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Este projeto não poderia ter-se concretizado sem o 
contributo de todos os envolvidos, cientes de que todas as 
tarefas que nos inundam e consomem o tempo e energia são 
muitas e inquantificáveis. Mesmo assim, todos arranjaram 
energia para participar nos vários momentos preparatórios e 
na posterior discussão. Como é óbvio, isto também não teria 
sido possível sem o suporte das equipas que nos acompa-
nham e que “seguram o barco” na nossa ausência. 

Um projeto como este mobiliza, direta e indiretamente, 
recursos e muitas outras entidades.  De modo a evitar cor-
rer o risco de cometer a injustiça de não mencionar alguém, 
considerem-se todos mencionados, desde os alunos aos pro-
fessores que elaboraram o logotipo inicial, as empresas e os 
parceiros, os participantes, diretos e indiretos, que ajudaram a 
operacionalizar todo este movimento. 

O nosso bem-haja coletivo!

“Um homem precisa viajar. Por sua conta, não por meio 
de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com 
seus olhos e pés, para entender o que é seu. Para um dia 
plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o 
frio para desfrutar o calor. E o oposto. Sentir a distância e o de-
sabrigo para estar bem sob o próprio teto. Um homem precisa 
viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arro-
gância que nos faz ver o mundo como o imaginamos, e não 
simplesmente como é ou pode ser. Que nos faz professores e 
doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos, e 
simplesmente ir ver.”

Amyr Klink 
(Escritor que realizou a primeira circum-navegação do atlântico sul 

sozinho. 
Economista brasileiro filho de pai libanês e mãe sueca) cercfms.wixsite.com/erasmuslideres



Resumo

Este documento reúne as ideias e as práticas do 
projeto Erasmus+ “Líderes em Ação” constituindo um ar-
quivo e produto de disseminação das práticas, estratégias 
e reflexões decorrentes das mobilidades e do trabalho de 
investigação-ação, das lideranças das oito escolas associa-
das do Centro de Formação Martins Sarmento, que traba-
lhou em colaboração com a CIM do Ave, na modalidade de 
consórcio.

Possui uma secção com as impressões de cada par-
ticipante nas mobilidades, sobre cada país e o seu sistema 
de ensino na temática abordada, e um conjunto de ima-
gens ilustrativas das realidades observadas, que se desta-
cam na reflexão pedagógica necessária às nossas escolas, 
aos seus profissionais e demais comunidade.

Palavras-chave: 
Erasmus+; job-shadowing; práticas pedagógicas; sistemas de ensino; 

Abstract

The present document compiles the main ideas and 
practices of the Erasmus + “Leaders in Action” project and it 
is intended to be not only a record, but, primarily, a product 
aimed at disseminating the pratices, strategies and reflexions 
resulting from the mobilities and from the research/action work 
from the leaderships of the eight schools and school groupin-
gs associated in the Martins Sarmento Training Centre, which 
took part in a consortium with CIM do Ave.

It includes a section with all mobility participants’ view 
on the visited country’s schooling system and on the mobility’s 
topic, as well as a set of pictures illustrating the observed reali-
ties. This illustration stands out in the pedagogic reflexion whi-
ch is regarded as a necessity not only for the schools and tea-
ching professionals, but also for the entire school community.

Keywords: 
Erasmus+; job-shadowing; pedagogical practices; schooling systems;
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Prefácio

Em 2017, Portugal registou a mais baixa taxa de reten-
ção de sempre bem como uma taxa de conclusão do básico 
regular de 93%. Esta evolução decorre de um caminho de in-
vestimento na promoção do sucesso escolar, orientado não só 
para a melhoria da retenção como para a qualidade do suces-
so; caminho este de exigência, de excelência, de equidade e 
de investimento nas aprendizagens.

O caminho para o sucesso educativo não se define 
por ser um desígnio nacional, é antes um desafio que trans-
cende fronteiras e que operacionaliza as orientações nacio-
nais e transnacionais de política pública. Localmente, emerge 
de práticas de bottom-up pelas quais as comunidades locais 
apropriam as políticas públicas para as suas realidades e con-
textos, considerando as suas fragilidades e oportunidades, 
através da ação colaborativa das lideranças, dos interlocuto-
res e dos stakeholders.

Neste ecossistema educacional complexo e emergen-
te é grande o desafio colocado às lideranças educativas nas 
Escolas, nos Centro de Formação e nas instituições do poder 
local, decorrente das crescentes exigências da diversidade e 
complexidade das populações escolares. Na ação de cons-
trução local do sucesso, as lideranças têm um papel funda-
mental, pois são elas que imprimem o ritmo das medidas arti-
culadas e complementares desenhadas em prol do sucesso, 
envolvendo e corresponsabilizando os atores no terreno com 
a visão, missão e objetivos de cada comunidade educativa. É 
assim necessário que as lideranças escolares e pedagógicas, 
de forma colaborativa conheçam profundamente a realidade 
do território face à qualidade do ensino e das aprendizagens e 
ao sucesso dos alunos; reflitam sobre os desafios das políticas 
públicas de educação; desenhem medidas de ação contex-
tualizadas com foco na sala de aula, na diferenciação e inova-
ção pedagógicas e no reforço do trabalho colaborativo entre 
docentes e equipas multidisciplinares integradas; apropriem 
os compromissos educativos nacionais, modos de regulação 
colaborativa e de autorregulação baseados em evidências 
que emergem da ação pedagógica; estabeleçam redes de 
colaboração ativas, enquadradas em dinâmicas de formação 
contínua, para a reflexão acerca da promoção do sucesso com 
parceiros nacionais e internacionais, como recurso inovador 
na produção e disseminação de conhecimento contextualiza-
do e de boas práticas pedagógicas e curriculares. Nesta últi-
ma ideia, para além do incontornável papel das Escolas e dos 

seus docentes, emerge como muito significativo o papel dos 
Centros de Formação de Associação de Escolas na promoção 
de múltiplos modos e espaços para a formação contínua do-
cente, nomeadamente, através do incremento de abordagens 
formativas pedagogicamente inovadoras e impactantes nas 
práticas curriculares.  

