos. Estes, 

pelo que viram e aprenderam no/com o Pré-escolar, ficaram admirados e saíram 

a dizer: “Estou espantadíssimo… não sabia que era assim… aquele grupo 

sabe… viste?!”. E as crianças, ainda hoje, interrogam “Quando voltamos a ter 
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aqueles Amigos na sala?”, com uma ímpar satisfação, ânsia e vontade de ter 

aulas partilhadas.” 

- “Com a minha participação neste projeto OPMUSA tive a oportunidade de 

assistir e ter aulas assistidas. Comparo a supervisão colaborativa a uma viagem, 

na qual pude alargar os meus horizontes e observar novos ambientes e culturas 

pedagógicas e didáticas (práticas letivas diferentes, novas formas de 

relacionamento com os alunos…). A viagem muda, assim como a perceção da 

nossa realidade - há mudança - mesmo que não seja imediata e visível. O 

momento da supervisão, tal como numa viagem, é uma observação e 

comparação permanentes. Observo as aulas dos colegas e, no mesmo 

momento, comparo as suas práticas com as minhas e com as práticas dos outros 

colegas observados. É uma quantidade imensa de informação que importou 

discutir e refletir. Uma partilha de valor incalculável.“ 

- “Este projeto permitiu observar a preocupação e o profissionalismo existente 

entre os colegas observados, tendo realçado o aspeto relativo à consolidação 

dos conhecimentos, o clima da turma e a atitude do professor. Proporcionou uma 

visão globalizante das turmas, uma partilha de experiências pedagógicas e de 

trabalho colaborativo e uma reflexão conjunta.” 

- “Pela observação de pares multidisciplinar sustentamos atividade diversificada, 

motivadora e adequada aos alunos e professores, asseguramos adequação do 

processo de ensino-aprendizagem, promovemos pedagogia diferenciada, numa 

vertente formal, promotora do sucesso pessoal e social dos alunos.”  

- “O OPMUSA numa perspetiva de observação de pares culminou numa troca 

de saberes e de experiências enriquecedoras. Foi um trabalho assente numa 

aprendizagem formal, de partilha, reflexiva e construtiva entre professores, onde 

se criaram momentos de análise de problemas e monitorização de sinergias para 

pensar e encontrar novos sentidos para um aprofundamento do conhecimento 

científico e pedagógico. Assegurou-se princípio à sensibilização dos alunos para 

a interação e a prerrogativa de “sala aberta”. 
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Torna-se lógica a continuação deste Projeto, pela sua dimensão pedagógica 

para todos! 

“Os inovadores têm tudo a ganhar e nada a perder, enquanto os “seguidores” 

têm tudo a perder e nada a ganhar”. (Cardoso, A, 2003, p. 41) 

 

Palavras-chave: Sala aberta/ supervisão colaborativa - uma viagem / partilha de 

experiências 
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Observação de pares multidisciplinares: a análise do clima de aula 

 

José Rocha, Jorge Pimentel, Ofélia Cruz e Zélia Gonçalves17   

Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, Portugal  

O projeto OPMUSA, numa perspetiva de observação de pares, culminou num 

exercício de troca de saberes e de experiências enriquecedoras. Foi um trabalho 

desenvolvido na linha promoção da observação de pares multidisciplinares 

(Mouraz, A. et al., 2012) como forma de supervisão pedagógica colaborativa 

(Alarcão & Roldão, 2008), assente numa aprendizagem de partilha, reflexiva e 

construtiva. Praticou-se a observação de práticas letivas e práticas avaliativas 

onde se abordou a interdisciplinaridade: matemática, português, oferta 
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complementar e educação visual, fazendo com que os alunos com tomada de 

consciência e reflexão sentissem que se podia cruzar toda e quaisquer matérias.  

A observação de pares multidisciplinar implica que cada um se assuma como 

parte de um todo, se descarregue de estigmas e preconceitos relacionados com 

o grupo disciplinar de origem e questione os pressupostos individuais. Esta 

atividade onde os professores estiveram de uma forma colaborativa (Pinto & 

Leite, 2014) mostrou a possibilidade de cada se conhecer pelo olhar do outro e 

pelo seu espelhar reflexivo a partir da observação do outro e a necessidade 

primordial de cada docente se articular com os pares para: 

a) Opinar e debater questões sobre práticas docentes; 

b) Partilhar saberes entre professores de diferentes disciplinas e diferentes 

níveis de ensino; 

c) Melhorar as práticas letivas e avaliativas; 

d) Utilizar a observação de aulas, para evoluir profissional e pessoalmente; 

e) Sensibilizar para a cooperação e colaboração entre professores; 

f) Aprender a viver juntos, a ser, a conhecer e a fazer, dando oportunidades a 

cada um de refletir sobre diferentes práticas, quer letivas, quer avaliativas. 

Estruturaram-se focos diferenciados de observação, desde a postura perante a 

turma, a relação pedagógica professor-aluno, a forma de transmissão de 

conhecimento, a dinamização em si da aula, com a pretensão clara de situar 

cada observador perante uma questão concreta e evidenciar um fio condutor de 

cada ação do processo de observação de pares multidisciplinar (Mouraz, A. et 

al., 2012). 

Apercebemo-nos coletivamente de que temos o dever de desenvolver, 

enriquecer e ampliar a função educativa, como professores, e também promover 

a autoformação e regulação da ação educativa, pelo conhecimento direto de 

práticas terceiras e pela opinião de terceiros observadores da prática individual. 

Daí este projeto ter sido fulcral e determinar, em cada membro do quarteto, novo 

conhecimento da sua prática.  
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Existiu uma variedade de atividades com alicerces educativos extremamente 

importantes na formação de cada professor e é de reconhecer que, agrupando 

as duas formas de observação de pares (práticas letivas e práticas avaliativas), 

todo o processo representa uma mais-valia para cada um de nós, conduzindo e 

contribuindo para o desenvolvimento posturas e práticas educativas mais 

relevantes para o processo de ensino-aprendizagem, bem como de assimilação 

de diferenças e adequação aos contextos reais. 

Na escola, os valores e atitudes cívicas refletem-se em projetos e soluções que 

objetivam qualificar os alunos e promover a sua formação como integral, global 

e harmoniosa, assente nos cinco pilares fundamentais do desenvolvimento 

humano (cognitivo, físico-motor, psico-social, humano-ético e estético) mas 

também buscar o sucesso dos professores e ser contribuição para o 

reconhecimento da qualidade pedagógica dos docentes do Agrupamento. 

 

Palavras-chave: Sensibilização/mudança/parceria-ação 
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Comunicações livres nos temas do seminário 

 

Da prevenção do abandono escolar à promoção do sucesso e 

qualificação 

 

 
 

O sucesso escolar através da educação não formal de crianças e jovens 

institucionalizados 

 

Carla Ferreira18 

Centro de Solidariedade Cristã Maranathá, PORTUGAL 

As crianças e jovens aprendem instintivamente, contudo existem fatores que 

prejudicam a aprendizagem, nomeadamente a institucionalização. No entanto, 

através da educação não-formal é possível ajudar estes sujeitos a reencontrar 

sentido para o conhecimento, surgindo a mediação como ponte entre o saber e 

o sucesso escolar. O presente projeto foi realizado numa linha de ação paralela 

à da escola pois possibilitou às crianças e jovens institucionalizados uma maior 

aproximação das aprendizagens escolares à realidade do seu dia-a-dia.  

A presente intervenção foi realizada numa casa de acolhimento de crianças e 

jovens, no Porto, e envolveu catorze sujeitos, dos 8 aos 18 anos. O objetivo do 

projeto é mediar a relação dos mesmos com o saber escolar e a escola. 

O paradigma de investigação que orientou o projeto foi o sócio-crítico havendo 

uma preferência pela metodologia de cariz qualitativo numa linha de 

compreensão hermenêutica, sendo o método que melhor se adequa à temática 

a investigação-ação. Esta permitiu o estudo da realidade de crianças e jovens 

institucionalizados com vista à melhoria da sua situação escolar. As técnicas de 

recolha de dados são a análise documental; as entrevistas em grupo (Focus 

Group); as entrevistas semidiretivas; e a observação participante orientada pelos 
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princípios da escuta, sentido e implicação de Berger (2009). A análise de 

conteúdo foi a técnica elegida para o tratamento de dados. 

A vida das crianças e jovens institucionalizados divide-se, essencialmente, pelo 

tempo passado na instituição, na escola e, em alguns casos, nas famílias. Desta 

forma, é expectável que todas as partes trabalhem em conjunto de modo a 

promover o desenvolvimento da criança ou do jovem. Quando nos reportamos à 

realidade escolar destas crianças e jovens encontramos elevados números de 

insucesso escolar e foi sobre esta realidade que me foquei.  

Existem dias em que a criança ou jovem não está emocionalmente bem e é 

prioritário repor a normalidade para que surja, de novo, espaço para a 

aprendizagem. O grande desafio é a eliminação dos obstáculos à aprendizagem 

porque toda a criança, por si só, está disponível para aprender.  

Durante a intervenção foi possível perceber que a relação destes sujeitos com a 

escola é frágil e baseada nas relações existentes. Com a intervenção, o 

mediador possibilitou o reencontro dos significados das aprendizagens escolares 

através de atividades de promoção pelo gosto da leitura e da escrita 

proporcionando a aproximação destes sujeitos à escola. 

Os resultados da intervenção demonstram uma diminuição do insucesso escolar 

e sujeitos mais envolvidos com a escola. Contudo, estes resultados apresentam 

tempos singulares em função de cada sujeito o que demonstra a importância de 

uma intervenção contextualizada, individualizada e de qualidade. 

A ação sustenta-se em dois temas: o da infância e do acolhimento institucional 

através de Delgado (2006, 2007, 2008) e Menezes (1999, 2010); e o tema do 

saber em que se destaca Charlot (2000, 2001, 2009). 

  

Palavras-Chave: intervenção comunitária; crianças e jovens institucionalizados; 

educação não formal.  
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A orientação para a profissionalidade de jovens em situação de 

desocupação– reflexões acerca dos resultados alcançados através de um 

projeto educativo, formativo e de empreendedorismo social 

 

Joana Vieira19 

Instituto Técnico de Inovação – ITI - Portugal 

Apesar da significativa evolução positiva dos últimos 15 anos, Portugal continua 

a ter uma taxa de abandono escolar precoce superior à media europeia, 

registando em 2015 uma taxa de 14,4% superior aos 10,9% de média dos 28 

países que compõem a União Europeia (Pordata, 2016). Uma percentagem 

significativa dos jovens que compõem esta realidade estatística é proveniente de 

contextos socioeconómicos desfavorecidos, onde predominam os baixos níveis 

de literacia dos pais e cuidadores, bem como realidades que tocam o fenómeno 

da exclusão social.  

Provenientes de realidades socioeconómicas desfavorecidas, onde predomina a 

sub-estimulação ao nível da promoção de competências pessoais e sociais, 

estes jovens ficam durante períodos relativamente longos de tempo a flutuar num 

gap entre a escola e o mercado de trabalho – onde este último não aceita com 

facilidade recursos pouco qualificados, sem experiência de trabalho prévia e com 

ausência de um perfil assertivo com as necessidades exigidas pelo mercado. 

Perante o problema identificado, o Instituto Técnico de Inovação – ITI 

candidatou-se à iniciativa de Projetos Pontuais Escolhas 2015 (Alto 

Comissariado para as Migrações, I.P.) com o Projeto Inclusão dos Sabores que 

se assumiu como uma alternativa capacitante e qualificante para jovens NEET 

em situação de desocupação e desempregados, que mostrassem iniciativa em 

querer mudar o seu percurso de vida, abraçando uma oportunidade facilitadora 

da aquisição de competências para a entrada no mercado de trabalho da 

hotelaria, restauração e eventos. 
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O projeto Inclusão dos Sabores foi composto em três fases: uma primeira de 

qualificação pessoal, social e profissional de 25 jovens ao nível de um perfil 

técnico multifacetado (incluindo cozinha, mesa, bar, organização de eventos, 

avaliação de food-cost, higiene e segurança alimentar, marketing e gestão fiscal 

e financeira), bem como um perfil pessoal e comportamental assertivo de acordo 

com as exigências do mercado de trabalho (marketing pessoal, protocolo, 

empreendedorismo); uma segunda fase de estágio em contexto de trabalho, por 

forma a criar hábitos reais e coerentes de profissionalidade, bem como redes de 

networking e criação de oportunidades junto de entidades abertas ao 

acolhimento de recursos humanos com as características dos participantes do 

projeto; uma terceira fase de criação de um negócio social na área da prestação 

de serviços de catering e eventos, que permitisse a sustentabilidade a curto 

prazo dos participantes, até lançamento definitivo (ou temporário) no mercado 

de trabalho em caso de nova situação de inatividade. 

Em suma, e com uma metodologia formativa pautada pela orientação para o 

mercado de trabalho e a promoção de networking, o projeto qualificou e apoiou 

a empregabilidade efetiva de 25 jovens que se encontravam em situação de risco 

psicossocial, integrando-os em empresas, que de acordo com a avaliação 

referente a 31 de dezembro de 2015, 17 deles se encontravam a executar tarefas 

profissionais remuneradas com impactos positivos ao nível da sua integração 

socioprofissional. 

