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Introdução 

 Este relatório refere-se às atividades desenvolvidas no âmbito do  Estágio de 

Integração na Investigação (EII), no período compreendido entre Fevereiro e Julho de 2015, 

que decorreu no quadro do Programa Estratégico do Centro de Investigação e Intervenção 

Educativas (CIIE) da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do 

Porto (FPCEUP) e foi integrado no Observatório da Vida nas Escolas (OBVIE) do CIIE. 

 O relatório serve também propósitos avaliativos uma vez que o EII serviu como 

substituto da Unidade Curricular Opcional 2 do Mestrado em Ciências da Educação (1ºano / 2º 

semestre). Desta forma e com conhecimento do Professor Henrique Vaz, Presidente do 

Conselho Pedagógico, da Professora Amélia Lopes, Diretora de Mestrado em Ciências da 

Educação e das Professoras orientadoras do presente escrito, submeto o relatório para a Vossa 

avaliação, dentro do prazo estipulado pelo Serviços de Pós-graduação, referente à 2º época de 

avaliação de trabalhos.  

 O estágio foi desenvolvido nas instalações do CIIE, com predominância na área 2 do 

Centro de Investigação e Intervenção Educativas - sala 273, assim como em outros locais cujo 

contexto foi necessário para o desenvolvimento do plano de trabalho. 
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O plano de trabalho que me foi proposto incluía:  

1 – Colaboração no trabalho de acompanhamento de estudantes do Agrupamento 

Carolina Michaellis, que se encontram a realizar pequenos trabalhos de investigação, 

no âmbito da Implementação do Projeto SEI "Sociedade, Escolas e Investigação", em 

colaboração com a Câmara Municipal do Porto e o Agrupamento de Escolas Carolina 

Michaellis 

Link de acesso ao Projeto: http://obviept.weebly.com/projeto-sei.html  

Link de acesso ao artigo publicado no Jornal Universitário do Porto (JUP): 

http://juponline.pt/2015/03/porto-de-conhecimento-projeto-sei/  

Imagem1 – Poster exemplar 1/4 que auxiliei na sua construção 

 Durante o período de estágio (Fevereiro – Junho, 2015) 

foram desenvolvidas três principais atividades científicas. A primeira 

atividade tratou-se da minha participação no Projeto SEI – 

Sociedade, Escola e Interveção, uma parceria estabelecida entre a 

Câmara Municipal do Porto e o Observatório da Vida nas Escolas, 

com financiamento do Departamento Municipal de Educação/ 

Divisão Municipal de Ciência e Conhecimento da Câmara Municipal 

do Porto. A Escola parceira para a dinamização deste projeto foi a 

Escola Secundária Carolina Michaëlis, situada no centro da Cidade do Porto. A colaboração de 

uma instituição de ensino secundário com a faculdade visou alavancar a aproximação destes 

dois níveis de ensino, bem como  a promoção do conhecimento e da literacia científica entre 

os jovens do ensino secundário. De modo específico, os objetivos do Projeto SEI foram os de 

“promover o acesso das crianças e jovens à produção científica e à investigação; Promover 

maior divulgação das ciências e da investigação efetuada na cidade; Promover projetos/ações 

que estimulem a educação/formação ao longo da vida, cativando jovens para a carreira de 

investigador/cientista; Estimular relações de proximidade entre as diferentes entidades; 

Contribuir para o sucesso escolar” (incluído no texto do protocolo assinado com a FPCEUP).  

Para a operacionalização deste projeto foi organizado um plano de trabalho dividido 

em quatro momentos. Numa primeira fase, foram organizados os grupos de trabalho e 

escolhidas as temáticas. Após uma reunião geral de cooptação realizada na ESCM em janeiro 

de 2015 ( e na qual não estive presente), quatro grupos de estudantes participantes do 

Agrupamento de Escolas Carolina Michaëlis, organizados por três docentes da escola sede, 

http://obviept.weebly.com/projeto-sei.html
http://juponline.pt/2015/03/porto-de-conhecimento-projeto-sei/
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visitaram as instalações da FPCEUP, tendo-se reunido com a equipa do OBVIE. Os grupos 

trabalharam diferentes temáticas, constituindo-se assim como investigadores em ciências da 

educação, aprofundando questões de investigação propostas e negociadas com o OBVIE. Um 

grupo do 12º ano investigou os factores de interesse/desinteresse dos estudantes pelas 

palestras e comunicações realizadas na sua escola, com uma metodologia de análise 

quantitativa, recorrendo à aplicação de questionários a cento e oitenta estudantes do ensino 

secundário. Um segundo grupo de jovens investigadores, composto por cinco estudantes, 

também do 12º ano, importaram-se por investigar as problemáticas subjacentes à transição de 

ciclo, do ensino básico para o ensino secundário, recorrendo também à aplicação de 

questionários aos seus pares. O terceiro grupo, trabalhou a transição do ensino secundário 

para o ensino superior, segundo uma metodologia de carácter qualitativo, através da 

realização de entrevistas semi estruturadas a antigos alunos da Escola Secundária Carolina 

Michaëlis, atualmente a frequentar o 1º Ciclo de estudos numa instituição de ensino superior. 