O projeto “Líderes em ação” é o concretizar da visão 
das lideranças partilhadas da CIM do Ave, que através do Cen-
tro de Formação Martins Sarmento, envolve as comunidades 
educativas associadas numa partilha que transcende frontei-
ras. É uma iniciativa que concretiza reflexões coletivas e ne-
cessidades de mobilizar as lideranças de topo e intermédias 
para uma atuação educativa alinhada com os princípios de 
orientação do Programa Nacional de Promoção do Sucesso 
Escolar (PNPSE), reforçando o desenvolvimento de culturas 
escolares de cooperação e colaboração territorialmente com-
prometidas, dando espaço e sentido estratégico ao estabele-
cimento de redes e parcerias, vinculando Escolas, Centros de 
Formação, Comunidades Intermunicipais e Municípios a com-
promissos de convergência, equidade e coesão educativas e 
a metas análogas e contextualizadas de sucesso escolar.  

José L. C. Verdasca
Coordenador da Estrutura de Missão do PNPSE

Helena Fonseca
Estrutura de Missão do PNPSE

Lisboa, 3 de junho de 2019
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Introdução

O projeto Erasmus “Líderes em Ação” nasceu no início 
de 2018, tendo as mobilidades decorrido entre novembro de 
2018 e maio de 2019. Trata-se de uma parceria entre a CIM do 
Ave e as escolas associadas ao Centro de Formação Martins 
Sarmento (Agrupamento de Escolas de Abação; Agrupamento 
de Escolas de Caldas de Vizela; Agrupamento de Escolas de 
Infias; Agrupamento de Escolas Gil Vicente; Agrupamento de 
Escolas João de Meira; Agrupamento de Escolas Virgínia Mou-
ra; Agrupamento de Escolas do Vale de S. Torcato e Escola 
Secundária Martins Sarmento). Foi desenhado no âmbito do 
projeto de ação do Centro de Formação Martins Sarmento, 
que assenta em três níveis de intervenção. A nível Macro, pre-
tende-se realizar atividades de formação com outros países 
da Europa. A nível Meso pretende-se fazer visitas de estudo 
a outras escolas do território Português que sejam referên-
cia de boas práticas. Ao nível Micro, foi planeado um conjunto 
de residências pedagógicas, que estão a ser implementadas 
dentro de cada escola associada, em que o formador suporta 
o papel dos formandos, dentro e fora da sala de aula.

Este projeto foi desenvolvido numa dinâmica de ges-
tão de formação e de investigação-ação, com implementação 
de estratégias ao nível da gestão curricular, da formação de 
professores, organização dos espaços físicos, horários, ofer-
tas disponibilizadas e trabalho em parceria com a comunidade 
local.

 Pretendeu-se caminhar num novo modelo de forma-
ção de professores, a partir da observação in loco, realizar re-
flexões em conjunto sobre os aspetos que podem ou não ser 
transferidos para cada organização, esperando-se que cada 
organização seja capaz de replicar as metodologias que po-
dem ser uma mais-valia no seu contexto, queimando-se, as-
sim, etapas burocráticas. A diversificação de estratégias pas-
sou, numa primeira fase, por desenhar microprojectos para 
validar e avaliar práticas para posterior aplicação.

Tratou-se de abrir uma porta às escolas, permitindo 
novas experiências que implicaram a mobilização de equipas 
para a aprendizagem cooperativa.

O grande objetivo deste projeto foi contribuir para a in-
tervenção coletiva num território com dados estatísticos des-
favoráveis no que respeita à qualidade do ensino e ao suces-
so dos alunos, bem como a necessidade de passar das ideias 
à ação, complementando projetos de promoção do sucesso 
já no terreno, que carecem de alargamento, suporte e 

diversificação de estratégias.
Pretendeu-se dar um contributo para o combate ao in-

sucesso dos alunos no Vale do Ave, na tentativa de diminuir a 
taxa de abandono escolar e aumentar a qualidade do sucesso 
dos alunos mais motivados, aumentando também o grau de 
satisfação dos profissionais envolvidos e divulgar boas práti-
cas junto das outras escolas, da área de influência da CIM do 
Ave, que não se encontram neste projeto. Procurou-se desen-
volver coletivamente o espírito de cidadania europeia, aumen-
tando o grau de literacia de todos os envolvidos e o número 
de experiências positivas nas escolas portuguesas. 

Um outro objetivo foi estreitar a colaboração entre or-
ganizações, alargando a rede colaborativa formal e informal 
do CFMS, criando espaços de discussão e reflexão entre as 
escolas locais e as do estrangeiro, que de outra forma, não 
teriam acontecido. 

Os objetivos deste documento são:

• Resumir e partilhar a experiência adquirida no projeto;

• Apresentar as diferentes perspetivas dos participantes;

• Evidenciar uma análise comparada de vários sistemas de ensino;

• Elencar estratégias e práticas com alguma transferibilidade 
para a realidade educativa nacional.
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O projeto envolveu parceiros de quatro países diferentes:

Catalunha - Barcelona 
Em termos de educação, a Catalunha é muito conhecida pelo trabalho desenvolvido nos vários Colégios Jesuítas, através 

da FJE - Fundacion Jesuitas Educacion. Esta congregação esteve na origem da escola como a conhecemos e tomou a liderança 
na sua “refundação”. A formação de professores, a organização do currículo, bem como o funcionamento da escola, estão em 
mudança sustentada e planificada. Mesmo nos cursos profissionais, a inovação pedagógica está a alterar a forma de trabalhar dos 
professores e dos alunos.

A presença da OCDE e da UNESCO na capital da região autónoma alimenta a reflexão sobre a mudança pedagógica. 
A Fundação Escola Nova 21 está a usar estes modelos e a ajudar as escolas da região a produzir a melhoria de forma sus-

tentável. Importa olhar para a formação de professores e para os seus modelos de disseminação de inovação da escola. Há uma 
linha de ação comum, que passa pelo desenvolvimento pessoal de todos e de cada aluno.

Parceiro: ESPAMOB
Escolas e organizações visitadas: Colégio Jesuíta El Clot; Colégios Virolai e Fundação Escola Nova 21

Reino Unido - Bath 
O Reino Unido possui um currículo cuja obrigatoriedade passa pelo Inglês e pela Matemática, sendo o resto muito aberto e 

flexível. Há um sistema de monitorização e de promoção da qualidade educativa muito eficaz. É um país com um sistema educativo 
mais liberal que consegue ser muito eficaz na educação, quer ao nível académico, quer no desenvolvimento pessoal. 

Visões diferentes, por exemplo, do ensino especial, que pode estar integrado em algumas escolas, ou numa escola 
especializada, permitindo analisar outras perspetivas de inclusão. 

Parceiro: Merganser 
Escolas e Instituições visitadas: Oldfield Park Junior School; Fosse Way School e Bath Academy

Alemanha - Berlim 
Num trabalho essencialmente focado no ensino dual como estratégia do ensino profissional, a zona de Brandeburgo e Ber-

lim é uma das mais flexíveis e abertas da Alemanha, onde o sistema federal mantém estados bastante conservadores em termos 
de educação, com a seleção de vias académicas e profissionalizantes, desde muito cedo, no percurso escolar. 