 

Palavras-chave: qualificação; jovens; empreendedorismo social; 

profissionalidade 
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Os desafios da Escolaridade Obrigatória – a aposta no complemento dos 

percursos ocupacionais e a ponte com a Escola em prol do sucesso dos 

jovens em situação de absentismo escolar 

 

Joana Vieira e Cátia Sofia Castro Sousa20 

Instituto Técnico de Inovação – ITI e Instituto de Desenvolvimento e Inclusão 

Social – IDIS, Portugal 

O combate ao abandono escolar precoce surge como uma prioridade das 

polit́icas públicas por um amplo conjunto de motivos de índole social, estando 

amplamente documentadas as suas consequências ao nível do insucesso futuro 

e da alimentação do ciclo de pobreza (Estevão & Álvares, 2013).  

Em paralelo, a escolaridade obrigatória até 18 anos ou 12º ano que vigora desde 

o ano letivo 2012/2013, tornou-se um desafio para alguns jovens com insucesso 

e elevado absentismo escolar, exigindo um conjunto complexo de esforços ao 

nível dos sistemas social e educativo, de forma a que os jovens permaneçam 

num caminho onde predomine a orientação pessoal, escolar e educativa, apesar 

dos seus percursos marcados pela ausência do contexto escolar. 

Ciente da realidade de Vila Nova de Gaia em termos do elevado número de 

jovens em situação de absentismo continuado e abandono escolar antes do 

término da Escolaridade obrigatória, o Instituto Técnico de Inovação – ITI em 

parceria com o Instituto de Desenvolvimento e Inclusão Social – IDIS viram 

aprovado pelo Programa Escolhas a sua candidatura com o Projeto CHECK IN 

– Entrada para o Sucesso E6G: um projeto financiado pelo Alto Comissariado 

para as Migrações, I.P. para intervenção comunitária com jovens em situação de 

risco.  

Enfatizando a sua intervenção em três eixos centrais (empreendedorismo, 

profissionalidade e inclusão digital) o projeto CHECK IN oferece um conjunto de 

atividades vocacionais e profissionalizantes que tem como objetivo ocupar 

positivamente os jovens que se encontram em situação de abandono e sem 
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aproveitamento no ano letivo presente, para que possam regressar ao contexto 

escolar no ano seguinte. O projeto tem ainda como objetivo promover 

competências em crianças e jovens que se encontrem a frequentar a Escola, 

mas que provêm de contextos de risco, reforçando a sua resiliência e as 

competências sociais deste público-alvo. 

Promovendo experiências formativas e profissionalizantes, este projeto através 

da sua metodologia baseada em modelos educativos informais, não pretende 

assumir-se como uma alternativa à Escola, mas sim um complemento que 

contribua positivamente para o reconhecimento da importância da mesma no 

percurso de cada jovem, nomeadamente ao nível do seu papel para o seu 

crescimento enquanto pessoa. 

O CHECK IN apresenta, conjuntamente com o seu consórcio de parceiros – 

Agrupamentos de Escolas, CPCJ, Associações da Economia Social, Câmara 

Municipal de Vila Nova de Gaia, Associações Empresariais e empresas – uma 

alternativa ocupacional, de índole educativa e formativa que, a funcionar desde 

março de 2016 conta com cerca de 70 participantes que frequentam com 

assiduidade regular as atividades reforçadoras e promotoras de competências 

para um futuro que se espera de sucesso. 

 

Palavras-chave: absentismo escolar; escolaridade obrigatória; percursos 

ocupacionais 
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Aprender num Novo Tom: Docentes identificam competências Essenciais 

na Educação 

 

Flora Torres, Eunice Macedo e Sofia Santos21 

UP – FPCE – CIIE, PORTUGAL 

Apontando para o desenvolvimento profissional contínuo e para uma abordagem 

centrada nas competências de trabalho, nas pessoas jovens e na escola, esta 

comunicação assenta no projeto Learning in a New Key: Engaging vulnerable 

young people in school education [Aprender num Novo Tom: Envolvendo Jovens 

Vulneráveis na Educação], com financiamento do Erasmus+ (2015-2017). São 

ao todo nove instituições de quatro países da União Europeia – Itália, Polónia, 

Portugal e Reino Unido – que trabalham as mesmas prioridades: apoio às 

escolas na gestão do abandono escolar precoce e nas situações de 

desvantagem a fim de dar resposta a todos os estudantes; criação de 

oportunidades de aprendizagem de elevada qualidade e reforço do perfil das 

profissões ligadas à educação. 

Para dar a conhecer o andamento da implementação do projeto em Portugal, 

esta comunicação apoia-se na construção do processo de investigação com uma 

escola. Perspetivas de investigação-ação suportam o estudo de impacto que 

estamos a realizar, desde as primeiras reuniões para apresentação do projeto, 

da abordagem teórica e metodológica e dos participantes, até encontros de 

discussão focalizada em grupo – a fim de identificar a percepção dos 

profissionais sobre si mesmos, nas diferentes atividades e sobre os estudantes 

com que lidam –, diversos momentos de observação, a realização de gravação 

de vídeos, recolha de pequenos testemunhos, transcrição seletiva de dados e 

categorização. Detalhamos um mapeamento das competências delineadas 

pelos/as docentes no sentido de responder às necessidades pedagógicas e 

sociais desses jovens que interromperam precocemente os seus percursos 

educativos. 
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Parte-se da preocupação com os riscos para a aprendizagem e a frequência 

escolar de jovens na Europa, em situação de desvantagem na educação formal, 

porque são desafiados por situações de vulnerabilidade social e emocional. 

Exploram-se saberes teóricos e práticos desenvolvidos ao nível transeuropeu 

por especialistas, através da sua aplicação com docentes, formadores e 

educadores em contextos de sala de aula/formação desafiadores. 

Os principais pressupostos articulados pelo projeto são: a qualidade da 

educação e as competências dos docentes/formadores são determinantes para 

a redução do abandono escolar precoce; um ensino-aprendizagem de alta 

qualidade implica o desenvolvimento profissional contínuo dos mesmos, 

recomendando-se uma abordagem centrada nesta formação, nos/as estudantes 

e com foco na diversidade e na inclusão; a cooperação e a capacidade de 

trabalhar com outras parcerias e profissões é particularmente importante em 

contextos em que os problemas enfrentados necessitam de apoio abrangente; a 

cooperação deve ser centrada nas escolas, contudo, as suas fronteiras devem 

ser abertas para a inclusão de outros profissionais ou equipas, no esforço para 

reduzir o Early School Leaving [abandono escolar precoce]. 

Focam-se projetos inovadores – sobretudo ligados às artes – com o objetivo de 

construção de produtos estratégicos baseados em cada escola: um programa de 

formação de professores/formadores; um Toolkit das Primeiras Etapas de 

Educação Social e Emocional baseado na música e nas artes; um Quadro de 

Competências e dois Estudos de Impacto. 

 

Palavras-chave: desenvolvimento profissional, competências, abandono escolar 

precoce 
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Práticas em educação contra o abandono escolar: um olhar externo às 

escolas 

 

Eunice Macedo, Sofia A. Santos e Helena C. Araújo22 

UP.FPCE.CIIE, PORTUGAL 

Esta comunicação centra-se em práticas desenvolvidas por escolas do ensino 

regular e do ensino profissional, no combate ao abandono escolar precoce. Este 

tem vindo a consubstanciar-se em práticas a diferentes níveis, desde a gestão 

ao trabalho docente nas salas de aula, ao estreitamento de relações com as 

comunidades e com as empresas, que se têm revelado eficazes neste processo.  

Este contributo baseia-se no projeto RESl.eu (Reducing Early School Leaving in 

Europe) que decorre entre 2013 e 2018, sendo financiado pelo 7º Quadro da 

União Europeia. O projeto envolve Áustria, Bélgica, Espanha, Holanda, Hungria, 

Polónia, Portugal, Reino Unido e Suécia, cujas universidades colaboram para 

uma compreensão holística do processo conducente ao abandono escolar por 

jovens dos 18 aos 24 anos que não concluem o 12º ano de escolaridade.  

O mapeamento analítico dessas práticas, em torno de um conjunto de eixos, 

resulta do processo de consulta a atores-chave no interior das instituições, desde 

o diretor, a docentes e jovens, permitindo estabelecer relações entre as 

prioridades e busca de soluções nos diferentes contextos. 

Evidencia-se o desenvolvimento de estratégias (mais ou menos) inovadoras que 

têm contribuído para uma perspetiva mais holística do potencial das instituições 

nesta luta. 

 

Palavras-chave: práticas, instituições educativas, abandono escolar precoce 
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Comunicações livres nos temas do seminário 

 

Professores e profissionais de educação: necessidades de formação 
 

 

 
 

Impacto e perceções da gaguez no processo de ensino aprendizagem e 

na avaliação da oralidade 

 

Vera Alexandra Mariano da Silva Ribeiro Jorge23 

International House da Figueira da Foz , PORTUGAL 

De acordo com Zebroswki  (2003), a gaguez é uma das alterações mais comuns 

da fluência do discurso. Em Portugal afecta, actualmente, 100 000 pessoas de 

todas as idades (Gaiolas, 2010) . 

Os alunos que gaguejam, tal como todas as pessoas, adquirem as suas 

primeiras experiências ao longo dos muitos anos que passam dentro do sistema 

escolar. É na escola que desenvolvem os recursos sociais, emocionais e 

académicos que terão como adultos.  

Os valores e teorias que os professores defendem podem moldar as suas 

práticas de ensino e as preferências dos alunos (Kagan, 1992) . A pesquisa no 

campo da educação também tem mostrado, através do testemunho de muitos 

adultos que gaguejam, que a gaguez tem um impacto negativo na autoconfiança, 

comprometendo o desempenho académico e o relacionamento das pessoas que 

gaguejam (PQG) com professores e colegas (Hugh-Jones & Smith, 1999 ; 

Hayhow, Cray & Enderby, 2002 ). Tal facto pode levar à formulação de uma 

ideia/avaliação errada, uma vez que, tal como nos diz Gaiolas (2010), a gaguez 

não compromete a inteligência, apenas poderá comprometer a capacidade de 

transmitir oralmente o que se sabe e o que se pensa.  
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Tal como Crowe & Walton (1981)  destacaram, há mais de três décadas, “a 

identificação de atitudes indesejáveis dos professores em relação à gaguez, 

juntamente com um programa de formação de professores, pode provavelmente 

garantir que as interações comunicativas dentro da sala de aula complementem 

o processo terapêutico” (Crowe & Walton, 1981, p.167). Existem grandes 

vantagens em detetar estas situações para que possam beneficiar de 

intervenção, conduzindo assim a resultados mais favoráveis (Guitar, 2006) . 

Neste sentido, docentes, pais, escola e comunidade em geral devem insistir na 

prática de um trabalho preventivo no que respeita à gaguez, para assim se 

desenvolverem e adequarem ambientes e estratégias comunicativas de 

facilitação da oralidade das crianças e jovens que gaguejam.  

Conscientes das exigências feitas, em contexto de sala de aula, aos docentes 

em geral, e das capacidades que se tornam necessárias adquirir para apoiar 

alunos com gaguez, considerou-se pertinente perceber o que é que o docente 

de um Departamento de Línguas do ensino regular - em que a oralidade se 

reveste de um peso muito significativo na avaliação - sabe sobre a gaguez, e 

que implicações poderá ter no processo de ensino/aprendizagem. Selecionou-

se uma amostra de conveniência e realizou-se um inquérito aos docentes do 

Departamento de Línguas da Escola Secundária c/ 3º Ciclo do Ensino Básico de 

Cristina Torres, do Agrupamento de Escolas Figueira Norte. Analisados os dados 

dos inquéritos, reconheceu-se a escassez de saber em relação à gaguez e que 

tal facto pode ter impacto nas atitudes e perceções dos professores em relação 

a alunos que gaguejam. Apesar de todos os professores da amostra possuírem 

uma larga experiência de ensino, nenhum tem formação em distúrbios da 

linguagem verbal. Contudo, reconhecem, de uma forma geral, que é essencial 

ter acesso a formação sobre este tema, para se promover as potencialidades de 

cada aluno com gaguez. 

 

Palavras-chave: gaguez; impacto; avaliação. 
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A EJA no Brasil e os desafios para a formação de professores a partir da 

legislação 

 

Cristiane Maria Monteiro Silva e Ariana Cosme24  

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto - 

Portugal 

No Brasil, a luta pela erradicação do analfabetismo é grande e os alunos de 

Educação de Jovens e Adultos pertencem habitulamente à população no Brasil 

que está à margem do direito à educação e ao conjunto de outros direitos,e que 

procuram as salas de aula como uma 2ª oportunidade formativa. Trata-se de 
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jovens que tinham já abandonado a escola depois de um acumular de 

reprovações e que tinham da escola uma memória pouco abonatória. 

Entendendo que a modalidade de EJA precisa de se organizar a partir de outro 

paradigma, rompendo com o paradigma escolar tradicional (Cosme e 

Trindade,2013), faz-se necessário repensar a prática educacional dos 

profissionais de EJA esperando-se que estes possam atuar como mediadores 

do processo de ensino e aprendizagem,mediadores entre o conhecimento 

produzido e o educando. 