O quarto grupo de trabalho, composto por quatro estudantes do 11º ano, investigou acerca 

dos fatores de stress nos estudantes do 12º ano de escolaridade, por meio de questionários 

aplicados aos seus pares. 

Para a construção dos questionários e do guião de entrevistas a realizar foi decisivo o 

apoio da equipa do OBVIE. A minha participação foi mais objetiva e próxima do grupo que 

investigou os fatores de interesse e desinteresse dos estudantes pelas palestras e 

comunicações realizadas na Escola-sede do Agrupamento de Escolas Carolina Michaëlis. Esta 

minha proximidade, apesar de todo o apoio ter sido também desenvolvido para e com os 

restantes grupos, levou a que me interessasse sobremaneira pelo tópico e tivesse obtido 

autorização dos alunos da ESM para usar os dados deste trabalho noutro projeto científico de 

que falarei adiante.  

O acompanhamento periódico aos quatro grupos teve um segundo momento de 

trabalho que consistiu na visita organizada pelas professoras colaboradoras do Agrupamento 

de Escolas, que acompanharam de igual forma os trabalhos. Eu e a Dra. Ana Cristina (membro 

da equipa de trabalhos do OBVIE) encontramo-nos uma vez com cada grupo de trabalho na 

sala de reuniões da escola-sede para orientar os estudantes na aplicação dos instrumentos de 

recolha de dados e organização geral dos dados recolhidos. O terceiro momento de encontro 

com os estudantes, a par de todo o processo tutorial, complementado por via email, que havia 

já originado a construção das metodologias de investigação, a sua aplicação e a produção de 

dados, visou apoiar os grupos para a construção de um poster científico com a presença de 
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resultados e de conclusões acerca das suas investigações. Para três grupos foi necessário mais 

uma sessão de escrita científica para a conclusão do poster e a sua posterior impressão. 

Para os diferentes grupos, com diferentes metodologias de investigação, o meu apoio 

abarcou três momentos, um primeiro onde organizei uma tabela excel para que os estudantes 

pudessem inserir os dados que haviam recolhidos, de forma acessível, para posteriormente eu 

transpor esses dados para o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) que possibilita 

uma análise e resultados mais rigorosa, dado às especificidades e particularidades que o 

programa compreende. Apoiei de igual forma na produção de resultados básicos, de 

cruzamento de variáveis independentes, respondendo às questões levantadas pelos 

estudantes que eram as suas preocupações e informações que queriam ver expressas nos 

posters científicos por eles produzidos. É acerca deste último momento da construção de 

poster científico que o meu apoio incidiu, tendo ajudado na escrita científica da introdução, da 

metodologia de trabalho, na organização dos resultados, das suas conclusões e da sreferências 

bibliográficas utilizadas. A disposição destas informações, a nível gráfico, foi também um apoio 

que prestei. 

O quarto e último momento foi a apresentação pública dos trabalhos de investigação 

que foram desenvolvidos ao longo de quatro meses, tendo sido expostos(os pósteres) e 

apresentados (sob a forma oral) na Biblioteca Almeida Garret, no dia 14 de maio. As 

comunicações-poster das investigações foram de igual forma expostas no II Seminário 

Internacional de Observatórios de Educação e Formação, organizado pelo Observatório da 

Vida nas Escolas, do qual fui membro integrante da Comissão organizadora, na FPCEUP, dia 27 

de junho. Para uma maior divulgação do projeto e disseminação do OBVIE e dos projetos 

desenvolvidos, com enfoque no SEI, escrevi um artigo para publicação no Jornal Universitário 

do Porto (JUP), do qual sou colaborador (CF- Apêndice). Como antes referido, os dados 

recolhidos no âmbito do grupo das Palestras permitiram-nos problematizar o assunto numa 

vertente curricular pelo que ficou decidido, em acordo com os alunos da ESCM e com a Dra. 

Ana Mouraz,  organizar e apresentar uma proposta de comunicação à II European Conference 

on Curriculum Studies (II ECCS) Curriculum Studies: Policies, perspetives and pratices. A 

comunicação intitulada The communicative effect of lectures and communications in High 

School foi aceite e será apresentada na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto, em outubro do presente ano. 
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 Este projeto teve como principais objetivos, por mim estabelecidos, a oportunidade de 

eu aprofundar e alargar os meus conhecimentos sobre procedimentos de investigação, 

permitindo o contacto teórico e prático com métodos e técnicas específicas de investigação. A 

minha intervenção constava nos cronogramas da avaliação do projeto, porém a minha 

iniciativa em determinados momentos, produziu circunstâncias que inscreveram melhorias e 

condições de qualidade à dinamização do projeto. Deste modo tornei-me mais autónomo na 

discussão e na minha participação enquanto investigador.  

 Os critérios definidos para as opções metodológicas conferem o estatuto de 

cientificidade que é requerido a um trabalho de pesquisa (Pereira, 2001)1, sendo por isso 

importante ser refletido e abordado a própria utilização técnica metodológica, pois esta é 

interpretativa e portanto contém subjetividades. Questionar-se qual é o propósito da 

investigação e qual a técnica mais adequada para obter os dados é necessário, pois a 

metodologia a utilizar depende dos objetivos, de como tencionamos elaborar as questões e o 

que é que procuramos responder com elas, importando as condições em que decorrem. 