Destaca-se o papel de cerca de 20% das empresas na formação de estagiários, o contributo das câmaras do comércio e 
grémios profissionais, que regulam as diferentes profissões, e o papel das escolas, que assumem um complemento da formação 
dual dos alunos/estagiários. 

O ensino profissional é altamente especializado e as escolas têm uma oferta formativa muito própria. Numa região há ape-
nas um local de formação para cada uma das 330 profissões reguladas. Há necessidade de manter o equilíbrio com as demandas 
das empresas que suportam duplamente a formação dos alunos/estagiários. 

Parceiro: GEB - Gesellschaft für Europabildung e.V.
Escolas e organizações visitadas: Deutch Telecom; Zalando; Escola profissional Ersnt-LitfaB; Druckereiheenemann; Escola 

de Tecnologias de Berlim OSZIMT e IHK-Potsdam

Finlândia - Helsínquia  
A Finlândia discutiu, durante vários anos, em diferentes momentos, a mudança curricular. 30% das escolas usam tempos 

de 70 minutos, possui professores muito conceituados e reconhecidos, é possível observar escolas com um trabalho pedagógico 
muito diferente do contexto português.

A metodologia de projeto, a resolução de problemas e o trabalho em grupo fazem parte do dia a dia pedagógico.  
Parceiro: VisitEDUfinn
Escolas e organizações visitadas:  Granhultskolan, Espoo International School, Tikkurila High School
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Apresentação do Projeto

Oito escolas de Vizela e de Guimarães participaram 
numa iniciativa da CIM do Ave em colaboração com o Centro 
de Formação Martins Sarmento, que pretende juntar as lide-
ranças e as direções de diferentes escolas para visitar escolas 
estrangeiras e recolher estratégias e práticas que permitam 
melhorar as aprendizagens dos alunos e a gestão das escolas. 
A principal mais-valia do projeto é a diversidade de escolas 
a visitar, que toca os diferentes níveis de ensino e diferentes 
realidades. 

Na visita a escolas da Catalunha, em novembro, partici-
param as lideranças das escolas de Abação, S. Torcato e Cal-
das de Vizela, para conhecer os Colégios Jesuítas – El Clot, 
um colégio semipúblico e o Virolai, bem como uma fundação, 
Escola Nova 21. Foi possível constatar como estas instituições 
estão a reformular o paradigma da escola, com uma percenta-
gem elevada de metodologias de trabalho inovadoras, como o 
trabalho de projeto, mas não esquecendo o desenvolvimento 
pessoal e humano de cada aluno, mantendo algumas discipli-
nas com o ensino mais tradicional. Destacou-se a flexibilidade 
pedagógica na sala de aula e a forma de organizar o trabalho 
dos docentes, muitas vezes em par pedagógico. 

Ao Reino Unido deslocaram-se docentes das esco-
las de AEV S. Torcato, Virgínia Moura e João de Meira, para 
conhecer a organização escolar em diferentes níveis. O foco 
desta visita foram as estratégias das escolas deste país, com 
uma gestão mais flexível, menos burocrática, mas altamente 
supervisionada. Ora visitando aulas, ora conhecendo diferen-
tes tipos de escolas, deste sistema educativo foi possível esta-
belecer paralelos e identificar caminhos de melhoria transferí-
veis, como o envolvimento e a responsabilização dos alunos, 
o desenvolvimento do trabalho colaborativo entre os docen-
tes e o tratamento visual da informação exposta. 

Na visita à Alemanha – Berlim – deslocaram-se as 
escolas com ensino profissional: Escola Secundária Martins 
Sarmento, AE de Vizela e AE de Infias. O principal objetivo 
foi compreender como funciona a tríade escolas – empresas 
– organizações profissionais e como conseguem organizar o 
ensino dual de mais de 300 profissões diferentes. 

As mobilidades terminaram na Finlândia, com mais um 
confronto entre culturas e modelos de escola. Destacou-se a 
diferente conceção dos espaços de aprendizagem e a conti-
nuidade da sala de aula noutros espaços organizados para tra-
balhar de forma diversa; as questões organizacionais e laborais, 

a forma como a escola promove a autonomia dos seus alunos 
e a forma como estes exercem a sua cidadania, diariamente, 
por exemplo, na manutenção dos espaços comuns. Participa-
ram nesta mobilidade os Agrupamentos de Escolas Gil Vicente, 
João de Meira e a Escola Secundária Martins Sarmento.

Fazendo uma retrospetiva de todo o projeto, podem 
ser enumeradas as seguintes etapas e respetivas tarefas:

1 - Estruturação do Projeto e elaboração da Can-
didatura.

2 - Criação de logotipo e página do projeto - cercfms.
wixsite.com/erasmuslideres - tem guardada informação e re-
cursos recolhidos no projeto. 

3 - Assinatura dos protocolos e divulgação junto da 
comunidade educativa. 

4 - Seleção dos participantes, a partir da análise das 
fichas de motivação.

5 - Elaboração de um cronograma de atividades. 
6 - Foram organizados os programas, conjuntamente 

com os parceiros, para as mobilidades, com a sistematização 
de documentos num portefólio com informação sobre via-
gens, seguros, estadias e contratos.

7 - Toda a informação produzida foi sendo partilha-
da na página do projeto.

8 - Houve a sessão de preparação técnica e linguística 
com participação dos professores e lideranças envolvidas no 
projeto. Para além do aspeto linguístico, estas reuniões foram 
cruciais para preparar as mobilidades e a aprendizagem/ ob-
servação/ recolha de estratégias a realizar. 

9 - Destaca-se ainda a elaboração de uma reflexão pré-
via, de questões de suporte às visitas a realizar em conjunto 
e com um grupo alargado de participantes. Nestes momentos 
houve trabalhos ricos de exploração, partilha de expectativas 
e preparação das visitas. 

10 - Nas reuniões de trabalho houve discussão e aná-
lise da informação recolhida, para seleção das ideias a traba-
lhar nas escolas. Posteriormente, esta informação foi discuti-
da em reunião da comissão pedagógica e organizou-se um 
workshop para partilhar estas práticas. 

11 - Foram discutidos, planeados e implementados mi-
croprojectos de validação no terreno dos conceitos, estraté-
gias e melhorias que os grupos de trabalho resolveram executar 
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em algumas escolas associadas, para a disseminação de prá-
ticas com maior impacto.