Esta comunicação decorre do trabalho de pesquisa desenvolvido no âmbito do 

mestrado em Ciências da Educação realizado na FPCEUP e tem como questão 

de investigação: Quais os desafios e perspectivas que estudos e documentos 

oficiais apontam sobre a formação dos profissionais de educação para atuar na 

Educação de Jovens e Adultos? 

A escolha do tema está relacionada com a vivência de trabalho que desenvolvi 

na Secretária de Educação do Estado de Pernambuco, onde trabalhei no 

Programa Projovem Urbano, programa do Governo Federal e do Governo do 

Estado de Pernambuco, com o objetivo de aumentar a elevação de escolaridade 

e a inclusão social e direcionado a jovens e adultos, de 18 a 29 anos, que não 

concluíram o ensino fundamental, em que a maioria apresenta nível 

socioeconômico baixo e histórico de evasão escolar.  

Foi neste contexto que identificámos na atuação dos professores uma certa 

fragilidade relacionada com a formação para atuar nesta modalidade, uma vez 

que o perfil desses jovens apresenta características relacionadas ao ambiente 

de vulnerabilidade social, que de uma forma ou de outra interferem no processo 

educacional. Como disse Freire (1996) o reconhecimento de que nos fazemos e 

nos refazemos educadores em todo o decorrer de nossa existência e nos 

diferentes espaços-tempos da experiência, revela a nossa inconclusão humana, 

assim como reveste esses espaços de formação de legitimidade, porque 

materializam o direito de aprender por toda a vida, essência e verdadeiro sentido 

da EJA. 
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Orientámos a investigação dentro do paradigma sócio-critico, buscando uma 

maior compreensão do objeto de estudo através da ‘interpretação’ dos 

fenômenos sociais numa visão: ontológica “como resultados de um sistema 

complicado de interações dos sujeitos humanos entre si (em sociedade) e com 

o mundo natural”;  antropológica que considera o ser humano “ao mesmo tempo 

um produto e um produtor de cultura”; epistemológica tendo em conta “os 

contextos em que os fenômenos se verificam e a complexidade de fatores que 

lhes dão origem” (Amado, 2014). 

O estudo, de caráter qualitativo, assentou em dados recolhidos através da 

análise documental de documentos políticos estratégicos e de documentos de 

orientação pedagógica emitidos pelo MEC do Brasil. Tendo como objetivo o de 

poder contribuir para o conhecimento (verdadeiramente situado) da realidade 

que analisámos procurámos compreender as intenções e significados (Afonso, 

2005;Amado, 2014) e reconhecer a capacidade dos sujeitos conhecerem a sua 

realidade.  

 

Palavras-chave: Abandono escolar, Educação de Jovens e Adultos, 

Profissionais de Educação de Jovens e Adultos /EJA 
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Trabalho educativo com jovens descendentes de imigrantes e de minorias 

étnicas: Competências profissionais e estratégias/ políticas de 

capacitação 

 

Daniela Silva e Sofia Marques da Silva25  

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, 

Portugal 

A proposta de comunicação insere-se numa pesquisa realizada no âmbito do 

mestrado em Ciências da Educação  e tem como principal objetivo dar conta de 

competências valorizadas, apropriadas e mobilizadas por diferentes 

profissionais em contextos educativos formais, não formais e informais no seu 

trabalho com a diversidade, especificamente com jovens descendentes de 

imigrantes e de minorias étnicas.  

As crescentes mobilidades e movimentos migratórios na sociedade 

contemporânea europeia obrigam a ter em consideração as comunidades 

imigrantes que se vão instalando nos diversos contextos europeus. O campo 

educativo, um dos mais desafiados por estas questões, obriga a uma discussão 

estratégica de políticas e práticas que procurem promover uma maior integração 

das comunidades mais frágeis marcadas por múltiplas diferenças e diversidades 

que podem originar desigualdades. Naquela discussão incluem-se os desafios 

impostos aos/às profissionais no trabalho em contextos de diversidade, 

nomeadamente étnica e migrante. Assim, o desafio de contribuir para “descobrir 

como formar esses profissionais para a diversidade” (Araújo, 2009: 105) é cada 

vez mais pertinente. Contribuir para a discussão sobre a formação de 

profissionais para o trabalho com a diversidade é uma das finalidades deste 

estudo. Considera-se relevante a promoção de competências e saberes 
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profissionais que sejam voltados para aquelas solicitações e que promovam 

“intercultural awareness, and provide core knowledge and intercultural skills” 

(Severiens, Wolf & ven Harpen, 2015: 295). O estudo, de caráter qualitativo, 

assentou em dados recolhidos através de entrevistas semiestruturadas e grupos 

de discussão focalizada a diferentes profissionais e jovens de diversos contextos 

educativos (formais e informais), bem como na análise documental de políticas 

e documentos estratégicos neste âmbito que pudessem contribuir para o 

conhecimento da realidade que nos propusemos analisar. Procurou-se chegar a 

um conhecimento verdadeiramente situado onde se procura compreender as 

intenções e significados (Amado, 2013; Haraway, 1988) e se reconhece a 

capacidade dos sujeitos de conhecerem a sua realidade. 

Foi possível dividir as competências utilizadas, valorizadas e mobilizadas por 

profissionais do campo educativo no trabalho com jovens descendentes de 

imigrantes e pertencentes a minorias étnicas em três grandes dimensões: uma 

dimensão relacional (de relação e proximidade com os/as jovens); uma 

dimensão prática (onde são identificadas as competências práticas no trabalho 

com a diversidade) e uma dimensão de integração e culturas (relacionada com 

competências específicas associadas às identidades étnicas e culturais). Tendo 

em conta a importância atribuída à formação inicial e contínua de profissionais 

neste âmbito, as vozes interpelaram para a necessidade da existência de uma 

“formação que não só interpele as práticas como também as informe e 

transforme e, simultaneamente, interpele as teorias que informam essas 

práticas” (Rodrigues, 2002: 1045). Uma formação próxima dos/as profissionais 

que possa “potenciar a reflexividade de todos os profissionais que, no campo 

educativo, pretendem desenvolver conceções e práticas que promovam a 

igualdade de oportunidades de sucesso e, simultaneamente, a justiça social” 

(Magalhães & Stoer, 2011:29) parece ser aquela mais adequada às demandas 

de uma sociedade multicultural que impõe o desenvolvimento de uma atenção 

próxima e cuidada com as comunidades. 

Palavras-chave: educação, competências profissionais, diversidade cultural 
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Comunicações livres nos temas do seminário 

 

Prevenção de indisciplina e conflitos em contexto escolar 
 

 

 
 

Perceções dos alunos sobre a conflitualidade, a disrupção escolar, a 

violência entre pares e as suas crenças

 
Mónica Soares, Joana Cruz, Manuel Loureiro e Ema Oliveira26 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade da Beira Interior e 

Câmara Municipal de Matosinhos - Portugal 

A disrupção e a violência em contexto escolar não são fenómenos recentes, mas 

mantêm-se uma preocupação atual dos pais, dos professores e dos decisores 

políticos. No sentido de intervir de modo eficaz e adequado a cada contexto, no 

âmbito do Projeto Educativo Municipal, integrando um estudo de doutoramento, 

a Câmara Municipal de Matosinhos iniciou um diagnóstico concelhio. Uma das 

linhas de investigação adotadas teve como principais objetivos: i) perceber que 

tipo de conflitos acontecem na escola e como é que estes conflitos afetam 

pessoalmente os alunos; ii) conhecer a percepção de apoio que os alunos têm 

em relação aos professores, aos pares e aos seus pais; iii) identificar quais os 

comportamentos que os alunos percecionam em si e que vão contra as regras 

escolares, prejudicando as condições de aprendizagem, o ambiente de ensino 

ou o relacionamento das pessoas na escola, e que assumem a forma de 

transgressão das normas, de violência entre pares e de desafio à autoridade; iv) 

verificar quais os comportamentos autopercecionados de vitimização e de 

agressão entre pares no que diz respeito à violência física, social, verbal e de 

ataque à propriedade; e v) identificar ainda que tipo de crenças sobre a violência 
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predominam nos alunos e quais as suas determinantes (socioculturais, 

individuais e educativas).  

No estudo que se apresenta participaram 1106 alunos do 2º e 3º ciclo do ensino 

básico de escolas do concelho de Matosinhos, distribuídos de modo equitativo 

em termos de ano de escolaridade e sexo, e, como instrumentos de recolha de 

dados usou-se a adaptação portuguesa (Veiga, 2007) da “Multidimensional peer 

victimization scale”, de Mynard e Joseph (2000), o “Questionario de Convivencia” 

(adaptado por Ildefonso e Veiga, 2012), a “Escala de Disrupção Escolar 

Professada pelos Alunos” (Veiga, 1991) e a “Escala de Crenças da Criança sobre 

a Violência” (Sani, 2003).  

Os resultados sugerem que os alunos percecionam a sua relação com os pais, 

com os professores e com os pares como positiva. A maioria dos alunos não 

perceciona muitos conflitos na escola e não se sente pessoalmente afetada por 

eles. Os resultados também indicam que a maioria dos alunos não considera 

adotar comportamentos disruptivos, contudo há comportamentos que são 

percecionados como sendo mais comuns são e que por ordem decrescente são, 

a transgressão de normas, a violência entre pares e o desafio à autoridade. 

Percebe-se também que os alunos quando se percecionam como vítimas, se 

percepcionam maioritariamente como vítimas de violência verbal. Quando se 

autopercecionam como agressores, a forma de violência mais recorrente é a 

violência verbal. Quanto às crenças sobre a violência, os resultados sugerem 

que a maioria dos alunos possui crenças disfuncionais sobre a violência e as 

suas determinantes. As perceções dos alunos sobre os conflitos e o modo como 

se sentem afectados pelos mesmos, os comportamentos de disrupção escolar, 

os comportamentos de vitimização e de agressão entre pares, assim como as 

crenças dos alunos sobre a violência, apresentam diferenças estatisticamente 

significativas em função do sexo dos alunos, do ciclo de estudos, do número de 

retenções e do nível de habilitações da mãe. 

Acreditando que a escola tem como objetivos basilares também a formação 

pessoal, relacional e social dos seus alunos, este estudo vem alertar para a 

vulnerabilidade face ao fenómeno da violência por parte dos alunos de 2º ciclo, 
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para a importância de direcionar a intervenção nestas problemáticas para 

públicos específicos, em detrimento das abordagens universais, para a 

pertinência de intervir ao nível da desconstrução e reconstrução de crenças no 

que diz respeito aos fenómenos de violência e a sua contextualização, pois a 

forma como as crianças e os jovens pensam, influencia a sua ação e as suas 

relações, e por conseguinte, o contexto ‘escola’. 

 

Palavras-chave: Conflitualidade; disrupção escolar; crenças sobre a violência. 
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No trilho da disciplina: um Estudo de representações de professores e 

alunos do Ensino Básico 

 

Augusta Santos, Adélia Ribeiro, Fernanda Carneiro e Graça Oliveira27 

Escola Básica e Secundária Coelho e Castro – Portugal 

Este trabalho surge como resultado da nossa preocupação com o número de 

ocorrências disciplinares no ensino básico e a sua relação com o sucesso 

escolar. O estudo terá os seguintes objetivos: 

 a) analisar as representações dos professores e alunos sobre dimensão da 

indisciplina na sala de aula;  

b) identificar razões que estão na origem da indisciplina; 

 c) identificar estratégias pedagógicas promotoras da disciplina na sala de aula. 

A investigação enquadra-se num paradigma naturalista, sendo um estudo de 

caso de natureza descritiva / interpretativa, e recorrer-se-á à análise quantitativa 

e qualitativa da informação recolhida através de inquérito por questionário a 

todos os professores e alunos do ensino básico. É um estudo de caso já que “o 

que está em causa é o conhecimento aprofundado de um fenómeno concreto no 

que ele tem de específico e único” (Afonso 2005: 71). A tónica do estudo é posta 

nas representações de alunos e professores face ao fenómeno multifacetado da 

indisciplina, pressupondo-se que são construídas através de experiências 

sociais e condicionam, em certa medida, a ação social em contexto pedagógico. 

O estudo corresponde às características de uma investigação naturalista, uma 

vez que é local, procura conhecer um fenómeno em contexto natural e adota 

uma abordagem analítica e reflexiva e focada em representações dos sujeitos. 

Acresce que o estudo sensibiliza-nos para o facto de que é possível e desejável 

intervir no domínio da (in)disciplina na sala de aula. Assim, a indisciplina é um “ 

fenómeno relacional e interativo que se concretiza no incumprimento das regras 
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que presidem, orientam e estabelecem as condições das tarefas na aula e, 

ainda, no desrespeito de normas e valores que fundamentam o são convívio 

entre pares e a relação com o professor, enquanto pessoa e autoridade” (Amado, 

1998:32). Nesta linha, pretende-se com a pesquisa em causa promover a 

reflexão dos professores sobre condições que facilitam ou impedem o sucesso 

escolar e, assim, instigar práticas mais centradas nos alunos. As solicitações da 

sociedade atual são visíveis no modo como se explicita o conhecimento 

educativo, pois perante a abundancia de informação, associada ao crescimento 

dos meios de comunicação social, surgiram as “ciências de informação e 

“técnicas de expressão” (Veiga-Simão, 2002: 13), devendo, portanto, a escola 

promover uma pedagogia de aprendizagem ao longo da vida, sendo esta 

perspetivada não só como “uma atividade mas também como uma atitude” 

(Cardoso et al., 1997: 76). Neste cenário, cabe à escola promover estratégias 

tais como o autocontrolo, a sensibilidade para a diversidade, a atenção, a 

curiosidade, o gosto pelo saber, interesse, a persistência e “ liberdade 

responsável, condição de realização pessoal e coletiva” (Amado, 2000:4). Com 

efeito, todas estas capacidades podem ser promovidas nos alunos, “dando-lhes 

uma melhor possibilidade de utilizar o potencial intelectual e de serem capazes 

de manter as suas vidas em ordem” (Goleman, 2010: 20-21). 