Assim, a produção do conhecimento iniciou-se nos interesses dos quatro grupos de trabalho, 

levando a que o desenho da investigação que proposeram desenvolver, estivesse claramente 

relacionado com as preocupações deles e delas, enquanto estudantes de uma escola 

secundária, na cidade do Porto. Importou-se sempre relembrar quais são os seus objetivos de 

estudo, para que os seus pressupostos se enquadrem de forma harmoniosa com os métodos e 

técnicas para as recolhas de dados, tendo para isto sido fundamental o contacto que fomos 

estabelecendo, enquanto equipa, para com eles e as instituições parceiras do projeto. 

 O investimento e a compreensão, junto dos sujeitos, são as implicações necessárias 

para a promoção de um bom ambiente de trabalho e de estratégias que atribuem mérito à 

investigação. Foram estes pressupostos metodológicos que norteram a minha presença e 

participação no projeto. 

                                                           
1 Pereira, Fátima (2001). Transformação educativa e formação contínua de professores: os equívocos e 
as possibilidades. Lisboa: Ministério da Educação 
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2 – Colaboração na actualização do site do Observatório da Vida das Escolas 

Link de acesso: http://obviept.weebly.com/ e http://obvieen.weebly.com/  

 No quadro de atividades do Observatório supracitado, e dos seus eixos de intervenção, 

a minha participação veio contribuir para a melhoria da imagem gráfica e da disseminação dos 

resultados das investigações desenvolvidas no Observatório. O meu trabalho incidiu na 

atualização de todos os conteúdos da página, desde a informação acerca de todos os projetos 

que foram desenvolvidos, à reorganização das categorias de Projetos, autores, conteúdos 

programáticos e calendarização. 

 A atualização dos conteúdos desenvolvidos pelo OBVIE foi trabalhado nas duas páginas 

a que ele diz respeito, uma versão em português e outra em inglês. Fui , por isso, também 

responsável pela adaptação e tradução dos textos introdutórios e noticiosos que foi necessário 

realizar ao proceder-se a esta atualização. 

3 – Produção de uma lista de tags e respectivos links que possam associar o trabalho 

realizado com as escolas às publicações dos membros do OBVIE 

Link de acesso ao Repositório - http://obviept.weebly.com/repositoacuterio.html 

Imagem2 - Printscreen do Repositório   

A divulgação e a difusão do trabalho desenvolvido no 

Observatório, quer pela equipa coordenadora, quer pelos seus 

membros associados, consta de igual forma no meu plano de 

trabalho, tendo para isso dinamizado a página da internet do 

Observatório e as suas redes sociais (facebook e youtube). O 

trabalho associado à comunicação, relações públicas e de 

contacto com os públicos interessados ficou a meu cargo. Para 

a divulgação do trabalho desenvolvido pelos membros 

associados do OBVIE (Carlinda Leite; Amélia Lopes; Ariana 

Cosme; Elisabete Ferreira; Fátima Pereira; Helena C. Araújo; José Alberto Correia; Rui 

Trindade) construí um repositório científico de acesso livre, com especiais destinatários os 

docentes das escolas parceiras do OBVIE, assim como educadores, dirigentes escolas e 

membros de poder autárquico locaol. O Repositório OBVIE tem como finalidades reunir, 

organizar e  disponibilizar a produção intelectual dos membros associados ao Observatório da 

http://obviept.weebly.com/
http://obvieen.weebly.com/
http://obviept.weebly.com/repositoacuterio.html
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Vida nas Escolas (OBVIE-CIIE). No Repositório encontra-se documentos, em formato digital, 

resultantes das actividades de investigação desenvolvidas, nomeadamente: teses de 

doutoramento e mestrado, artigos, capítulos e livros.  

 A solicitação da FPCEUP e do CIIE, a divulgação do trabalho desenvolvido pela equipa 

de coordenação do OBVIE foi realizada em sessões específicas destinadas a dois tipos de 

públicos, no Dia Aberto da FPCEUP e por ocasião da visita de estudantes de uma Universidade 

holandesa. As sessões de divulgação centraram-se na disseminação da investigação produzida 

nos últimos anos como resultados dos diferentes projetos e programas em que o OBVIE 

colaborou. O primeiro momento aconteceu durante o Dia Aberto, tendo acolhido cerca de 

vinte estudantes do ensino secundário. A minha participação, assim como da Daniela Pinto e 

da Marta Sampaio, visou dar a conhecer quais são as nossas tarefas enquanto jovens 

investigadores, e descrever os moldes da nossa participação nos projetos desenvolvidos pela 

faculdade. A segunda sessão foi em inglês, para um grupo de estudantes da Holanda, e tratou-

se de explicar aos ouvintes ( possíveis candidatos a um programa de mobilidade Erasmus) o 

que era a minha participação na estrutura do OBVIE.   