12 - Pensando na qualidade da disseminação, já foi 
acreditado, a pedido do Centro de Formação Martins Sarmen-
to junto do Conselho Científico-Pedagógico para a Formação 
Contínua, um círculo de estudos, no sentido de dar continui-
dade ao projeto em momentos posteriores de formação nas 
diferentes unidades orgânicas. Foram desenvolvidos mate-
riais internos traduzidos e adaptados, que estão a ser usados 
em formações, newsletters e no trabalho do CFMS. A oficina 
Residências Pedagógicas também foi uma oportunidade para 
discutir com os docentes as inovações deste projeto e via-
bilidade da sua implementação (vários professores que parti-
ciparam nas mobilidades estão nas oficinas acreditadas que, 
até ao momento, envolveram a certificação de cerca de 50 
professores). Esta estratégia possibilita a certificação dos co-
nhecimentos e práticas a disseminar decorrentes do projeto, 
valorizando as mudanças profissionais.

13 - Divulgação nos diferentes meios, como nos jornais 
regionais e nos das instituições envolvidas, sítios online e re-
des sociais, posters e na página do projeto (cercfms.wixsite.
com/erasmuslideres).

14 - Organização de um documento de resumo e divul-
gação do projeto (Trilhos para fazer Escola - notas pedagógi-
cas em quatro países europeus).

Instrumentos de registo e de trabalho:

No decurso de cada mobilidade realizada, foram desenvolvi-
dos os seguintes instrumentos de reflexão e registo:

 
• Documento com questões prévias sobre sistemas de ensino; 

instituições, projetos e organização pedagógica; este documento foi 
preenchido durante as mobilidades.

• Documento de reflexão sobre as práticas e análise sobre a 
possibilidade de  transferibilidade para as realidades nacionais, anali-
sando os aspetos em que a transferibilidade é viável e aqueles em que 
não é.

• Várias apresentações sobre os projetos visitados foram feitas em 
reuniões intermédias, apresentação nas escolas, formações dinamiza-
das e a dinamizar (workshops de divulgação).

Apresenta-se o cronograma do projeto até ao momento:

Janeiro 2018 - Projeto: 
Contatos com parceiros
Elaboração da candidatura

Setembro 2018 - Lançamento: 
Criação de documentação
Reuniões com parceiros
Operacionalização
Assinatura de protocolos

Novembro 2018 - Preparação:
Pesquisa de informação
Preparação dos participantes

Novembro a Maio - mobilidades:
Mobilidades
Reuniões de trabalho e reflexão

Ao longo do projeto - Avaliação/ monitorização:
Reuniões e microprojetos de inovação 
Divulgação de produtos
Seminário final ( julho 2019)
Relatório intermédio & final para agência nacional
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Catalunha - Refundar a escola

Esta foi, sem dúvida, uma viagem muito rica pedagogi-
camente, porque proporcionou visitas aos Colégios Jesuítas 
de Barcelona, que encetaram um projeto de mudança peda-
gógica, liderado pela FJE- Fundação Jesuítas Educação1, e 
reconhecido internacionalmente, mas também a escolas as-
sociadas ao sistema público, como o Colégio Virolai que rece-
be algumas contribuições estatais para o seu funcionamento, 
apesar de ter gestão privada. 

Foram vistos diferentes níveis de ensino, nomeada-
mente o percurso de mudança nos cursos profissionais no Co-
légio Jesuíta El Clot, onde as competências transversais fazem 
parte de desafios que complementam a formação profissional 
dos alunos. 

1 http://h2020.fje.edu/es/

A Fundação Jesuítas Educação trilhou e planificou um 
longo caminho de mudança, que estruturou o trabalho de vá-
rias organizações em função de modelos de trabalho comuns. 
O quadro abaixo traduz alguns dos passos que continuam em 
evolução, por exemplo, com o alargar do modelo pedagógico 
aos cursos profissionais que foi observado.

 Ainda houve tempo para perceber como a Fundação 
Escola Nova 21, tal como a FJE, está a liderar a mudança dos 
professores e a apoiar as escolas na capacidade de aprender. 

Seguem-se as reflexões dos participantes nesta visita.

Quadro I – Projeto de mudança nos Colégios Jesuítas da Catalunha (www.fmleao.pt).
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Reflexão 1 - Caminhos para implementação 
da flexibilidade e autonomia curricular

O projeto em Barcelona focou-se em contextos de in-
tervenção de dois espaços educativos: Colégio El Clot – Je-
suíta e Colégio Virolai, sendo que ambas as organizações 
educativas têm vindo a ser apoiadas pela equipa técnica da 
Fundacion Escola Nova 21, cujo representante nos recebeu e 
falou sobre o percurso de implementação de todo um projeto 
que assenta em novas práticas educativas.

 O colégio El Clot assume-se como uma organização 
de referência, focada nos interesses dos alunos, em articula-
ção com o mundo empresarial, daí que o Diretor tenha dado 
especial enfoque à reestruturação feita no currículo e dinâmi-
ca dos Cursos Profissionais.

Relativamente ao currículo, este reduziu ao máximo a 
equipa de docentes e contratou mais técnicos, o que implicou 
o corte em conteúdos curriculares, exceto nas línguas, embo-
ra se tenha verificado um apoio acrescido aos alunos na com-
ponente técnica, uma vez que o estágio destes se distribui ao 
longo do ano letivo e durante os dois anos do curso. 

O resultado das aprendizagens é sempre o mais im-
portante, seguindo-se o desenvolvimento das competências 
pessoais e sociais, com posterior impacto no mundo laboral. 
As competências profissionais desenvolvem-se na empresa 
onde se realiza o estágio remunerado. De salientar que são as 
próprias empresas a detetar e a solicitar ao colégio a forma-
ção dos alunos nas áreas em que se detete escassez de re-
cursos humanos, ou ainda, nas áreas cuja novidade no merca-
do espolete uma rápida procura de mão-de-obra qualificada.

Com uma articulação tão próxima com o mercado de 
trabalho, e com o objetivo de maximizar os recursos, impu-
nham-se dinâmicas de trabalho diferentes. Três das dinâmicas 
destacadas foram o trabalho de projeto, o seminário e a men-
toria.

A metodologia de trabalho mais utilizada é o trabalho 
de projeto, que se desenvolve em equipa, envolve conteúdos, 
devidamente articulados, de várias disciplinas, com o intuito 
de orientar o aluno no desenvolvimento das diferentes tare-
fas. Nesta metodologia de trabalho, o grupo de alunos é feito 
com base em testes de caráter psicológico, mantendo-se o 
mesmo grupo até ao fim do curso.