Os dados recolhidos permitirão identificar fatores perturbadores do bom 

funcionamento das aulas e sua relação com o insucesso escolar; apontar 

motivos que estarão na origem da indisciplina e ainda estratégias disciplinares 

no sentido de prevenir/corrigir comportamentos inadequados na sala de aula. 

As conclusões serão divulgadas em Conselhos de Turma no início do ano lectivo 

para que possamos envolver os alunos e implica-los no fulcro dos dispositivos 

da disciplina. 

 

Palavras-chave: sala de aula-disciplina-sucesso 
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Como é que o dispositivo de autoavaliação pode reconfigurar O Sucesso 

académico/disciplina? 

 

Aurora Anastácio, Luísa Santos, Margarida Soares e Sandra Pinto28 

Agrupamento de Escolas Professor Óscar Lopes, Portugal 

Avaliar e aprofundar o modus operandi de um determinado contexto é uma 

condição necessária para a melhoria da qualidade das escolas.  
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Avaliar é um processo de comprometimento dos atores e, por isso, é importante 

o recurso a dispositivos de autoavaliação que pretendem regular e melhorar a 

sua ação. Avaliar, implica, assim, a construção do conhecimento do contexto 

para traçar um plano estratégico que anteveja e oriente o futuro (Leite, 

Rodrigues, Fernandes, 2006) .  

Esta proposta de comunicação pretende dar conta dos modos como um 

agrupamento de escolas organizou parte do seu dispositivo de autoavaliação.  

O trabalho, suportado numa formação/investigação, desenvolveu-se em etapas 

distintas. Depois da tomada de consciência da importância do dispositivo, 

definiu-se a indisciplina como objeto de estudo a avaliar, priorizou-se a sua 

importância e delineou-se um plano de ação com propostas de melhoria. 

(Rodriguez, 1996) .  

As opções metodológicas definidas implicaram o recurso a uma abordagem 

multimétodo de forma a assegurar: a perceção dos vários atores, extensiva e 

aprofundadamente; a diversidade de instrumentos (inquérito por questionário; 

grelha-síntese de registo do comportamento e disciplina e grelhas de análise 

documental) e a necessária triangulação dos dados. Pretendeu, assim, a equipa 

de autoavaliação garantir a identificação das fragilidades do agrupamento 

relativamente ao objeto de estudo definido para poder antever um conjunto de 

ações que, assentes no conhecimento sustentado da realidade em estudo, 

pudessem diminuir o impacto da indisciplina nas aprendizagens. Embora cientes 

de que “não existem receitas prévias que possibilitem determinar as técnicas a 

usar em função de presumíveis situações, pois a sala de aula é um espaço 

relacional complexo, um lugar de (des)encontros permanentes e complexos” 

(Picado, 2009) , a essência do projeto traduz a vontade de  atuar eficazmente de 

forma a reverter a indisciplina num clima favorável à realização de aprendizagens 

significativas.  

Os dados recolhidos validaram a perspetiva de que existe uma relação direta 

entre indisciplina e insucesso académico. Verificou-se que a maioria dos alunos 

com mais de três ocorrências disciplinares apresenta mais de três níveis 

inferiores a três. Constatou-se, também, que trinta e seis alunos, sem qualquer 
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registo de ocorrência disciplinar, apresentam mais de três níveis inferiores a três, 

resultado que nos autorizou a correlacionar os dados da análise dos inquéritos 

aplicados a discentes, docentes e assistentes operacionais, para chegar a outras 

causas inibidoras da aprendizagem. Verificou-se, no entanto, que a indisciplina 

e a falta de assiduidade são apontadas como as principais causas do insucesso 

escolar. 

A partir destas conclusões, foram encetadas ações que pretendem proporcionar 

aos alunos sinalizados por se encontrarem nestas condições um conjunto de 

medidas articuladas conducentes ao seu sucesso educativo e que se 

materializará, no próximo ano letivo, na implementação de um espaço, “Espaço 

Mais”, de âmbito multidisciplinar, que integrará as valências de mediação de 

conflitos, de tutoria pedagógica e comportamental e de apoio psicológico e 

social.  

 

Palavras-chave: autoavaliação; indisciplina; sucesso académico. 
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Comunicações livres nos temas do seminário 

 

Projetos e práticas pedagógicas I 
 

 

 
 

Metodologia de Trabalho de Projeto: uma abordagem estimulante no 

processo educativo 

 

Ana Rita Ruas e Irene Cortesão Costa29 

Escola Superior de Educação Paula Frassinetti - Portugal 

No contexto de experiência de pratica pedagógica no Mestrado de Educação 

pré-escolar e do Ensino do Primeiro Ciclo do Ensino Básico da Escola Superior 

de Educação Paula Frassinetti, foi vivida intensamente uma experiência 

organizada segundo a metodologia de Trabalho de Projeto.  

Esta metodologia, explorada no contexto pré-escolar, revelou-se extremamente 

enriquecedora, promovendo a exploração de diversos aspetos fundamentais no 

desenvolvimento das crianças como por exemplo trabalho cooperativo, 

interesse, autonomia, capacidade de pesquisa e de investigação, resolução de 

problemas/questões (Cortesão, I.; Neves, I.; Pequito, P., 2014).  

Foi esta experiência que levantou a questão “Será a Metodologia de Trabalho de 

Projeto, uma abordagem estimulante no processo de aprendizagens nas salas 

de 1.ºCiclo?”.  

Optou-se por realizar um estudo de caso (Bogdan e Biklen, 1994, Tuckman, 

2000),  como metodologia de investigação isto porque se pretendia conseguir 

uma perceção mais profunda e completa do problema que se acredita ser 

realmente complexo e multifacetado: avaliar as aprendizagens observadas num 

grupo de crianças de 4 anos (com as quais se trabalhou diariamente durante o 
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período em que durou o Estágio I em Educação Pré-escolar)  e também observar 

e trabalhar competências de 1.º ciclo, com uma turma de 3.º ano (com quem se 

trabalhou ao longo do período do Estágio II em 1.º Ciclo do Ensino Básico). 

Procurou-se fazer, uma análise das metodologias e instrumentos semelhantes e 

distintos trabalhados no processo educativo em ambas as valências. 

No processo de recolha de dados, utilizou-se um conjunto de diferentes 

instrumentos de investigação. Com estes diferentes instrumentos de recolha de 

informação procurou-se fazer uma triangulação dos dados no sentido de 

assegurar um maior rigor e credibilidade nesta investigação de caráter qualitativo 

(Barba, 2013). Analisaram-se documentos orientadores da instituição, 

planificações, registos de observação, realizaram-se entrevistas a crianças, fez-

se observação participante nos dois contextos. Partindo da prática, foram então 

construídas categorias de análise de competências adquiridas pelas crianças em 

ambas as valências.  

De acordo com os dados recolhidos nesta investigação parece possível poder 

afirmar que, em relação à questão de partida de todo este processo de 

investigação, a metodologia de trabalho de projeto parece ser uma estratégia 

que se revela extremamente rica no que diz respeito ao leque de competências 

que permite trabalhar com as crianças. Parece também possível afirmar que, 

olhando para a forma como o Ministério de Educação vê a forma como deve ser 

pensada a educação no Primeiro Ciclo do Ensino Básico, não há razão para que 

se compartimente a forma de trabalhar por áreas de conteúdo nesta valência, 

colocando o trabalho realizado em sala de aula como algo distante e 

completamente desarticulada das vivências, saberes, interesses e necessidades 

das crianças. Assim, parece ser possível afirmar que a metodologia de projeto, 

pode ser olhada como uma abordagem estimulante no processo educativo do 

1.ºciclo, trazendo um grande contributo para que as crianças nesta valência 

possam continuar a sentir prazer na descoberta, desenvolvam o espírito critico, 

construam as suas personalidades como cidadãos críticos, atentos, 

questionadores e capazes de perceber o mundo que os rodeia. 

 



 

82 
 

Referências bibliográficas 

Barba, J.J. (2013). La investigacióncualitativaeneducaciónen los comienzosdel 

siglo XXI, In M. Diaz & A. Giraldez (coord.), Investigacióncualitativaeneducación 

musical, (23-35). Barcelona: Editorial Graó. 

Cortesão, I.; Neves, I.; Pequito, P. (2014) Problematizar a metodologia de projeto 

articulando e avaliando aprendizagens, ATAS do VI Encontro do CIED – I 

Encontro Internacional em Estudos Educacionais. Avaliação: Desafios e Riscos, 

Lisboa, Centro de Interdisciplinar de Estudos Educacionais). 

De Ketele, J.; Roegiers, X. (1993), Metodologia da Recolha de Dados. 

Fundamentos dos Métodos de Observações, de Questionários, de Entrevistas e 

de Estudo de Documentos. Lisboa: Instituto Piaget. 

Haas, C.M. (2008), A Interdisciplinaridade na construção dos projetos 

pedagógicos: práticas experimentadas. São Paulo (UNICID) 

Leite, C.(2000), Perspectivas multiculturais nas orientações curriculares para a 

Educação pré-escolar in Perspectivar Educação, nº6. 

Pequito, P., Cortesão, I. (2007). «…e aprendemos muitas coisas novas!...» 

projectos simples…complexas aprendizagens: utilização de um conjunto de 

critérios de avaliação de qualidade e balanço de competências na avaliação de 

projectos lúdicos ATAS do VI Encontro do CIED – I Encontro Internacional em 

Estudos Educacionais. Avaliação: Desafios e Riscos 240 desenvolvidos em 

jardim-de-infância». Cadernos de estudo, 6, 105-126. Porto: Escola Superior de 

Educação de Paula Frassinetti. 

Perrenoud, P. (2002) A prática reflexiva no ofício de professor, São Paulo, 

Artmed 

Postic, M. (1992),O Imaginário na Relação Pedagógica. Rio Tinto: Edições Asa 

Vasconcelos, T. (1998), Qualidade e projeto na educação pré-escolar. Lisboa: 

Editorial do Ministério da Educação. 

 



 

83 
 

Construção de narrativas da escola e da comunidade por alunos do 5º 

ano de uma escola rural de Pernambuco 

 

Joel Severino da Silva30 

Universidade federal de Pernambuco – Brasil  

Este artigo apresenta o resultado de um trabalho de intervenção pedagógica 

realizado numa turma do 5º ano de uma escola rural no município de São 

Lourenço da Mata Pernambuco/BR. O qual teve como objetivo, que os alunos 

construíssem uma narrativa da escola e da comunidade, abordando os aspectos 

da cultura local e as razões sociais no contexto desta comunidade que levaram 

à construção desta escola. Para efeito da conceção deste objetivo o trabalho 

teve duração de 4 meses, onde todas as segundas feiras fazíamos atividades de 

leituras, produção de texto, dinâmicas de grupo, rodas de conversas, visando 

potencializar as habilidades de leitura, escrita e comunicação. Também foram 

dadas quatro aulas sobre como construir roteiro de campo e entrevistas. Onde 

na terceira e quarta aula os alunos/as elaboraram os roteiros de entrevistas com 

o auxílio dos educadores, as quais tinha por finalidade levantar informações 

históricas sobre a escola e a comunidade. Por conseguinte, foram aplicadas na 

própria escola e na comunidade. No caso da escola foi aplicada aos professores, 

funcionários e à direção. Na comunidade, foi aplicada ao representante da igreja 

católica da comunidade, pelo fato de ter sido apontado pelos alunos e 

funcionários da escola, como a pessoa que tinha o maior número de informações 

sobre a história local. Com os resultados das entrevistas, construímos 

coletivamente um texto narrativo contemplando as principais informações sobre 

a comunidade e a escola. O qual serviu para construção de um vídeo narrativo 

contando a história da escola, o contexto e as influências políticas que deram 

origem a mesma e a relevância desta para a história local. Este vídeo foi narrado 

por duas alunas e um aluno da turma. Esta intervenção pedagógica esteve 

apoiada teórica e metodologicamente no Método da Nova História – uma 

concepção metodológica do século XX de origem francesa, conhecida também 
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como a escola dos Annales. A qual tinha como raiz fundante, questionar a 

metodologia da narrativa histórica hegemónica desenhada a serviço de um 

modelo de sociedade de heróis, negligenciando assim, outras narrativas 

possíveis que considerasse à história dimensões holísticas, atentando para os 

aspectos culturais, e de dar voz e lugar aos anómios. Com base nesta 

abordagem epistemológica e em ações pedagógicas diferentes das quais as 

crianças estavam habituadas a frequentar, verificou-se três resultados: o 

desempenho potencial de comunicação de todas as crianças, sobretudo 

daquelas que tinha menor entrosamento interpessoal; segundo, uma razoável 

melhoria na escrita e leitura, maior relação entre professor e aluno, escola e 

comunidade. Por fim, ficou constado que este tipo de atividade potencializa, não 

só as crianças, mas a escola e a comunidade, ao se verem como construtores 

da própria história. Esta conceptualização existencial potencializa o poder 

simbólico da comunidade, uma vez que os atores do interior da escola, são 

também da comunidade.  