 

4 – Colaboração na produção pequenos filmes de divulgação da actividade realizada 

pelo OBVIE (OBVIE em 2 minutos) / Comissão Organizadora do II Seminário OBVIE 

Link de acesso à Página do Seminário: http://obviept.weebly.com/seminaacuterio-

internacional 

Imagem3 – Certificado de participação no Seminário 

 Por deliberação da equipa coordenadora do Observatório da 

Vida nas Escolas, a colaboração na produção de pequenos filmes, foi 

substítuida pela minha participação como membro organizador do II 

Seminário Internacional de Observatórios de Educação e Formação. 

A última atividade que requereu mais disponibilidade e igual 

empenho e dedicação foi a minha participação enquanto membro da 

comissão organizadora do II Seminário Internacional de Observatórios de Educação e 

Formação “Observatórios entre a Escola e a Sociedade”. O evento que aconteceu a 27 de 

junho, do presente ano, exigiu um prévio trabalho de dois meses, desde a divulgação do 

seminário, contacto com os participantes, organização das propostas de comunicação, 

http://obviept.weebly.com/seminaacuterio-internacional
http://obviept.weebly.com/seminaacuterio-internacional


10/11 
 

organização das salas, brochuras, panfletos, poster e contactos para a recolha de apoios, 

tendo-se conseguido a parceria com a Porto Editora e financiamento da Reitoria da 

Universidade do Porto. 

A minha principal atividade na organização do evento incidiu sobre a comunicação 

estabelecida entre o OBVIE e os participantes, com e sem proposta de comunicação, assim 

como com a comissão científica que deliberou acerca da avaliação das propostas. A 

estruturação, calendarização e disposição das propostas de comunicação ficaram à minha 

responsabilidade, tendo sido o intermediário no contacto com os serviços de comunicação e 

imagem da FPCEUP, que contribuiram para o sucesso do seminário, que vai já na sua 2º 

edição. Este ano as propostas de comunicação organizaram-se em duas temáticas: avaliação 

de escolas; formação de professores e supervisão pegagógica. Contou-se com quatro 

propostas orais em cada tema. Além destas comunicações, foram aceites pela comissão 

científica do evento comunicações em formato poster, sete subordinadas ao tema da avaliação 

de escolas e nove com a formação de professores e supervisão pedagógica como tema 

enquadrador, prefazendo vinte e seis comunicações. No conjunto as comunicações livres, nos 

dois formatos aceites, contribuiram para a cooperação e para o debate, que caraterizou o 

Seminário, estabelecido entre os membros dos observatórios convidados, investigadores, 

docentes e educadores, que foram os destinatários do evento. 

 Como resultados de um trabalho de preparação do Seminário, assim como o dia do 

evento, foi minha responsabilidade construir os programas e desdobráveis de apoio aos 

participantes, com informações acerca do evento e das comunicações a serem apresentadas, a 

construção dos certificados de participação, a disposição das comunicações-poster aquando a 

recepção do público. 

Ficou também a meu cargo a organização do ebook, que incluiu todos os textos 

relativos às comunicações apresentadas no Seminário e está disponível no site do OBVIE. Este 

trabalho de arranjo e edição dos textos ocupou-me parte significativa do último mês de 

trabalho e é o principal resultado do II Seminário Internacional. 
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As minhas competências 

 

A dimensão do trabalho que desenvolvi ao longo de mais de 15 horas de trabalho 

semanal, permitiu-me entrar em contacto com trabalho científico, desde a exploração 

dos trabalhos dos membros associados do OBVIE, para a sua organização, até ao meu 

apoio na análise de dados e na escrita dos posters científicos. O contacto permanente 

com investigadores e autores despoletou o meu interesse na contínua procura pela 

ciência em educação, possibilitando-me ter as bases necessárias para a construção de 

um projeto de investigação sólido. 

Compreendo ainda nas minhas competências a minha capacidade de desenvolver 

investigação em ciências sociais, manifestar o meu conhecimento científico através da 

minha participação em congressos, com a publicação de artigos, como irá acontecer 

em Outubro (ECCS2015). Em termos operacionais, este estágio, capacitou-me para 

conceber, desenvolver e avaliar programas, projetos e ações no campo educativo, 

como promover estratégias integradas para a dinamização da investigação em ciências 

da educação, como é o caso do núcleo de trabalho que planeiei e organizei com as 

colegas da área 2 – CIIE (neste momento estamos a organizar-nos com a prespetiva de 

divulgar e partilhar o núcleo que estamos a dinamizar “Nucleo ICCE – Investigação 

Científica em Ciências da Educação” - http://nucleoicce.webstarts.com/). 