Fig. 1 - Orientações do trabalho de projeto em grupo.

Todos os projetos têm prazos de entrega, mas, caso 
haja atraso na execução final, por dificuldade no desenvolvi-
mento do projeto, os alunos passam temporariamente para 
modalidade de seminário, onde se reforça a componente teó-
rica e o respetivo apoio.

Por fim, destacam-se as mentorias, que implicam reu-
niões semanais do mentor com o grupo, com objetivo de se 
trabalharem as competências pessoais e sociais, para que se 
identifiquem os fatores de motivação e/ou desmotivação e, 
sobretudo, para que os alunos os possam expressar.

Todas as equipas de docentes têm um líder com res-
ponsabilidades específicas, cujo papel principal é mobilizar e 
incentivar a equipa a atingir bons resultados. 

No que diz respeito à estrutura física da escola, as pa-
redes interiores são de vidro, para criar espaços amplos e cuja 
ilusão de vigilância permanente fomente um comportamento 
responsável; os alunos estão munidos de computador e usam-
-no, enquanto principal instrumento de trabalho, com acesso 
à internet em qualquer lugar, e as paredes são coloridas tal 
como os muros. Os alunos são chamados a dar sugestões so-
bre a alteração dos espaços e fazem parte do processo de 
alteração dos mesmos ativamente. 

Se considerarmos que se trata de uma organização 
privada, cujo objetivo é obter sucesso através da formação 
como meio de sustentabilidade da própria instituição, pode 
afirmar-se que se trata de uma organização mercantil. Porém, 
revela-se uma organização com objetivos muito claros no que 
respeita às necessidades de formação dos alunos e da própria 
sociedade, daí aproximar-se das High Tech High Schools no 
que respeita à metodologia de trabalho, aos recursos utiliza-
dos para atingir os fins pretendidos e ao ambiente em que a 
aprendizagem ocorre.
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Fig. 2 - Remodelação de espaços de aula (paredes de vidro, espaços maiores,...) 

Noutro momento, pudemos visitar o Colégio Virolai, 
que abrange todos os níveis de ensino e cujo projeto assenta 
no valor da criatividade. Trata-se de um colégio, nos arredores 
de Barcelona, com contrato de associação, com um contexto 
sociocultural médio baixo, embora com famílias comprometi-
das. A transformação do processo educativo que se operou 
neste colégio esteve relacionada com a crise económica e 
social que, há poucos anos, se abateu sobre Espanha. A glo-
balização e a tecnologia também obrigam a que a escola es-
teja de “mentalidade aberta”, para que possa responder às 
exigências sociais e, ao mesmo tempo, motivar os alunos para 
novas aprendizagens. 

A estratégia desta organização assenta nos seguintes 
princípios: colaboração triangulada entre família-escola-meio; 
o aluno no centro de todo o processo; uma escola para apren-
der num contexto de confiança, afeto, respeito, proximidade e 
busca constante de melhoria.

Tendo como base os princípios supracitados, e com 
vista a concretizar um processo educativo avançado e em 
transformação, articularam-se as dinâmicas internas, inician-
do-se todo o processo com um trabalho profundo de forma-
ção dos professores, na consciência de que estes são “a cha-
ve da mudança”. 

Apostou-se claramente na colaboração entre escola e 
famílias. Os pais assinam, no início de cada ano letivo, uma 

carta de compromisso onde se estabelecem objetivos entre 
o aluno, a família e o tutor (papel equivalente ao diretor de 
turma) e que implica colaboração e comunicação ao longo do 
ano letivo. O Encarregado de Educação toma consciência de 
que a educação e a aprendizagem são contínuas e ocorrem 
em casa e no colégio (in and out), sendo que, também ele, é 
chamado a avaliar a progressão do aluno e os projetos nos 
quais ele esteve envolvido. Estas avaliações realizam-se duas 
vezes por ano e implicam o envolvimento do aluno, tutor e 
encarregado de educação. 

Esta organização assume-se como uma escola inclu-
siva por definição, assume-se como um espaço onde o nível 
de exigência depende das capacidades do aluno, “não impor-
tando tanto onde chega, mas o quanto progride” e por isso 
se trabalha cada aluno individualmente, através da figura do 
tutor, que começa por entrevistar os alunos que acompanha e 
traça um plano pessoal para cada um. Este plano inicia-se com 
um processo de autoconhecimento, do próprio aluno, a partir 
do qual se trabalha a “educação do esforço”, que passa pela 
autonomia e pela vontade de cumprir o seu dever. As infor-
mações que resultam deste plano são plenamente partilhadas 
com a equipa docente, para que se possa atuar de acordo 
com as necessidades.

 A informação académica inicia-se com uma reflexão 
pessoal do aluno (autoavaliação), partilhada e discutida 
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Por fim, reunimos com um dos responsáveis da Funda-
ción Escola Nova 21, que nos esclareceu sobre o projeto de 
implementação deste sistema educativo avançado e sobre os 
esforços concertados que são necessários para que tal mu-
dança de paradigma seja possível.

Destacam-se algumas ideias que não dependem ape-
nas das organizações escolares, mas que também devem ser 
apropriadas por estas: 

√ Apostar na formação/ capacitação de docentes.
√ Adequar as práticas educativas, espoletando a moti-

vação do aluno e o prazer na aprendizagem.
√ Adequar o curriculum às necessidades do aluno.
√Apostar em lideranças combinadas entre direção, 

estruturas intermédias e docentes.
√ Apostar em trabalho de equipa.
√ Fomentar o trabalho de projeto.
√ Apostar nas tecnologias dentro da sala de aula.
√ Reajustar o processo de avaliação.

Fátima Gonçalves
Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela

posteriormente entre os encarregados de educação e os seus 
educandos. Esta informação é tida em conta pelo tutor, que a 
articula com a equipa educativa, monitoriza as aprendizagens 
do discente e que, em conjunto, fazem uma apreciação global, 
descritiva do seu desempenho, no primeiro e segundo perío-
dos, traduzindo-se na atribuição de um nível no final do ano 
letivo. De qualquer modo, no primeiro e segundo períodos é 
atribuído internamente um nível ao aluno, que está de acordo 
com a descrição de desempenho feita. Esta avaliação não visa 
ser sancionatória, mas promotora da capacidade de melhoria. 

De referir que, no ensino secundário, 11º e 12º anos de 
escolaridade, são atribuídos níveis, em simultâneo com a ava-
liação descritiva, em todos os períodos.