 

Palavras-chave: Inovação Pedagógica, narrativas, potencialidade das 

habilidades 
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Aprendendo exemplificando: o estudo de caso como estratégia 

pedagógica no ensino superior 

 

Orquídea Polónia e Ana Mouraz31 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto - 

Portugal 

A relação entre teoria e prática constitui uma das preocupações comuns a 

professores e estudantes nas tarefas de ensinar e de aprender no Ensino 

Superior. Tornar as aprendizagens significativas e relevantes para os perfis 

intencionados pelos cursos tornou-se um elemento de avaliação da qualidade da 

formação oferecida neste nível de ensino (Leite, Fernandes, 2011; Lemos et 

al.,2011 ). 

Usar os casos como estratégia pedagógica é o foco desta apresentação. São 

diferentes as conceções sobre o caso: é exemplo, se se realiza “descrição de 

situações ou acontecimentos para ilustração” (Matos & Pedro, 2011:583), ou 

caso em estudo, correspondendo à “análise sistemática duma situação com o 

objetivo de encontrar soluções e resolver um problema” (ibidem: 584), 

aproximando a prática da aprendizagem a prática profissional. Pode usar-se o 

conceito como estudo de caso enfatizando-se o processo metodológico que 

aproxima a aprendizagem da investigação (Stake, 2007). 

A proposta toma o estudo de caso como objeto e questiona a sua pertinência 

como estratégia pedagógica no Ensino Superior. São seus objetivos: 

caracterizar os usos que os/as professores/as de UC atribuem à metodologia e 
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respetivas dificuldades de implementação; relacionar a estratégia com a sua 

eficácia. 

O trabalho é de cariz qualitativo. Recorre às fichas de UC e a entrevistas 

realizadas aos/às docentes de um conjunto casual de UC identificadas como 

utilizadoras da estratégia, oriundas das Faculdades de Medicina, Arquitetura e 

Economia, da UPorto. A escolha das UC resultou da análise do campo das 

metodologias inscritas nas fichas publicitadas no sistema informático da UPorto. 

A escolha das Faculdades foi resultado da convicção, quase de senso comum, 

de que os casos seriam diferenciadamente abordados nestes três horizontes do 

saber. Na organização do guião das entrevistas aos docentes das UC foi 

importante recolher informação sobre o seu entendimento do estudo de caso e 

sua utilização pedagógica, as razões da escolha da metodologia, as dificuldades 

encontradas e as potencialidades que o mesmo percurso permitia às 

aprendizagens dos estudantes. 

Os resultados permitiram-nos encontrar diferenças de entendimento acerca do 

que é um estudo de caso, que para uma docente constitui um exemplo 

paradigmático a explorar (nas aulas e fora delas) dos conteúdos relevantes, para 

as outras duas docentes o caso aproxima-se sobretudo de uma metodologia de 

investigação que corresponde, também, ao tipo de trabalho que elas propõem 

aos estudantes. As razões invocadas para a escolha da metodologia são afins 

nos três casos – trata-se de tornar a aprendizagem mais relevante, mais realista, 

mais aprofundada e mais articulada. As dificuldades encontradas por estas 

docentes dizem, em primeiro lugar, respeito às condições 

organizacionais/curriculares dos cursos decorrentes do processo de Bolonha 

que estipula um menor tempo de contacto. Outro grupo de dificuldades sentidas 

diz respeito à falta de preparação dos estudantes, ou à sua falta de autonomia 

para trabalharem dessa forma. O tempo da aprendizagem dessa competência 

que é crítico impede, por vezes, um resultado mais efetivo. Na UC onde o recurso 

ao estudo de caso é decisivo para a avaliação dos estudantes, a docente 

considera a metodologia utilizada como um fator de eficácia dos resultados 

obtidos.  
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Projetos Escolares 

 

Drumond, S. (Coord.), Freitas, M. J., Freitas, L., Abreu, X., Serrão, J. F.32 

Observatório de Educação da Região Autónoma da Madeira, Portugal 

Secretaria Regional de Educação - Direção Regional de Inovação e Gestão 

O Despacho Regional n.º 332/2015 de 9 de julho, procede ao reajustamento do 

regime que fixa o crédito horário das escolas dos 2º e 3º ciclos do ensino básico 

e ensino secundário, reforçando a sua autonomia, por forma a possibilitar a 

implementação de projetos próprios que ponham em prática estratégias de 

combate ao abandono escolar e à promoção do sucesso escolar, que valorizem 

as boas experiências e que promovam práticas colaborativas, tendo em conta 

os recursos humanos e materiais de que as escolas dispõem. 

O Observatório de Educação da RAM (OERAM) distinguiu os projetos escolares 

dinamizados nas escolas da Região Autónoma da Madeira (RAM) em 3 tipos: 

projetos de escola, projetos coordenados pela Direção Regional de Educação e 

projetos Nacionais/Internacionais, os quais visam potenciar o sucesso escolar 

dos alunos e promover a sua formação integral. 

Com este estudo o OERAM pretende fazer o levantamento de todos os projetos 

dinamizados no ano letivo 2015/2016 nas escolas de 2º e 3º ciclos do ensino 

básico e ensino secundário e recolher informação que permita: 

- Construir uma base de dados assente nas dimensões técnico pedagógicas, 

socioculturais, políticas, económicas e financeiras dos projetos; 

- Aferir o impacte dos projetos, atendendo aos recursos humanos e materiais, 

envolvidos e aos indicadores e às metas definidas; 

- Identificar boas práticas; 

                                                           
32 sara.drumond@madeira.gov.pt; mjoao.vr.freitas@madeira.gov.pt; lisete.freitas@madeira.gov.pt; 
nuno.abreu@madeira.gov.pt; jacinto.s.freitas@madeira.gov.pt 



 

89 
 

- Privilegiar uma gestão eficaz e eficiente dos recursos humanos, materiais e 

financeiros disponíveis; 

- Regulamentar a apresentação/ avaliação dos projetos escolares. 

A metodologia de trabalho adotada pode ser descrita da seguinte forma: numa 

primeira fase e após a definição do objetivo geral e do público-alvo procedemos 

ao levantamento da situação e hipóteses de trabalho, bem como à definição de 

metodologias de abordagem ao problema. Nesse sentido analisámos normativos 

legais e outros documentos relacionados com projetos. Definimos as dimensões 

a abordar (política; técnico-pedagógica; social e cultural; económica e financeira) 

e os objetivos específicos. Na segunda fase, conceção e desenvolvimento, 

selecionámos as variáveis a incluir no instrumento de recolha de dados e 

definimos o tipo de questões e respetivas escalas. Construímos um questionário 

que permite recolher informação sobre os projetos existentes na RAM e que foi 

alvo de pilotagem a um grupo reduzido de professores e sujeito a pré-teste a um 

grupo selecionado de escolas. Seguiu-se a fase de recolha de dados que passou 

por enviar para as escolas, por correio eletrónico, o URL do questionário. 

Terminada a fase de recolha (24 de junho), iremos proceder ao tratamento e 

análise descritiva dos dados. Para a análise quantitativa dos dados iremos 

utilizar o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) e para a 

análise qualitativa, procederemos à análise de conteúdo (perguntas abertas) e 

estamos a considerar utilizar a aplicação WebQDA.  

Será elaborado um relatório prévio que aponte as principais evidências 

empíricas. Propomo-nos desta forma, contribuir e apoiar os processos de 

decisão política promovendo mais e melhor conhecimento sobre o sistema 

educativo regional.  

Numa fase posterior, pretende-se fazer o cruzamento das variáveis do 

questionário com as variáveis de contexto das escolas, os percursos escolares 

dos alunos e as suas situações económicas. 

No futuro, desejamos constituir parcerias que permitam alavancar novas 

abordagens e análises e identificar boas práticas que possam ser disseminadas. 
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As tecnologias na escola: inovação e protagonismo estudantil 

 

Fernanda Carla de Castro33 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (FaE/UFMG), 

Brasil  

Esta comunicação reflete sobre como as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC´s) estão inovando a prática educativa e os desafios que se 

impõem ao educador nesse novo contexto. À medida em que as TIC´s vão se 

incorporando à educação, novos paradigmas surgem: o professor precisa se 

tornar um facilitador, para que o aluno transforme a informação das redes em 

conhecimento. Por parte do aluno, a realidade mediada pelas TIC´s o torna muito 

mais protagonista. Em uma proposta pedagógica realizada com jovens de um 

curso técnico de Belo Horizonte, MG, Brasil, observou-se essa postura ativa dos 

alunos. Ao usarem um software de edição de vídeo, produziram clipes, 

experimentando a criatividade e a autoria. 

Possivelmente, a reconfiguração dos papéis de professor e aluno foi uma das 

grandes transformações trazidas para o universo escolar pelas Tecnologias de 

Informação e Comunicaçao (TIC´s). O educador, hoje, tornou-se um facilitador, 

contribuindo para que o aluno transforme a informação das redes em 

conhecimento e desenvolva novas competências na cultura digital. Nesse novo 

contexto, os estudantes assumem um papel central no processo de 

aprendizagem porque, como nativos digitais (PRENSKY, 2005), nasceram e 

cresceram com as tecnologias presentes em sua vida e interagindo com elas: 

acessam dados de forma simplificada e ágil, multiplicando as possibilidades e o 
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contato com referências bibliográficas atualizadas e globalizadas (MORAN, 

2006). 

Esse protagonismo estudantil foi observado em uma proposta pedagógica 

realizada com alunos de um curso técnico de Rádio e TV em Belo Horizonte, 

Minas Gerais, durante a disciplina Introdução à Produção de Áudio. A atividade 

apresentava aos jovens poemas que criticavam o consumo desmedido da 

sociedade atual e propunha a realização de clipes com uma releitura dos textos.  

Em todos os clipes, os jovens, cursando ou já tendo concluído o Ensino Médio e 

a maioria oriundos de camadas pobres de Belo Horizonte, retrataram os apelos 

da Publicidade de forma irônica, mostrando o bombardeio de mensagens aos 

quais os consumidores são submetidos, o mundo globalizado, as sensações 

efêmeras, a angústia e a solidão do homem contemporâneo e, ao mesmo tempo, 

as táticas (CERTEAU, 1994) utilizadas pelo receptor para ressig¬nificar os 

discursos veiculados pelas propagandas.  

O processo de produção dos clipes demonstrou que os alunos desenvolveram 

importantes competências, começando por uma rica colaboração entre os 

colegas que, em grupos, desenvolveram os roteiros dos audiovisuais. No 

decorrer da atividade, avaliaram e escolheram textos e imagens da rede para 

construir a linguagem dos clipes. Por fim, apropriaram-se do software de edição 

de vídeo Movie Maker (MONTEIRO, 2012) e sintentizaram o conteúdo 

aprendido, experimentando a autoria e a criatividade.  

A proposta pedagógica demonstrou que é possível ao educador, tirar o jovem do 

lugar de passivo e o colocá-lo em centralidade, na sala de aula.  Ao produzir os 

clipes, os estudantes experimentaram o protagonismo, uma aprendizagem 

significativa, novas competências e a criação de uma releitura para o tema 

estudado. 

 

Palavras-chave: educação; inovação, tecnologias 
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Comunicações livres nos temas do seminário 

 

Projetos e práticas pedagógicas II 
 

 

 
 
Educação para a Cidadania na Região Autónoma da Madeira 

 

Serrão, J. F. (Coord.), Freitas, M. J., Freitas, L., Drumond, S., Abreu, X., 34 

Observatório de Educação da Região Autónoma da Madeira, Portugal 

Secretaria Regional de Educação - Direção Regional de Inovação e Gestão 

A Educação para a Cidadania deve contribuir para o sucesso educativo, o 

combate ao abandono escolar e à indisciplina nas escolas e, sobretudo, para a 

salvaguarda de uma formação holística dos cidadãos, fundada na ética dos 

Direitos Humanos. Esta área curricular transversal pressupõe o desenvolvimento 

de uma consciência cívica e de uma capacidade crítica informada, na base de 

valores éticos e morais, de modo a garantir a sustentabilidade de uma sociedade 

que é cada vez mais exigente, complexa e global (Serrão, 2015). 

Contudo, o problema prende-se com a falta de significado nas aprendizagens 

dos alunos que não esconde as falhas do sistema e a existência de um fosso 

entre o currículo prescrito e a prática dos docentes na área da cidadania.  

Esta problemática torna-se mais delicada se atendermos aos constrangimentos 

de formação, inicial e contínua, dos docentes nesta área do saber. Regra geral 

os docentes, designados por Drucker (1994) como trabalhadores do 

conhecimento, estão preparados para desafios exigentes do ponto de vista das 

suas qualidades pessoais, onde o processo de formação é também um processo 

de transformação pessoal (Ponte, 1994). No mesmo sentido, Cooper e Alvarado 
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(2006) distinguem “professores de qualidade” de “professores qualificados” (p. 