Os diversos momentos de aprendizagem no trabalho, ao longo deste estágio, 

possibilitaram-me conceptualizar, analisar e refletir criticamente acerca da 

investigação a ser desenvolvida em ambiente escolar, capacitando-me para a exerção 

de atividades de consultoria em projetos, programas e ações educativas, como é o 

caso da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), do qual sou 

membro integrante das comissões de avaliação, em virtude da avaliação de um ensaio 

submetido por mim, resultante de aprendizagens que fui adquirindo ao longo do 

semestre. 
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Apêndices 

 

Os resultados/ produção 

 

1 – Colaboração no trabalho de acompanhamento de estudantes do Agrupamento Carolina 

Michaellis, que se encontram a realizar pequenos trabalhos de investigação, no âmbito da 

Implementação do Projeto SEI "Sociedade, Escolas e Investigação", em colaboração com a 

Câmara Municipal do Porto e o Agrupamento de Escolas Carolina Michaellis 

a) Poster Científico – Transição do Ensino Básico para o Ensino Secundário; 

b) Poster Científico – Transição do Ensino Secundário para o Ensino Superior; 

c) Poster Científico – Stress nos estudantes do 12 ano de escolaridades; 

d) Poster Científico – Fatores de interesse e desinteresse pelas palestras e comunicações 

na Escola; 

e) Artigo Publicitário Jornal - Porto De Conhecimento – Projeto SEI 

f) Resumo (aceite) - II European Conference on Curriculum Studies (II ECCS) Curriculum 

Studies: Policies, perspetives and pratices 

g) Artigo (livro de atas) - The communicative effect of lectures and conferences in High 

School 

2 – Colaboração na actualização do site do Observatório da Vida das Escolas 

h) Webpagina 

3 – Produção de uma lista de tags e respectivos links que possam associar o trabalho realizado 

com as escolas às publicações dos membros do OBVIE 

i) Repositório 

4 – Colaboração na produção pequenos filmes de divulgação da actividade realizada pelo 

OBVIE (OBVIE em 2 minutos) / Comissão Organizadora do II Seminário OBVIE 

j) E-book 
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1 – Colaboração no trabalho de acompanhamento de estudantes do Agrupamento Carolina 

Michaellis, que se encontram a realizar pequenos trabalhos de investigação, no âmbito da 

Implementação do Projeto SEI "Sociedade, Escolas e Investigação", em colaboração com a 

Câmara Municipal do Porto e o Agrupamento de Escolas Carolina Michaellis 

 

a) Poster Científico – Transição do Ensino Básico para o Ensino Secundário 
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b) Poster Científico – Transição do Ensino Secundário para o Ensino Superior 
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c) Poster Científico – Stress nos estudantes do 12 ano de escolaridades 
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d) Poster Científico – Fatores de interesse e desinteresse pelas palestras e comunicações 

na Escol
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e) PORTO DE CONHECIMENTO – PROJETO SEI 

Link de acesso: http://juponline.pt/2015/03/porto-de-conhecimento-projeto-sei/ 

ANDRÉ FREITAS SANTOS /9 MAR 2015/EDUCAÇÃO, SOCIEDADE 

O que é a sociedade, como é a escola e para que serve a investigação? São algumas das 

questões que estão na ordem do dia e o Projeto SEI vem ajudar a responder. 

O projeto Sociedade, Escola e Investigação surge de uma parceria entre o Departamento 

Municipal de Educação, da Divisão Municipal de Ciência e Conhecimento da Câmara Municipal 

do Porto e o Observatório da Vida nas Escolas (OBVIE) do Centro de Investigação e Intervenção 

Educativas da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. 

Esta colaboração promove o conhecimento e a literacia científica entre os jovens, constituindo 

para os mesmos, para as Escolas, para a comunidade e para a Universidade do Porto uma rica 

fonte de informação. O projeto trabalha com alunos da Escola Carolina Michaelis (ESCM) e tem 

como objetivos específicos o motivar do interesse e do acesso à investigação. Concentra-se 

também na promoção das ciências e da investigação efetuada na cidade, assim como nas 

ações que estimulem a educação/ formação, contribuindo também para o sucesso escolar dos 

estudantes. 

Atualmente estão a ser investigadas, pelos estudantes da ESCM, quatro áreas da Vida nas 

Escolas: 1.Transição do ensino básico (3ºciclo) para o ensino secundário; 2.Transição do ensino 

secundário para o ensino superior; 3.Stress dos alunos; 4.Quotidianos da escola (fatores de 

interesse nas comunicações e palestras realizadas na Escola); 

As metodologias de investigação dos trabalhos dos estudantes são diferenciadas e sempre 

acompanhadas pelas professoras responsáveis na Escola Carolina Michaelis. A Escola e os 

estudantes contam ainda com a orientação e o apoio da equipa de investigação do OBVIE, Ana 

Mouraz, Preciosa Fernandes, Ana Cristina Torres e André Freitas Santos. 

Estes quatro grupos de investigadores terão os seus resultados publicados e em exposição na 

Biblioteca Almeida Garrett, num Seminário promovido pela Câmara Municipal do Porto, dia 14 

de maio. As investigações interessam para a consciencialização e a reflexão do estado da 

educação e quais devem agora ser os caminhos a seguir, pela mão dos que todos os dias 

conhecem a escola, os alunos. 

Acompanhe o projeto e os trabalhos desenvolvidos pelo Observatório da Vida nas Escolas, 

através dapágina oficial ou no Facebook. 