Em todos os ciclos, o essencial é gerir o modo como 
se aprende, com vista a que o discente aprenda e tenha curio-
sidade e prazer na aprendizagem, fomentando atitudes que 
se prendem com autossuperação, criatividade, resiliência, 
tenacidade, empatia e compromisso com o futuro, formando 
pessoas com potencial de aprendizagem para toda a vida (life 
long learning). 

Este modo de aprendizagem pressupõe que o discen-
te aprenda a gerir e a construir o conhecimento e, no final, 
questione a informação, levando posteriormente à capacida-
de de consolidar o conhecimento em prática, através da exe-
cução de projetos. Estes projetos devem ser vivos e distintos 
e, além de implicarem a mobilização de conhecimento já ad-
quirido anteriormente, implicam um forte desenvolvimento da 
capacidade de comunicação; da capacidade de comunicar em 
línguas estrangeiras; da capacidade de utilizar tecnologias; da 
capacidade de gestão das suas emoções e das emoções dos 
outros, daí que a inteligência emocional seja uma das compe-
tências em foco permanente.

É de destacar que a modalidade de trabalho de projeto 
tem em conta o contexto escolar e surge a partir de problemas 
reais, sendo articulada com o mundo profissional em qualquer 
faixa etária, daí que as parcerias com entidades externas à 
escola sejam de extrema importância. Há ainda projetos de 
voluntariado que estão ligados a várias causas e que fomen-
tam a cidadania. 

A Escola funciona com indicadores de melhoria, com o 
intuito de identificar os pontos fortes e os pontos fracos, con-
tribuindo para tal a opinião dos docentes e dos alunos, mas 
também dos pais, numa gestão responsável e participada.

Poderíamos aplicar a esta escola uma imagem que 
Patrick Whitaker apelida de mudança de paradigma e que se 
resume no quadro II. 
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Quadro II -  Paradigmas educativos (Whitaker).

Fig. 3 - Espaços educativos amplos do Colégio Virolai
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A visita ao colégio dos Jesuítas foi muito centrada 
no ensino Profissional. Aliás, este colégio dispõe de três 
escolas profissionais em Barcelona. O conceito de forma-
ção profissional está associado ao conceito de integração 
no mercado de trabalho, uma vez que os alunos são inte-
grados em componentes de formação prática, nas diversas 
empresas locais. Os alunos, de manhã, estão na escola e, à 
tarde, vão para as empresas.

Podemos verificar que as aulas decorrem com gru-
pos de 60 alunos, acompanhados por 2 ou 3 docentes. A 
metodologia de trabalho assenta na realização de projetos, 
realização de seminários, os alunos são acompanhados por 
docentes naquilo que se designa por Mentoria.

O programa de formação baseia-se essencialmente 
em formação técnica e inglês, 70% do tempo dos alunos, na 
escola, destina-se a aprender/fazendo, 20% para seminá-
rios e 10% para mentoria.

Os ciclos formativos destes cursos têm a duração de 
2000 horas, durante dois anos, concedendo aos alunos as 
designadas competências profissionais. Em relação aos do-
centes, verifica-se um trabalho em equipa, criando cenários 
de aprendizagem, baseados em projetos.

Em relação aos professores, este colégio destina, 
anualmente, uma semana em julho para formação docente, 
designada Fórum Docente. No início de cada manhã são 
dedicados 15 minutos, antes de iniciar as aulas, para refletir 
sobre o que vão fazer e para conversar sobre os mais di-
versos assuntos de interesse dos alunos. No final de cada 
dia é feita igualmente uma reflexão sobre o que os alunos 
aprenderam.

Os alunos deste colégio são desafiados a realizar 
trabalho fora da escola, em especial ao nível do voluntaria-
do, nomeadamente no apoio à emigração. Aliás, a escola 
convida alguns emigrantes para visitarem a mesma.

Em relação à avaliação quantitativa, esta está orga-
nizada numa escala de 0 a 10 valores, incidindo sobre diver-
sos instrumentos de avaliação, tais como: testes, projetos, 
mentoria e seminários.

Reflexão 2 - Olhares sobre a visita a algumas escolas de Barcelona

Escola 21 - Escola Virolai

Relativamente a esta escola, saliento o fato de a sua 
organização assentar em 4 edifícios, onde os alunos são dis-
tribuídos por idades. No fundo, cada grupo de alunos está em 
espaços próprios. Apesar de esta escola estar bastante dis-
tante do centro de Barcelona, a sua população estudantil é 
constituída por 28% de alunos oriundos da cidade de Barce-
lona. 

Nesta escola existe um grande compromisso entre a 
escola e a família, pois os pais têm uma carta de compromis-
so que assinam no início de cada ano. O mesmo se aplica à 
escola.

Ultimamente, a escola tem apostado nas novas tecno-
logias e na internet. O seu plano estratégico assenta na me-
lhoria contínua da aprendizagem dos alunos, suportado num 
forte envolvimento das famílias, onde o aluno está no centro. 
O aluno dispõe de tutores que lhe desenham um plano pes-
soal, permitindo conhecer os seus interesses e atitudes.

A escola desenvolve o Projeto “Ganas”, cujo objetivo 
se baseia na superação pessoal, educação em esforço dos 
alunos, satisfação do dever cumprido, autoavaliação e valori-
zação do progresso.

Em relação ao registo de avaliação que é enviado para 
os pais, estes iniciam com uma reflexão dos alunos sobre os 
resultados obtidos. Os pais assinam e comprometem-se em 
alterar alguma coisa. Existe o compromisso de irem à escola 
falar com o DT, pelo menos três vezes. O DT reúne três ve-
zes por período com os alunos. Existe uma cultura de projeto, 
em que os alunos desenvolvem parte dos projetos em casa 
e, posteriormente, os apresentam à comunidade numa feira a 
realizar na escola.

No atinente aos professores, existem aulas observa-
das e cada docente elabora um plano de melhoria. A diretora, 
em fevereiro de cada ano, reúne com os professores, através 
de entrevista, em que lhes é pedido que indiquem três coisas 
do projeto educativo que funcionam e três que não funcio-
nam. Posteriormente, são realizadas entrevistas de seguimen-
to e observação. A avaliação dos docentes é anual e inclui 
uma entrevista realizada por uma equipa de cinco pessoas.