6), onde os requisitos de qualidade dos professores são determinantes no 

processo de ensino e de aprendizagem dos alunos. Silva (2002) aponta algumas 

competências para a qualidade dos professores, como por exemplo: 

competências científicas (conhecimento científico e o domínio dos conteúdos); 

competências pedagógicas (saber operacionalizar os conhecimentos, 

selecionando as metodologias e as estratégias mais adequadas); competências 

pessoais (relacionadas com o desenvolvimento intrapessoal e interpessoal do 

professor, com o saber ser, saber relacionar-se, saber comunicar, saber 

partilhar, numa perspetiva de desenvolvimento pessoal).  

Do ponto de vista prático, as estratégias desenvolvidas pelo docente, 

particularmente na área da cidadania devem munir-se de princípios para uma 

aprendizagem significativa nos alunos, como: respeito e a valorização das 

diferenças individuais; valorização das experiências escolares e não escolares 

anteriores; consideração dos interesses, motivações e necessidades individuais; 

promoção das interações e das trocas de experiências e saberes; promoção da 

autonomia, da iniciativa individual e da participação nas responsabilidades da 

escola; valorização das aquisições e das produções dos alunos; definição de um 

clima favorável aos processos de desenvolvimento pessoal e social; assunção 

de expectativas positivas face ao desempenho dos alunos e o seu próprio 

desempenho (Morgado, 2001).  

Educar para a Cidadania na sociedade do conhecimento, designada por 

Hargreaves (2003) por sociedade da aprendizagem, lança desafios permanentes 

ao sistema educativo e à necessária inovação pedagógica.  

A prática pedagógica está associada à formação técnico-científica e pessoal do 

docente e, particularmente na área da cidadania, deverá estar intimamente 

ligada à natureza dos meios e dos fins, onde os métodos e conteúdos devem ser 

equacionados para o sucesso educativo. As orientações curriculares formais 

devem ter em consideração as condições do meio e, especialmente, as 

experiências dos docentes para ultrapassar as barreiras existentes. 



 

96 
 

Assim, com este projeto de investigação, através da teoria do conhecimento 

social (Marková, 2005), ou seja, das representações sociais dos docentes, 

pretende-se compreender fatores explicativos do problema, identificar o 

ambiente educativo das escolas, as boas práticas, os impactes da EC no 

processo de ensino e de aprendizagem dos alunos e, além disso, as 

necessidades de formação e dificuldades de implementação dos docentes nesta 

área curricular. 

Como metodologia, a investigação privilegiará o questionário, cujos dados serão 

tratados e analisados, recorrendo a métodos quantitativos e qualitativos e a 

técnicas de análise descritiva e, através do cruzamento de variáveis, a técnicas 

estatísticas de natureza inferencial. O trabalho, além da identificação das 

variáveis do problema, apresenta-se com potencial para a criação de referenciais 

para a Educação da Cidadania e para a formação de professores na respetiva 

área baseados nas representações dos próprios docentes.   

 

Palavras-chave: Educação para a cidadania; Práticas pedagógicas; Ambiente 

escolar. 
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Práticas pedagógicas na Educação das Expressões no 1º CEB: contributos 

para uma caracterização 

 

André Freitas Santos, Ana Mouraz e Fátima Pereira35 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, 

Portugal 

As práticas educativas mobilizadas no 1º ciclo do ensino básico (CEB) na área 

das expressões artísticas e físico-motoras têm estado condicionadas, quer pela 

estrutura organizacional do currículo neste nível de educação, quer pela 

formação destes profissionais (CNE, 2013; Tormenta, 2015). É no jogo destes 

dois eixos que se enquadra a presente proposta de comunicação, que tem em 

vista contribuir, a partir do conhecimento das conceções e práticas de 

professores do 1º CEB para uma melhoria pedagógica das suas práticas. 

De acordo com as orientações curriculares em vigor, no tempo de 3 horas de 

trabalho semanal mínimo, estabelecido para a área das expressões artísticas e 
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físico-motoras (Decreto-Lei n.º 176/2014), os docentes deverão desenvolver 

atividades que concorram para o desenvolvimento integral, cognitivo e social das 

crianças. Por outro lado, essas atividades, quer quanto à decisão, quer quanto 

ao conteúdo, dependem do nível formativo desenvolvido pelos/as 

professores/as. 

O desenvolvimento das atividades na área da educação das expressões pode 

ser caracterizado como a dinamização de exercícios ou como atividades. A 

diferença reside nos objetivos do trabalho pedagógico desenvolvido, ora por 

objetivos instrutivos, baseados na promoção da aquisição de competências, 

traduzindo-se em exercícios, ora por objetivos expressivos, cuja finalidade é 

promover a aquisição de competências com a mobilização dos interesses das 

crianças, explorando os seus sentimentos e emoções, traduzindo-se em 

atividades (Eisner, 1972). As expressões artísticas e físico-motoras das crianças, 

pedagogicamente orientadas, alcançam-se na sua plenitude com a 

exteriorização dos seus sentimentos e emoções através experimentação de 

diferentes materiais (Barrett, 1979) ou da atribuição de sentidos ao corpo em 

movimento (Sousa, 2003). Assim, o trabalho que se propõe tem como objectivos: 

caracterizar as práticas educativas mobilizadas para o trabalho das expressões 

artísticas e físico-motoras no 1º CEB; relacionar essas práticas com a formação 

frequentada pelos professores; relacionar as práticas com as condições 

organizacionais em que desempenham a função lectiva. Trata-se de um estudo 

de cariz quantitativo que se operacionaliza mediante a aplicação de um 

questionário a  96 docentes do 1º CEB de agrupamentos de escolas da região 

do Grande Porto. 

Como resultados destacam-se as atividades maioritariamente mobilizadas para 

o trabalho curricular. As atividades têm como blocos organizativos as áreas da 

linguagem verbal e linguagem gestual, especificando-as: cantar canções; 

improvisação de sons e atitudes; recitação de textos ; e elaboração oral de uma 

história; enquadradas na expressão e educação dramática e musical. Tais 

resultados demonstram que o objetivo é o de potenciar a oralidade e a escrita, 

envolto de processos uniformizados do saber ler, escrever e contar. A formação 
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inicial, apontada pelos docentes respondentes como inadequada, torna-se 

percetível nas atividades desenvolvidas, uma vez que estas não carecem de 

conhecimentos e saberes específicos, sendo sobretudo de senso-comum. A 

educação das expressões inclui a linguagem verbal e gestual, porém a 

elaboração das atividades poderia transcender as parcas experimentações que 

estes exercícios possibilitam, caso os docentes tivessem acesso a uma 

formação inicial e contínua que lhes permitisse a aprendizagem desses saberes. 

Apesar deste constrangimento, as práticas pedagógicas na educação das 

expressões são ainda limitadas devido à ausência de recursos materiais e físicos 

nos contextos de trabalho. Urge continuar a investigar em ciências da educação 

este tema, uma vez reconhecida a importância da educação das expressões 

nacional e internacionalmente, porém, ainda, com tantos constrangimentos 

associados ao trabalho pedagógico na educação das expressões.  

 

Palavras-chave: trabalho pedagógico; educação das expressões; 1º CEB;  
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Impacto Social das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) na 

Área Metropolitana do Porto (AMP) 

 

Paula Lopes, Luísa Catita, Rui Serôdio, José Albino Lima e Alexandra Serra  

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto - 

Portugal e Instituto Universitário de Ciências da Saúde - Portugal 

Apresentamos os principais resultados de um projeto promovido pela AMP 

sustentado numa investigação aplicada de larga escala, com numa forte 

participação da comunidade educativa de todos os seus 16 municípios. 

O principal propósito foi fornecer indicadores objetivos que permitissem aos 

municípios avaliar o impacto social da implementação das AEC. Apresentamos 

os resultados de três indicadores: (1) satisfação e atitudes de todos os agentes 

relevantes do contexto escolar; (2) impacto percebido na dimensão do 

desenvolvimento dos alunos; (3) impacto social nas dinâmicas familiares. 

 O Projeto contou com a participação de 10126 indivíduos, distribuídos de acordo 

com um critério de representatividade nos 16 municípios: 4751 alunos, 3587 

pais, 1443 professores e 352 assistentes operacionais.  

De uma forma global, os resultados demonstram que as AEC têm um impacto 

forte e positivo em todos os agentes educacionais, particularmente na sua 

perceção do Impacto dessas atividades no desenvolvimento psicossocial dos 

alunos. Contudo, salientamos o facto de as AEC desempenharem um papel 

fundamental enquanto promotoras de inclusão social: sustentam dinâmicas 

familiares relativas à educação das crianças e proporcionam que cerca de 40% 

destas famílias tenham oportunidade de acesso a experiências pedagógicas 

estruturadas que são importantes para o desenvolvimento de, pelo menos, 2000 

crianças da região.   

Palavras-chave: Atividades de enriquecimento curricular; impacto social de 

projetos educativos; desenvolvimento e inclusão social 



 

101 
 

Avaliar para melhorar a aprendizagem?: conceções e práticas de 

professores do 1º ciclo do ensino básico 

 

Fátima Sousa-Pereira e Carlinda Leite36 

Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo - 

Portugal e  Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade 

do Porto - Portugal 

A avaliação deixou de servir apenas para julgar ou para provar mas antes para 

atuar, decidir, alimentar e reorientar os processos de mudança (Santos Guerra, 

1993; Estrela & Nóvoa, 1999; Casanova, 2006; Earl & Katz, 2006; Shaw, Greene 

& Mark, 2006; Bolívar, 2012). Neste sentido, os dados da avaliação devem fazer 

parte de uma estratégia deliberada para a melhoria, nomeadamente no que ao 

ensino e aprendizagem dos estudantes diz respeito. Os documentos normativos 

para o ensino básico em Portugal concedem particular relevância à avaliação 

formativa no sentido da promoção da aprendizagem e do sucesso educativo dos 

alunos. No entanto, estudos sobre avaliação têm reconhecido a necessidade de 

mudar e de melhorar as práticas de avaliação das aprendizagens dos alunos 

para dar resposta a estes desafios que têm vindo a ser colocados às escolas e 

aos sistemas educativos (Perrenoud, 1999; Leite e Fernandes, 2002; Black, 

Harrison, Lee, Marsall & William, 2006; Luckesi, 2006; Ferreira, C. A., 2007; 

Boggino, 2009; Fernandes, D., 2005, 2009). A presente comunicação tem como 

objetivo apresentar alguns resultados de um estudo exploratório que pretendeu 

contribuir para a reflexão sobre esta problemática. Para o efeito recorreu-se a 

um questionário maioritariamente constituído por questões abertas sobre 

conceções e práticas de professores do 1º ciclo do ensino básico (n=30) 

relativamente à avaliação da aprendizagem. Os dados foram tratados pelo 

recurso a análise de conteúdo. A análise permitiu constatar que, de um modo 

geral, se verifica uma tendência para o uso da avaliação numa perspetiva 

formativa e no sentido de servir e orientar os professores na melhoria da sua 

ação pedagógica. No entanto, são identificadas várias dificuldades associadas 
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ao ato de avaliar as aprendizagens, nomeadamente relacionadas com a 

subjetividade e com a diversidade de ritmos de aprendizagem. O estudo 

evidencia a importância atribuída pelos professores à avaliação enquanto 

componente integrante e integradora do processo de ensino aprendizagem, mas 

também como um processo complexo, o que mostra a importância de que a 

avaliação constitua um dos focos dos observatórios da educação. 

 

Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem; Conceções e práticas de 

professores; Inovação educacional.  
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Comunicações livres nos temas do seminário 

 

Comunicações Poster 
 

 

 

Avaliação de escolas 

 

 

Um olhar sobre os resultados de matemática 

 

Ana Paula Rodrigues, Carla Costa, José Ruão, Mª Antónia Brandão e Marta 

Pereira37 

Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, Portugal 

A autoavaliação de um agrupamento é um processo pelo qual os gestores, 

professores, alunos, assistentes técnicos e operacionais, encarregados de 

educação e comunidade em geral, discutem e avaliam a prática diária da 

instituição em que se inserem, em função do aprimoramento e da qualidade do 

ensino.  

Desta forma, a equipa de autoavaliação tem a seu cargo o desenvolvimento de 

um processo participativo de autoavaliação com a finalidade de registar os 

aspetos positivos da organização e do funcionamento do agrupamento, 

identificar as áreas mais problemáticas e os aspetos a melhorar, e, propor 

estratégias de melhoria e soluções mais adequadas para os problemas 

encontrados. 

No âmbito da frequência da ação de formação de professores intitulada "A 

autoavaliação das escolas e a construção de currículos significativos II" 
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promovida na FPCEUP, pelo OBVIE, este ano letivo a equipa centrar-se-á no 

estudo dos resultados da disciplina de Matemática no 9ºano. Tanto no 3º ciclo 

como no Ensino Secundário os resultados situam-se abaixo dos resultados 

nacionais nesta disciplina. Assim pretendemos intervir a montante e 

compreender as razões dos baixos resultados, perguntando: houve algum 

período/ano em que os resultados fossem melhores, ou piores? Houve alguma 

turma que se destacasse? E se sim, coincidiu com alguma medida/projeto 

específico levado a cabo na escola? Para cumprir esses objetivos iremos 

envolver todos os intervenientes no diagnóstico do problema identificado; 

Identificar áreas/ momentos/práticas/ conteúdos problemáticos/representações 

sociais, para desenhar estratégias de resolução e, finalmente, sugerir ações de 

melhoria. 