Qualquer questão ou interesse acerca do trabalho do OBVIE, estamos dispostos a receber o 

vosso contacto, através do correio eletrónico: A/C André Santos obvie@fpce.up.pt ou 

visitando-nos na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da UP 
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f) Resumo (aceite) - II European Conference on Curriculum Studies (II ECCS) Curriculum 

Studies: Policies, perspetives and pratices 

The communicative effect of lectures and conferences in High School 

Abstract: 

At school is asked increasingly to develop other tasks that ensure other learnings than the one’s 

required. Their mission has as objective the full development of children and young people, and 

its accomplished by the creation of humanistic, cultural, social and environmental dimension. 

The school appreciates the informal curriculum, because the promotion of this activities help 

the student growing and the creation of a learning mood growth. In High School the scientific 

and thematic conferences represent a common practice of informal education offers with the 

purpose to broaden horizons of knowledge. 

Which importance and effects have this educational offer in the curriculum of students? 

Answering partially to this question is the objective of this research. 

The research attends the student's perceptions, an urban High School System of the Portuguese 

State Schools, about the effect of conferences in their motivation an in their learning. The 

objectives are: identify the lectures and conferences characteristics that enhance the 

interest/disinterest of students; relate those characteristics to the potential of the conferences 

to constitute an expansion of learning strategy. 

The methodology of investigation is quantitative while it was pretended to produce knowledge 

about conferences characteristics to relate them with the potential of the interest of students, 

collecting details of an extensive sample of persons to identify the dominant tendencies. The 

instrument used to gather the details were surveys, applied to one hundred and eighty students 

registered in High School. The survey allowed us to evaluate the perception of the students, 

that watched conferences in the last two years, about the organization, conditions of 

realization, group mood, theme appreciation and the speaker’s attitude. The details were 

worked quantitatively, having been analyzed in a crossed way, with the student characteristics 

(gender, course, school year). 

The results show that the students search for an escape to the formal curriculum, through the 

attendance to conferences and communications made in their schools. The interest of 10th 

grade showed by their attendance is higher to their mood and cooperation of the 12th grade 

students. Despite this, both years don’t show interest in taking part of their organization. We 

verify that a conference should be challenging, appealing to group stimulation, where the 

speaker should use the multimedia tools and provide informative materials, like leaflets or 

playful objects.  After the participation in conferences experience and also in communications, 

it was established the agreement between the different research areas (Science and 

Technology, Languages and Humanities, Socioeconomic Science and Arts) about the 

resignation and dismissal of actions and activities that have as a purpose an evaluation and the 

students consider important the reflection and a critical position before the themes. 
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g) Artigo (livro de atas) - The communicative effect of lectures and conferences in High 

School 

Situação 

Artigo em desenvolvimento | Data de entrega: Setembro | Livro de atas do II 

European Conference on Curriculum Studies (II ECCS) Curriculum Studies: 

Policies, perspetives and pratices 

--- 

O efeito comunicativo das palestras no Ensino Secundário 

André Freitas Santos  

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

 

Resumo 

Às escolas é cada vez mais pedido que desenvolvam outras tarefas e assegurem 

outras aprendizagens que estão para além do que é prescrito no currículo formal. A 

sua missão visa o desenvolvimento integral de crianças e jovens e realiza-se pelo 

desenvolvimento de projetos de carácter humanístico, cultural, social e ambiental. A 

escola valoriza o currículo informal, porque reconhece que a promoção destas 

atividades auxíliam o crescimento do estudante e potenciam a criação de um clima 

expansivo de aprendizagem. No Ensino Secundário, as palestras científicas e relativas 

a temáticas pertinentes e atuais constituem uma prática comum da oferta educativa 

informal das escolas apostadas em alargar o horizonte de conhecimento dos seus 

alunos.  

Que importância e que efeitos tem esta oferta educativa no currículo vivido dos 

estudantes? Responder parcialmente a esta questão é a tarefa a que este estudo se 

propõe. 

O estudo trata as percepções dos estudantes, do Sistema de uma escola secundária 

urbana de Ensino Público Português, sobre o efeito das palestras na sua motivação e 

na sua aprendizagem. São seus objectivos: identificar as características das palestras 

que potenciam o interesse ou desinteresse dos estudantes; relacionar essas 

características com o potencial das palestras em constituírem uma estratégia 

expansiva de aprendizagem.  
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A  metodologia de investigação tem um cariz quantitativo porquanto se pretendeu 

produzir conhecimento sobre as características das palestras para as relacionar com o 

potencial de interesse desenvolvido nos estudantes, mobilizando dados de uma 

amostra extensiva de sujeitos, para identificar tendências dominantes. O instrumento 

utilizado para a recolha de dados foi o questionário, tendo este sido aplicado a cento e 

setenta e sete estudantes do Ensino Secundário com matrícula ativa. O questionário 

permitiu avaliar as perceções dos alunos sobre as palestras a  que assistiram nos 

últimos dois anos quanto à sua organização, condições de realização, clima de grupo, 

apreciação da temática a atitude do orador. Os dados foram trabalhados 

quantitativamente, tendo sido analisados de forma cruzada com as características dos 

estudantes (género, curso, ano de escolaridade).  