Manuel Agostinho Lopes
Agrupamento de Escolas de Abação



 Líderes em ação    |    17

Fig. 4 - Organização do trabalho dos alunos e dos espaços.
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Na deslocação a Barcelona, foram visitadas duas es-
colas onde se desenvolvem projetos e dinâmicas educativas 
inovadoras, o que permitiu aos visitantes a aquisição de 
conhecimentos teórico/práticos passíveis de serem imple-
mentados nos agrupamentos de escolas a que pertencem, 
nomeadamente o modelo de educação integral, centrada no 
aluno. Esta perspetiva comum, aplicada tanto na Escola Clot, 
como na Escola Virolai, é proposta pela Escola Nova 21, que 
define um conjunto de orientações e normativos pedagógicos 
que têm transformado a educação e o ensino na região Au-
tónoma da Catalunha, tendo já ultrapassado as fronteiras de 
Espanha, tornado-se uma referência internacional. Para além 
de dinâmicas de ensino e orgânicas de gestão e organização 
muito direcionadas para metas muito bem definidas, durante 
estas visitas tivemos acesso a modelos de monitorização e 
avaliação muito exaustivos e rigorosos, aparentemente efica-
zes para as realidades a que pertencem e para determinação 
dos serviços educativos que prestam. 

Estas visitas permitiram a observação de algumas ativi-
dades letivas, organizadas em espaços e com formatos muito 
distintos, que possibilitam a dinamização e implementação de 
um ensino perspetivado na lógica da aprendizagem por pro-
jeto. Verificou-se a existência de uma cultura implementada, 
desde a educação pré-escolar, que se intensifica e consolida 
ao longo do percurso escolar, do trabalho dos discentes, onde 
se privilegia a autonomia, autoavaliação e superação indivi-
dual nas diversas áreas de formação, tanto escolar como ao 
nível familiar, onde a família é envolvida em todo o processo 
de crescimento e aprendizagem dos alunos. 

A observação em contexto de aprendizagem dos alu-
nos das duas escolas, permitiu comprovar os benefícios da 
aprendizagem na dinâmica de projeto, dando-se grande ênfa-
se ao erro, considerado, desde a mais tenra idade, não como 
algo negativo ou um fracasso, mas como uma excelente opor-
tunidade para aprender de forma significativa e sustentável. 

A análise dos documentos de suporte destas dinâmi-
cas foi extremamente importante para compreendermos os 
processos de implementação e avaliação das mesmas, po-
dendo-se, através deles, comprovar as formas de organização 
e dinâmicas de trabalho por parte das direções, docentes, 
alunos, famílias e parceiros.

As reuniões prévias com as direções das escolas 
visitadas foram uma mais-valia, que permitiram uma melhor 

Reflexão 3 - Barcelona - Projetos Organizacionais de Escola 

perceção e compreensão dos respetivos projetos educati-
vos e objetivos a alcançar; processos de seleção de alunos, 
docentes e formadores para as suas escolas, organização 
do trabalho com os alunos e equipas pedagógicas, definição 
dos horários escolares e as alterações nos espaços físicos de 
aprendizagem que proporcionassem aulas para grupos bas-
tante numerosos, mas com diferentes formatos e dinâmicas 
– as salas de vidro foram uma realidade encontrada nas duas 
escolas, o que nos permitiu visualizar como decorriam as ativi-
dades de aprendizagem com dois ou mais professores e com 
grupos alargados de alunos, ou o trabalho, completamente 
autónomo, em que os alunos cumprem as tarefas definidas a 
partir de guiões, sem a presença física do professor.

De entre todas as dinâmicas apresentadas, as que se 
mostraram mais relevantes dizem respeito ao acompanha-
mento individual dos alunos e ao seu percurso académico/
emocional/ social e familiar, realizado em tutoria e preconiza-
do nos planos de melhoria individual, que objetivam a promo-
ção da autonomia e a autorregulação dos mesmos, bem como 
a grande proximidade da escola com as famílias evidenciada 
nos compromissos assumidos por ambas as partes.

Fig. 5 - Plano pessoal - Escola Virolai.
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Impacto nas práticas profissionais

Assim, já no final do 1º período, foram realizadas, no 
nosso contexto escolar, e tendo em conta as nossas especifi-
cidades, algumas das práticas vivenciadas, nomeadamente as 
reuniões de entrega dos registos de avaliação aos Encarrega-
dos de Educação, para as quais foram também convocados os 
alunos, para que, no seu decurso, fosse realizada uma refle-
xão conjunta sobre os resultados obtidos.  Após essa reflexão, 
foi-lhes solicitado o registo dos aspetos a melhorar para o 2º 
período letivo, tanto pelo aluno como pelo(a) Encarregado(a) 
de Educação, de forma a que ambos, num esforço integra-
do, se comprometessem a alterar comportamentos, posturas 
e formas de trabalho, com vista a uma melhoria efetiva de 
resultados. Esse documento seria assinado por todos os in-
tervenientes do processo educativo (Aluno, Encarregado de 
Educação e Diretora de Turma).

Ao longo do 2º período, foram também realizadas 
entrevistas individuais com a Diretora de Turma e os alu-
nos, com caráter de tutoria, sendo analisadas as situações 
a necessitar de reflexão, onde eram apontados caminhos 
para a melhoria proposta no compromisso. 

Aproveitavam-se esses momentos para, de forma par-
ticular, resolver aspetos que condicionavam a vida escolar, 
social e familiar do aluno, estabelecendo-se metas a atingir a 
curto e a médio prazo. Os assuntos abordados registavam-se 
em documento próprio, criado para o efeito.

No seguimento da avaliação intercalar realizada pelos 
Conselhos de Turma, em meados do mês de fevereiro, pro-
cedeu-se a uma avaliação intermédia com alunos e Encar-
regados de Educação, com o intuito de analisar os aspetos 
a melhorar, registados no compromisso de dezembro, onde 
era feita a avaliação dos resultados obtidos até ao momento, 
apontando-se (ambos – Aluno e Encarregado de Educação) 
o que se deveria, ainda, melhorar até ao final do período em 
curso. 

No final do 2º período, foram novamente convoca-
dos para a reunião de entrega dos registos de avaliação  os 
Encarregados de Educação e os Alunos para procederem à 
avaliação do compromisso e das melhorias alcançadas, tendo 
daí resultado o preenchimento de um novo documento que 
apresenta a reflexão do que foi alcançado e daquilo a que 
se propunham mudar, ou a dar continuidade, de forma a  dar 
sustentabilidade às melhorias desejadas.

O que se pode verificar com estas dinâmicas, carecen-
do ainda de um estudo e comprovação, é que a turma onde 
este trabalho foi realizado tinha uma taxa de progressão, no 1º 
período, de 58,7% e, no 2º período evoluiu para 73,7%, resul-
tando, assim, numa melhoria de 13,9%.