A identificação do problema, resultados abaixo da média nacional na disciplina 

de matemática, e o facto de também nos Relatórios das Avaliações Externas da 

IGEC, este aspeto ser apontado como um ponto fraco, levou a equipa a propor-

se como objetivo compreender as razões dos baixos resultados no 3º ciclo, 

sendo que, os resultados dos exames do 2º ciclo se situam acima da média 

nacional. 

A equipa propôs-se envolver os alunos/ docentes/pais no diagnóstico do 

problema identificado, no entanto, estes ano os trabalhos efetuaram-se apenas 

com os docentes por motivos sobretudo relacionados com a gestão do tempo. 

Procedeu-se ao levantamento das estatísticas dos resultados da avaliação 

interna e externa de 6º e 9º ano e preparou-se, com a colaboração das 

formadoras OBVIE, um guião de uma entrevista em painel, com as professoras 

de matemática de 3º ciclo, com o objetivo de perceber a evolução negativa dos 

resultados dos alunos do 9º ano em 2014/2015, relativamente aos seus 

resultados no 6º ano. 

O guião estava organizado em blocos, sendo estes os seguintes: Perceções 

acerca dos resultados;  
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Práticas Pedagógicas; Monitorização e acompanhamento; Representações 

acerca da Matemática e do seu ensino; Representações acerca dos alunos de 

Matemática; Trabalho colaborativo e articulação; Sugestões para o futuro.  

O resultado global da entrevista e as sugestões de melhoria serão dadas a 

conhecer a conselho pedagógico e à direção que decidirá da sua razoabilidade 

exequibilidade. 

A reação das entrevistadas foi positiva. Estas apreciaram ser ouvidas tendo-se 

mostrado colaborantes na busca de solução para o problema, de quer têm 

consciência, o dos resultados académicos dos alunos na disciplina de 

matemática.  

 

Palavras-chave: Resultados de Matemática; Autoavaliação de escolas.  

 

Articul'... Arte?  

 

Ana Neves, Beatriz Madureira, Fátima Sousa, Lurdes Babo, Lurdes Ribeiro e 

Natália Queirós38 

Equipa de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Paredes - Portugal 

Ao longo do ano letivo 2015/2016, a Equipa de Autoavaliação do Agrupamento 

(EAA) de Escolas de Paredes (AVEP) deu continuidade a um percurso reflexivo 

acompanhado pela participação no Projeto “A autoavaliação das escolas e a 

construção de currículos significativos II” promovido pelo OBVIE, da 

FPCEUP/CIIE, o qual permitiu aprofundar conhecimentos, definir novos objetos 

de avaliação, implementar metodologias de recolha de dados, interpretar os 

resultados obtidos e delinear decisões curriculares do Projeto Educativo. No 

prosseguimento do trabalho desenvolvido no ano anterior procedeu-se à 

divulgação dos resultados obtidos através de inquéritos (Resultados Sociais), 
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estabelecendo laços de envolvimento mais abrangentes com a comunidade e 

comprometendo de modo mais consistente todos os agentes.  

As dinâmicas estabelecidas no corrente ano e o contexto educacional (Avaliação 

Externa) do AVEP condicionaram a necessidade de uma (re)orientação  dos 

objetivos e decisões da equipa, para as questões da articulação curricular, a qual 

percecionamos constituir-se como um “princípio-chave do processo de 

desenvolvimento do currículo, exigindo quer a planificação e cooperação entre 

todos os decisores, situados nos diferentes contextos e níveis de construção do 

currículo, quer a partilha de posições convergentes, dentro da diversidade de 

propostas, relativamente ao que deve e pode ser o percurso de aprendizagem 

dos alunos…”. (Leite & Pacheco, 2012,p9). 

Sentimos ainda que as dinâmicas de ensino-aprendizagem, potenciadoras deste 

envolvimento continuam a ser uma arte a cultivar pelos diversos atores. A 

escolha do título traduz envolvimento, sequencialidade, comprometimento e 

inovação. Os sinais de pontuação usados pretendem evidenciar a tarefa difícil 

da sua concretização... 

Pretendendo-se que os procedimentos de autoavaliação tivessem mais impacto 

na melhoria das aprendizagens e sustentados pelas sugestões de melhoria da 

equipa da Avaliação Externa sobre uma “gestão articulada do currículo através 

de um planeamento estruturante e orientador, de modo a potenciar abordagens 

integradas e sequenciais dos diferentes saberes disciplinares”, a EAA definiu 

como objetivos de intervenção prioritários: 

conhecer as perceções/interpretações que os professores têm sobre articulação;  

desocultar processos de reflexão-ação na melhoria das práticas letivas; 

contribuir para o processo de operacionalização do projeto educativo a partir da 

elaboração de um documento orientador (práticas de articulação)  

O trabalho seguiu a metodologia qualitativa, recorrendo-se a um questionário 

aberto aplicado aos professores Coordenadores de Departamento. A partir da 

leitura dos dados obtidos concluímos que: 
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Em relação à questão “O que é para si articulação curricular?”: as respostas são 

diversificadas e complementam-se com uma frequente associação de 

determinadas “características” ao conceito de articulação, assim como dos 

seguintes verbos-chave: criar, entrecruzar, associar, sequencializar, refletir, 

partilhar, colaborar, planificar/programar, homogeneizar, abordar, desenvolver, 

realizar; há uma profusão de um n.º de vocábulos/expressões que remetem para 

a implementação de práticas letivas de cooperação e ligação entre ciclos, 

departamentos; reconhece-se a relevância da articulação na “construção de 

aprendizagens significativas. 

Em relação à questão “Quais são as práticas desenvolvidas habitualmente na 

escola que se encaixam no conceito?”: aponta-se principalmente para atividades 

do PAA; e existe um “olhar” focalizado na planificação de 

atividades/estratégias/práticas letivas partilhadas. 

Em relação à questão “Que outras atividades podem ser desenvolvidas que se 

enquadram no conceito de articulação curricular?”: enumeram-se poucas 

atividades, dado que as circunstâncias de aplicação do questionário não 

implicaram muito tempo de reflexão. 

Numa fase posterior, os resultados serão apresentados ao Conselho pedagógico 

através de uma discussão focalizada, com o intuito de incentivar os elementos 

responsáveis a envolverem-se na implementação de dinâmicas de articulação 

curricular no departamento. A partir das reflexões e sugestões evidenciadas 

devidamente enquadradas nos documentos estruturantes, elaborar-se-á um 

documento orientador, um contributo para a operacionalização da articulação a 

ser integrado no projeto educativo. 

 

Palavras-chave: autoavaliação de escolas; articulação curricular; professores 
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Autoavaliar para potenciar as intervenções e fomentar o sucesso 

educativo dos alunos NEE 

 

André Guterres, Elisa Alves, Manuel Gonçalves e Maria Helena Andrade39 

Agrupamento de Escolas do Cerco - Portugal 

No âmbito da Oficina de Formação “Autoavaliação das Escolas e a Construção 

de Currículos Significativos – Nível II” foi proposto como projeto de trabalho a 

avaliação de um aspeto de funcionamento do Agrupamento, concretamente 

relacionado com os alunos com Necessidades Educativas Especiais. Este 

aspeto não tinha sido até agora devidamente avaliado, integrando os alunos com 

Necessidades Educativas Especiais as “estatísticas” globais a nível turma/ano 

de escolaridade/escola. A recente Ação de Acompanhamento Inspetivo que 

incidiu neste grupo de alunos revelou as fragilidades/carências da análise até 

agora realizada pela equipa de Autoavaliação e a necessidade de implementar 

um processo de autoavaliação mais aprofundado, em articulação com a equipa 

da Educação Especial, que permita: 

- conhecer o universo dos alunos intervencionados pela Educação Especial; 

- conhecer e quantificar as medidas educativas preconizadas nos Programas 

Educativos Individuais (PEI) e nos Currículos Específicos Individuais  (CEI); 

- avaliar o grau de sucesso/insucesso destes alunos (de forma global); 
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- níveis de sucesso/insucesso de cada medida e consequente adequabilidade 

das medidas aplicadas  contribuindo para a eventual reformulação das mesmas. 

Pretende-se com este ação obter dados que permitam melhorar a qualidade do 

serviço prestado pela Educação Especial no Agrupamento, o estabelecimento 

de melhorias a nível de implementação dos PEI/CEI com recomendações em 

termos de perfis e horários dos professores de educação especial e dos apoios, 

bem como, naturalmente utilizar os dados recolhidos em futuras Ações de 

Acompanhamento Inspetivo. 

 

Palavras-chave: autoavaliação de escolas; educação especial; melhoria 

 

Professores: observação de pares 

 

 

Observação de Pares Multidisciplinares de uma turma do 10.º ano do 

Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco 

 

António Sérgio Martins, Bárbara Alvar, Carla Quintelas e Laurinda Fernandes40   

Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco - Portugal  

Após a divulgação do OPMUSA junto do corpo docente, voluntariaram-se cerca 

de 10% dos professores do Agrupamento. Destes, quatro professores 

verificaram terem uma turma em comum, o 10.º B, da área de Científico-

Tecnológico, sendo eles os professores de Física e Química A, Matemática A, 

Inglês e Português. Assim, por verificar-se afinidade e sintonia e ainda 

curiosidade no desafio inovador de abrir a porta da sala de aula aos colegas, 

constituíram o “quarteto 2”.  
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A observação de pares multidisciplinar (Mouraz, A. et al., 2012) que se 

estabeleceu permitiu-nos pensar e reforçar alguns aspetos primordiais da nossa 

prática letiva, a saber:  

a) A promoção e a evidência, de forma mais célere e substantiva, do 

conhecimento dos alunos e ajustamentos a realizar na turma para que o 

rendimento e o comportamento desta fossem otimizados. 

b) A observação das práticas letivas centrada no foco relação 

professor/aluno, seguida de uma reflexão partilhada, no final de cada aula 

observada, durante a qual tivemos o à-vontade e a liberdade consentida de fazer 

juízos de valor sobre a observação, através de um feedback construtivo, onde 

todos os intervenientes mostraram abertura para absorver/aceitar as diferentes 

perspetivas dos observadores e observados. É de realçar que foram sempre 

apresentados os aspetos positivos e negativos sem que houvesse da parte dos 

intervenientes qualquer desconforto que provocasse alteração nas relações de 

trabalho, isto numa postura serena e assumidamente responsável. 

c) Toda esta experiência serviu de motivação e inspiração para pequenos 

ajustes ou mudança nas nossas práticas letivas. Ainda nos levou a refletir e a 

posicionar-nos perante diferentes modelos de docentes, fomentando o 

questionar das nossas opções pedagógicas, da nossa postura na sala de aula, 

as nossas intervenções em relação à turma e a diversidade de formas de 

interagir com os alunos, sendo diferenças que se transformaram em 

complementaridades.  

d) Esta atividade possibilitou mostrar aos alunos e à restante comunidade 

educativa que os docentes questionam as suas práticas letivas e estão de uma 

forma colaborativa (Pinto & Leite, 2014) dispostos a aprender mais e a melhorar 

a qualidade das suas práticas, demonstrando que, apesar do seu longo tempo 

de serviço, se recusam a parar no tempo, constituindo-se portanto um ato de 

humildade para uma aprendizagem constante que pode passar pela observação 

do trabalho dos colegas e a consequente exposição ao outro.  
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Curiosamente, concluímos todos que tivemos a sensação de estarmos 

colocados perante uma espécie de espelho que reflete aquilo que se passa com 

as opções e decisões de cada um no espaço sala de aula. Então, se o espelho 

for bom, mostrará honestamente a nossa prática letiva efetiva. Ora, se o docente 

estiver consciente da imagem proveniente do espelho, esse, com certeza, irá 

pensar e analisar esse reflexo, para que se sinta cada dia mais confiante no seu 

quotidiano profissional. Acrescenta-se que os constrangimentos e os receios 

legítimos iniciais deram lugar à consolidação do respeito e da admiração entre 

os colegas envolvidos e que a experiência mereceu os elogios dos encarregados 

de educação da turma e contribuiu para o reconhecimento da qualidade 

pedagógica dos docentes do Agrupamento.  

 

Palavras-chave: parceria multidisciplinar/observação-espelho de Pares/ prática 

letiva 
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OPMUSA - chave para a partilha e inovação no ensino 

 

Ana Paula Alhais, et al. 

Agrupamento de Escolas de Morgado de Mateus 

Este poster testemunha de forma sintética a participação de mais de duas 

dezenas de professores do Agrupamento de Escolas de Morgado de Mateus no 
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Projeto OPMUSA – Observação de Pares Multidisciplinares em Sala de Aula, 

decorrido no ano letivo que agora finda- 2015-2016. 

Os professores participantes deste agrupamento pertencem aos grupos da 

Educação pré-escolar, do 1º e do 2º Ciclos da Educação Básica, e realizaram as 

suas observações em quartetos, na sua generalidade constituídos por 

professores de dois ciclos de escolaridade. 