Os resultados indicam que os estudantes procuram um escape ao currículo formal, 

através das suas presenças em palestras e comunicações que se realizam na escola. 

O interesse dos estudantes do 10º ano de escolaridade manifestado pela sua 

participação em palestras é significativamente superior à disposição e cooperação dos 

estudantes do 12º ano. Apesar disso, ambos os anos não demonstram interesse em 

participar da sua organização. Constata-se que uma palestra deve ser desafiante, 

apelando à estimulação do grupo, onde o/a orador/a deva servir-se de recursos 

multimédia e disponibilizar materiais informativos, como panfletos ou objetos lúdicos. A 

partir da experiência da participação dos estudantes em palestras e comunicações, 

estabeleceu-se concordância entre as diferentes àreas de estudo (Ciências e 

Tecnologias, Línguas e Humanidades, Ciências Socioeconómicas e Artes) quanto à 

renúncia e dispensa das ações e atividades que tenham em vista um propósito 

avaliativo, apesar disso, os estudantes consideram importante refletirem e 

posicionarem-se criticamente perante os temas. 

 

Nota Introdutória 

A escola valoriza o currículo informal, porque reconhece que a promoção destas 

atividades auxíliam o crescimento do estudante e potenciam a criação de um clima 

expansivo de aprendizagem. A entender noções de currículo formal:  

“processo contínuo de decisões, uma construção que ocorre em diversos contextos” 

(Pacheco, 1995: 68); 

“um conjunto estruturado de matérias e de programas de ensino num determinado 

nível de escolaridade, ciclo ou domínio de estudos” (Ribeiro, 1999:12); 
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A compreende-se currículo informal ou currículo oculto: 

“é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente escolar que sem fazer parte do 

currículo oficial, explícito, contribuem de forma implícita para as aprendizagens sociais 

relevantes” (Silva, 2000:82); 

 

Segundo os mesmo autores acima citados, estes entendem o currículo informal com 

base em diferentes relações e conceções que norteiam a escola e o campo educativo, 

considerando ser um importante enriquecimento do currículo escolar. Associado ao 

currículo informal estão as atividades lúdicas, como os desportos, atividades artísticas, 

complementos de ensino de trabalhos práticos e línguas estrangeiras (Zabalza, 2002). 

A formação formal ao adotar e ao reconhecer o currículo informal permite que as 

"sinergias entre educação formal, não formal e informal" (Pain, 1990:227) ultrapassem 

as preocupações exclusivas com o ensino, os programas e os conteúdos. O 

reconhecimento da importância do informal permite considerar as formas não 

intencionais da formação, as dimensões formativas da organização e da acção, os 

"efeitos formativos do quotidiano" (Pain, 1990). 

 

Nota Metodológica 

A investigação científica em ciências da educação não deve apenas acontecer como 

resposta à cientificidade epistemológica já discutida e defendida, deve sim ser 

construída em volta dos critérios epistemológicos que o/a investigador/a possuí 

enquanto características pessoais e sociais , dando lugar a um conhecimento próprio e 

próximo dos sujeitos com quem vai experienciar a sua problemática de investigação. 

Ferreira de Almeida e Madureira Pinto (1976) esclarecem que a autonomia dos 

critérios epistemológicos de cientificidade é produzida segundo “as condições sociais 

de produção teórica” determinando “em relação às condições teóricas dessa 

produção” (p.23). Todos os contextos são próprios e suportados por costumes, 

deveres e direitos particulares, impossibilitando a imposição de uma determinada 

metodologia naquele preciso contexto. Assim, e na escola, com cento e oitenta 

estudantes do ensino secundário, recorre-se a um processo de recolha de dados, em 

larga escala, pelo meio de questionários. Pretende-se explorar através do questionário 

“perguntas de identificação” e “perguntas de informação” (Carmo e Ferreira, 

1998:138). 
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Que importância e que efeitos tem esta oferta educativa no currículo vivido dos 

estudantes? Responder parcialmente a esta questão é a tarefa a que este estudo se 

propõe. 

Dividimos a análise em dois grupos de dados, que correspondem aos dois momentos 

e instrumentos que usámos para a sua operacionalização, a saber: 

1- Um primeiro momento capaz de se averiguar quais são as perceções dos 

estudantes do ensino secundário sobre os seus interesses na pertensa à 

organização de palestras e de comunicações. Importou-se neste ponto 

questionar de forma aberta uma situação de uma comunicação/ palestra que 

lhe tenha deixado uma marca positiva e as razões para tal acontecer.  

2- Num segundo momento pretendeu-se identificar as características das 

comunicações e das palestras a que os estudantes assistiram na sua escola. 

Pediu-se aos estudantes do ensino secundário com matrícula ativa, que 

referissem o grau de importância que atribuiam às palestras a que assistiram 

nos últimos dois anos quanto à sua organização(a), condições de 

realização(b), clima de grupo(c), apreciação da temática(d) e atitude do 

orador(e). Para tal elaboraram-se questões referentes a cada um dos tópicos: 

a) Para tal questionou-se acerca dos objetivos da comunicação/palestra 

serem ou não antecipadamente identificados nas aulas e relacionados com 

conhecimentos e experiências prévias dos alunos, assim como a clareza na 

relação da comunicação/palestra com as disciplinas escolares. Explorou-se 

ainda a perceção dos estudantes acerca das atividades desenvolvidas nas 

palestras/ comunicações terem propósitos avaliativos. 

b) Acerca da realização da palestra e ou comunicação, importou-se sobretudo 

explorar as questões maisoperacionais, como o local, a duração e o horário 

em que decorre a apresentação/ atividade. 

c) O grau de importância sobre o ponto do clima de grupo, recaiu em  

compreender-se se era criado um ambiente de incentivo ao envolvimento 

dos alunos, assim como averiguar se os alunos são estimulados a dar a 

sua opinião e a posicionarem-se criticamente sobre o tema. 

d) Na compreensão  do tema da palestra/ comunicação, importou-se perceber 

se o tema abordado é devidamente contextualizado com base em 
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experiências e pontos de vista dos alunos (se existe uma relação do tema 

com conhecimentos prévios dos alunos). 

e) Como quinto e último ponto, sobre a atitude do orador, é pedido aos 

estudantes que refiram o grau de importância no dinamisto que é impregue 

pelo orador/a, assim como a sua interação com os/as mesmos/as. 

 

Resultados  

 Idade Ano de escolaridade 

Total 

 

10º ano 12º ano 

NR 
 

1 1 

14 1 0 1 

15 32 0 32 

16 27 1 28 

17 3 61 64 

18 1 37 38 

19 0 8 8 

20 0 5 5 

Total 64 113 177 

Figura 1. Idade e ano de escolaridade 

Na figura 1 são apresentados os cento e setenta e sete estudantes que participaram 

no estudo, comprendendo-se agora dois momentos dos resultados, respondendo aos 

dados apurados com os estudantes do 10º ano e com os respetivos do 12º ano.  
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Figura 2. Importância atribuída a características das palestras 

O currículo informal, assim designado para descrever as apresentações e as 

atividades que são promovidas pela escola, junto dos seus alunos, como é o caso das 

palestras, mostra-se ir ao encontro das necessidades e interesses dos estudantes que 

ingressam pela primeira vez no ensino secundário. Como é observado na figura 2, o 

grau de importância atribuido pelos estudantes do 10º ano de escolaridade é 

significativamente superior aos dados apresentados pelos estudantes do 12º ano. Isto 

acontece devido a dois fatores, dos quais a organização do currículo formal do 

primeiro ano de escolaridade do ensino secundário, sendo o outro a perspetiva que os 

estudantes têm acerca do que é o ensino secundário, constando a sua importância, 

novas descobertas e oportunidades de aprendizagem. 

Curso do Ensino Secundário 

que frequenta agora 

Ano de escolaridade 

Total 10º ano 12º ano 

Ciências e Tecnologias 20 42 62 

Línguas e Humanidades 19 44 63 

Ciências Socioeconómicas 24 14 38 

Música 0 2 2 

Artes Visuais 0 11 10 

NR 1 0 1 

Total 64 113 177 

Figura 3. Curso que estão a frequentar em 2014/2015 
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A maioria dos estudantes frequenta os cursos de Ciências e Tecnologias e Línguas e 

Humanidades. 

Os cursos de Música (ensino articulado com o Conservatório de Música do Porto) e 

Artes Visuais são frequentados por 10,7% dos estudantes de 12º ano que 

responderam. 

 

Figura 4. Importância atribuída a características das palestras 

Importância atribuida melhor pontuada 

Relação com as disciplinas escolares (µ= 3,95) 

Existência de um fio condutor (µ= 4,64) 

Ambiente de incentivo à participação dos alunos (µ= 4,47) 

Tema de acordo com interesses dos alunos (µ= 4,37) 

Introdução de momentos engraçados (µ= 4,58) 

Importância atribuida menos pontuada 

Participação dos alunos na organização (µ= 3,70) 

Materiais informativos complementares (µ= 4,17) 

Alunos estimulados a dar opinião (µ= 4,25) 

Relação do tema com conhecimentos dos alunos (µ= 4,08) 

Impressão de ritmo dinâmico (µ= 4,30) 
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Nota Conclusiva 

A partir da experiência da participação dos estudantes em palestras e comunicações, 

estabeleceu-se concordância entre as diferentes àreas de estudo (Ciências e 

Tecnologias, Línguas e Humanidades, Ciências Socioeconómicas e Artes) quanto à 

renúncia e dispensa das ações e atividades que tenham em vista um propósito 

avaliativo, apesar disso, os estudantes consideram importante refletirem e 

posicionarem-se criticamente perante os temas. 
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2 – Colaboração na actualização do site do Observatório da Vida das Escolas 

 

3 – Produção de uma lista de tags e respectivos links que possam associar o trabalho 

realizado com as escolas às publicações dos membros do OBVIE 
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4 – Colaboração na produção pequenos filmes de divulgação da actividade realizada pelo 

OBVIE (OBVIE em 2 minutos) / Comissão Organizadora do II Seminário OBVIE 

 

Link de acesso ao ebook:  

 

 

 