O poster expressa os receios que a observação de sala de aulas causa 

habitualmente nos professores bem como as condições necessárias do exercício 

profissional e das caraterísticas dos grupos profissionais (confiança, 

envolvimento e motivação) que são necessárias para que a observação possa 

constituir uma forma colaborativa de supervisão pedagógica. 

Do inventário dos aspetos positivos que a Observação de Pares Multidisciplinar 

pode trazer ao exercício da docência os professores deste Agrupamento 

salientaram: 

• "Relativamente às observações efetuadas foi considerado que de certa 

forma o observador torna-se o mais beneficiado visto que tem a possibilidade de 

adquirir conhecimento de novas atividades e “truques”. 

• O clima de cordialidade e aceitação dos vários pontos de vista 

apresentados. 

• O mais importante de todo este processo foi a reflexão sobre as aulas 

observadas. Permitiu uma troca de impressões sobre pedagogia em geral - coisa 

de que nem sempre os professores falam - e sobre questões mais particulares. 

No caso desta colega, que nunca teve aulas observadas, foi muito importante 

saber que os observadores não a consideraram distante dos alunos. Habituada 

a um relacionamento com alunos mais crescidos, do ensino secundário, a colega 

tinha algumas dúvidas se estaria a adotar a relação pedagógica mais correta 

com a população estudantil destas idades. 

• O mais importante deste processo foi a reflexão positiva. 
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• A vantagem na criação de momentos de reflexão entre colegas de 

diferentes disciplinas. 

• Possibilidade de troca real e sistematizada de opiniões e partilha de 

estratégias com pares de diferentes disciplinas. 

• Também foi muito interessante ouvir opiniões de colegas de outras áreas 

sobre a nossa prática letiva." 

 

Observação de Pares Multidisciplinares do Agrupamento de Escolas 

Camilo Castelo Branco “Ver para além de mim” 

 

José Rocha, Jorge Pimentel, Ofélia Cruz e Zélia Gonçalves41 

Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, Portugal  

O projeto OPMUSA, numa perspetiva de observação de pares, culminou num 

exercício de troca de saberes e de experiências enriquecedoras. Foi um trabalho 

desenvolvido na linha promoção da observação de pares multidisciplinares 

(Mouraz, A. et al., 2012) como forma de supervisão pedagógica colaborativa 

(Alarcão & Roldão, 2008), assente numa aprendizagem de partilha, reflexiva e 

construtiva. Praticou-se a observação de práticas letivas e práticas avaliativas 

onde se abordou a interdisciplinaridade: matemática, português, oferta 

complementar e educação visual, fazendo com que os alunos com tomada de 

consciência e reflexão sentissem que se podia cruzar toda e quaisquer matérias.  

A observação de pares multidisciplinar implica que cada um se assuma como 

parte de um todo, se descarregue de estigmas e preconceitos relacionados com 

o grupo disciplinar de origem e questione os pressupostos individuais. Esta 

atividade onde os professores estiveram de uma forma colaborativa (Pinto & 

Leite, 2014) mostrou a possibilidade de cada se conhecer pelo olhar do outro e 

pelo seu espelhar reflexivo a partir da observação do outro e a necessidade 

primordial de cada docente se articular com os pares para: 
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a) Opinar e debater questões sobre práticas docentes; 

b) Partilhar saberes entre professores de diferentes disciplinas e diferentes 

níveis de ensino; 

c) Melhorar as práticas letivas e avaliativas; 

d) Utilizar a observação de aulas, para evoluir profissional e pessoalmente; 

e) Sensibilizar para a cooperação e colaboração entre professores; 

f) Aprender a viver juntos, a ser, a conhecer e a fazer, dando oportunidades a 

cada um de refletir sobre diferentes práticas, quer letivas, quer avaliativas. 

Estruturaram-se focos diferenciados de observação, desde a postura perante a 

turma, a relação pedagógica professor-aluno, a forma de transmissão de 

conhecimento, a dinamização em si da aula, com a pretensão clara de situar 

cada observador perante uma questão concreta e evidenciar um fio condutor de 

cada ação do processo de observação de pares multidisciplinar (Mouraz, A. et 

al., 2012). 

Apercebemo-nos coletivamente de que temos o dever de desenvolver, 

enriquecer e ampliar a função educativa, como professores, e também promover 

a autoformação e regulação da ação educativa, pelo conhecimento direto de 

práticas terceiras e pela opinião de terceiros observadores da prática individual. 

Daí este projeto ter sido fulcral e determinar, em cada membro do quarteto, novo 

conhecimento da sua prática.  

Existiu uma variedade de atividades com alicerces educativos extremamente 

importantes na formação de cada professor e é de reconhecer que, agrupando 

as duas formas de observação de pares (práticas letivas e práticas avaliativas), 

todo o processo representa uma mais-valia para cada um de nós, conduzindo e 

contribuindo para o desenvolvimento posturas e práticas educativas mais 

relevantes para o processo de ensino-aprendizagem, bem como de assimilação 

de diferenças e adequação aos contextos reais. 

Na escola, os valores e atitudes cívicas refletem-se em projetos e soluções que 

objetivam qualificar os alunos e promover a sua formação como integral, global 



 

116 
 

e harmoniosa, assente nos cinco pilares fundamentais do desenvolvimento 

humano (cognitivo, físico-motor, psico-social, humano-ético e estético) mas 

também buscar o sucesso dos professores e ser contribuição para o 

reconhecimento da qualidade pedagógica dos docentes do Agrupamento. 

 

Palavras-chave: Sensibilização/mudança/parceria-ação 
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Projetos e práticas pedagógicas 

 

 

Projetos educativos e atividades extra curriculares do AE Carolina 

Michaëlis: contributo do SPO e das equipas educativas da escola 

 

Agrupamento de Escola Carolina Michaëlis 

Inovar pressupõe uma mudança deliberada e conscientemente assumida, 

visando uma melhoria da ação educativa. É uma tentativa de resolver problemas, 

ultrapassar dificuldades, melhorar práticas, de forma a corresponder às múltiplas 

necessidades de uma população discente heterogénea e às mudanças céleres 

do meio envolvente, pode dizer respeito à utilização de novos materiais e novas 
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tecnologias, ao uso de novas estratégias ou metodologias ou ter como alvo a 

gestão dos recursos, a organização do currículo, a implementação de atividades 

diferentes e novos projetos. 

No Agrupamento de Escolas Carolina Michaëlis, perante as preocupações com 

a indisciplina dentro da sala de aula, a falta de assiduidade e pontualidade, a 

falta de empenho nas aprendizagens curriculares e a escassa participação dos 

pais na vida da escola e no acompanhamento dos seus educandos, surgem 

estruturas técnico-pedagógicas que acompanham os alunos mais problemáticos. 

A título de exemplo, cito alguns projetos que surgiram por iniciativa do SPO, PES, 

Gabinete do aluno e/ou Equipa de projetos: “À Descoberta de mim” - Projeto 

piloto implementado junto de alunos do 2º ciclo da Escola Secundária Carolina 

Michaëlis, sinalizados pelo Gabinete do Aluno e Conselho de Turma, que visou 

o desenvolvimento de competências pessoais e sociais dos alunos, 

nomeadamente a regulação emocional, o autocontrolo, os estilos de 

comunicação e a importância da assertividade e a promoção da autoestima; 

“Projeto SEI / OBVIE”, com o objetivo de estimular relações de proximidade 

institucional entre Escolas da Educação Básica e Secundária e a Universidade, 

que surge da parceria com a FPCEUP, através da equipa de investigação do 

OBVIE do Centro de Investigação e Intervenção Educativas. O desafio consistiu 

em envolver os alunos em processos de investigação de modo a experienciarem 

procedimentos de pesquisa e a desenvolverem competências de 

problematização sobre questões educativas e sociais relacionadas com as suas 

vivências e trajetórias escolares; “Anos Incríveis”, adaptação de Programa já 

existente ao contexto escolar com dois pedopsiquiatras do Centro Hospitalar do 

Porto, para educadoras de infância e professores do 1.º ciclo e que tem sido 

recomendado na área da saúde mental de crianças com problemas de 

comportamento; “Programas de prevenção primária SICAD”, programas de 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais e prevenção de 

comportamentos de risco - Pistas e Trilhos (2º e 3º ciclo) e Programa Eu e os 

Outros (3º ciclo e ensino secundário) que foram implementados em aulas de 
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Educação para a Cidadania e por professores que receberam a formação do 

SICAD. 

Quanto a projetos futuros temos em vista a reorganização da disciplina de 

Educação para a Cidadania: elaboração de um programa interno com base nos 

referenciais disponíveis, e a distribuição dos temas de acordo com os ciclos/anos 

de escolaridade, divisão da turma, co-docência e colaboração de outros 

profissionais da saúde. 

Projeto “Eu conto”, no âmbito do PES, do GAA e do SPO que visa os alunos 

sinalizados no gabinete do aluno por razões disciplinares e/ou falta de 

assiduidade, com reflexos no respetivo aproveitamento escolar. São objetivos 

gerais do programa: desenvolver competências pessoais e sociais; aumentar a 

resiliência; promover a auto-estima; prevenir comportamentos de risco. Através 

de exercícios de expressão corporal, de improvisação de técnicas de 

relaxamento e de trabalho sobre a atenção, pretende-se mudar comportamentos 

com impacto no domínio escolar. 

 

As questões da escola que preocupam os jovens - reflexões em torno de 

uma parceria de investigação com estudantes do ensino secundário 

 

Ana Cristina Torres, Ana Mouraz, Preciosa Fernandes e André Freitas Santos42 

Centro de Investigação e Intervenção Educativas, Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade do Porto - Portugal 

Nas Ciências da Educação, as e os jovens, na sua condição de estudantes, 

constituem-se frequentemente sujeitos da investigação, de modo a aprofundar-

se os seus sentidos de escola e vivência escolar, com toda a carga de 

construção identitária e de saberes académicos, culturais e sociais que tal 

acarreta. Raras vezes, jovens estudantes de ensino não superior assumem o 

papel de investigadores da sua própria condição e situação de estudantes e da 
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vida da instituição onde passam grande parte do seu tempo – a escola. Uma 

parceria entre investigadores da Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade do Porto e uma escola da cidade do Porto, 

potenciada pelo projeto “Sociedade, Escola e Investigação” da Câmara 

Municipal do Porto, foi o mote para desafiar estudantes do ensino secundário a 

investigarem sobre os quotidianos da sua escola, incluindo os desafios que se 

lhes colocam nas trajetórias escolares e percursos de vida que os esperam. As 

investigadoras e o investigador da FPCEUP assumiram o papel de 

orientadoras/es dos trabalhos de investigação, permitindo aos estudantes a 

escolha dos objetos de investigação.  

No final da parceria, a participação destes estudantes foi avaliada através de 

uma combinação de dados de questionários e de entrevistas coletivas 

semiestruturadas. Desta avaliação, apresentam-se os objetos de investigação 

selecionados, como reflexos das questões da escola que preocupam jovens no 

ensino secundário, e teçam-se algumas reflexões sobre os seus discursos no 

que concerne o seu envolvimento com os objetos de investigação e com as 

conclusões que produziram acerca dos mesmos.  

Estas reflexões referem-se ao trabalho em 2 anos letivos, com 8 jovens do curso 

de Ciências e Tecnologias no 12º ano, 8 jovens do curso de Línguas e 

Humanidades no 12º ano, 4 jovens no curso de Ciências e Tecnologias no 10º 

ano e 4 jovens do curso de Ciências e Tecnologias que participaram nos 2 anos 

letivos, estando primeiro no 11º e depois no 12º ano. 

No primeiro ano, 3 grupos de estudantes de 12º ano optaram por investigar sobre 

as transições para o ensino superior, as transições para o ensino secundário, e 

as palestras organizadas na sua escola, e um grupo de estudantes de 11º ano 

investigou o stress nos alunos do 12º ano. No segundo ano de parceria, os 

objetos de investigação selecionados pelos estudantes foram a inevitabilidade 

percecionada pelos estudantes e suas famílias de acesso ao ensino superior 

(estudantes de 12º ano), e a orientação vocacional proporcionada pela escola 

aos estudantes de ensino secundário (estudantes de 10º ano). O grupo que 

repetiu a participação, este ano já no 12º ano, decidiu estudar a relação de quase 
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dependência dos estudantes com a utilização do telemóvel e como estes a 

percecionam. Estes objetos de investigação refletem as inseguranças e 

pressões que os estudantes sentem nas escolhas que têm de fazer para os seus 

percursos de vida, e o peso que colocam no pós-secundário e no papel da escola 

(as palestras, a orientação, o stress…) e família em os ajudar nas suas escolhas. 

Na avaliação da sua participação neste projeto todos/as os/as estudantes 

mencionaram que gostaram de trabalhar o tema proposto, apresentando como 

razões a proximidade dos temas com os seus interesses e experiências 

pessoais, mas também o facto de este projeto, ao permitir-lhes o conhecimento 

das perspetivas de outros jovens nas mesmas circunstâncias que eles/elas, os 

ter levado a refletir em conjunto com os seus pares e com os investigadores, 

acerca de opções de vida pessoal e profissional, e trajetórias escolares futuras. 

A obtenção de alguns esclarecimentos sobre o funcionamento do meio 

académico, ajudou-os também nestas reflexões.  

Palavras-chave: Escola; Estudantes Investigadores; Parcerias; 
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