Branca Maria Andrade de Portugal Dias dos Santos Pereira 
S. Torcato 

Fig. 6 - Entrevistas semanais - regime de tutorias.
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Fig. 9 - Avaliação intercalar 2º período e final.

Fig. 8 - Compromisso 
de melhoria.

Fig. 7 - Registo das entrevista semanais.
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Bath - A organização Inglesa

Na segunda mobilidade, as lideranças visitaram três 
escolas de âmbitos completamente diferentes em Bath no 
Reino Unido: Oldfield Park Junior School, Fosse Way School e 
Bath Academy e participaram em workshops de contextualiza-
ção do sistema educativo Britânico.

A Oldfield Park Junior School é uma escola estatal do 
ensino básico, equivalente ao 1º e 2º ciclos, com uma orga-
nização muito interessante, em que se destacou a organiza-
ção das mensagens que são trabalhadas para os diversos 
estilos de aprendizagem, com uma forte componente visual, 
com muito trabalho sistematizado em todas as paredes da 
escola, que servem de veículo à aprendizagem e comunica-
ção das atividades promovidas pela e com a comunidade. Há 
uma componente prática que é assegurada pelos clubes, que 
funcionam como prolongamento do horário, com atividades 
físicas e artísticas. O papel da biblioteca escolar assume um 
local de destaque na promoção da leitura e na organização 
de eventos temáticos para os quais, cinco vezes por semana, 
os pais são também chamados a envolver-se num processo 
de leitura. 

A existência de um código de conduta, definido e arti-
culado com toda a comunidade, serve de pilar à promoção de 
comportamentos assertivos e à regulação da educação cívica. 
Este código de conduta define claramente as consequências. 
Recorre-se a diplomas que reconhecem vários aspetos posi-
tivos, sistemas de registo digitais de pontos equivalentes ao 
programa informático - Classdojo.

A assembleia diária de alunos assume-se como um 
convite à sua participação em vários temas e na vida da es-
cola. 

A distribuição de tarefas, com tempo definido para o 
seu cumprimento, assume um papel primordial na promoção 
da autorregulação e da autonomia dos alunos. Os alunos mu-
dam todos os anos de turma e de professor, para que desen-
volvam competências de trabalho em diferentes equipas e 
consigam integrar-se em contextos sociais diversos. Os alu-
nos trabalham todos em grupo. Não há retenção de alunos, a 
escola paga o material escolar e, os alunos com dificuldades 
são retirados da sala para apoio individualizado em qualquer 
espaço da escola. Há também uma cozinha para ensinar os 
alunos a cozinhar, seis vezes por ano, bem como alguns re-
cursos informáticos na biblioteca para desenvolver trabalhos 
de pesquisa.

A Fosse Way School é uma escola especial para autis-
tas, com um modelo de Educação Especial distinto da inclusão 
total, mas com a vantagem de ter um impacto e condições de 
trabalho muito boas, com uma perspetiva de inclusão dos alu-
nos no mercado de trabalho, intervenção altamente persona-
lizada e um grande investimento na independência no futuro. 
Destaca-se a existência de uma “sala para acalmar”, de esta-
ções de trabalho individualizadas, de ginásios com materiais 
para exercitação física, materiais e recursos diversos para a 
expressão e comunicação, assim como da oralidade. Também 
aqui se observam mensagens visuais com grafismos e sim-
bologia para aqueles que não conseguem verbalizar as suas 
ideias. As aulas são preparadas para a especificidade dos alu-
nos, com um grande investimento na diferenciação pedagó-

Fig. 10 - Cozinha pedagógica.
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Reflexão 4 - Organização de uma escola básica 
inglesa

Neste texto, reportar-me-ei apenas à visita realiza-
da a Oldfield Park Junior School. Situada na parte sul da 
cidade e que ocupa um edifício muito antigo considerado 
património nacional e de interesse público. 

Desde 2016 pertence ao The Palladian Academy 
Trust, juntamente com outras escolas primárias e secun-
dárias da cidade. A inspeção atribuiu-lhe o nível Good em 
2012, numa escala com os seguintes níveis: Outstanding, 
Good, Requires improvement, Requires special measures. 
No presente ano, aguarda uma nova intervenção inspetiva.

Tem 262 alunos, 1 diretor, 11 professores, dos quais 
3 são assessores do diretor, 5 professores estagiários e 5 
assistentes, 1 administrativo e 1 secretária, que faz o serviço 
de telefonista e rececionista. 

A escola sustenta-se no conceito growth mindset de 
Carol Dweck. Quando o aluno acredita que as suas capaci-
dades podem ser expandidas e que o seu cérebro “cresce” 
com a prática, o esforço e a tentativa, então este vai ter 
uma atitude mais motivada que leva à aprendizagem e ao 
sucesso. 

À entrada da escola há uma sala de receção onde 
os alunos depositam o telemóvel numa caixa que fica à 
guarda da rececionista. É também neste local que se re-
gistam todas as entradas e saídas, incluindo a entrada do 
nosso grupo e a de um professor de substituição.

Os corredores são estreitos e têm degraus, de acor-
do com o edifício antigo. Salta à vista o preenchimento das 
paredes, de cima a baixo, com os trabalhos realizados na 
escola, os temas em discussão, notícias, fotografias, frases 
de famosos, alunos premiados e fotografias de atividades. 
A maior parte das frases apelam a atitudes e valores de ci-
dadania, solidariedade, preservação do ambiente, amizade 
e incentivo à melhoria e autossuperação. O gabinete do 
diretor é uma pequena sala de trabalho, com cerca de três 
dossiers onde cabem todos os papéis relacionados com as 
suas funções de direção da escola.

Antes de entrar nas salas de aula, há cartazes e tra-
balhos expostos que permitem aceder a uma quantidade 
significativa de informação sobre as atividades da turma, 
desde o livro mais lido naquela semana, ao tema, aos re-
sultados de um concurso, às comemorações ou a outros 
trabalhos realizados. 

gica, sendo as aulas curtas e com muitas atividades práticas 
(experiências de Biologia, exercícios de Física). Destaca-se 
ainda a existência de muitas visitas de estudo à comunidade, 
visando promover a integração e desenvolver o perfil de fun-
cionalidade de cada aluno.

A terceira escola visitada, totalmente privada -Bath 
Academy – realiza a preparação para exames de acesso a 
universidades com um modelo muito neoliberal, trabalhando 
com alunos que fracassaram noutras instituições, em grupos 
muito pequenos, de três ou quatro alunos no máximo, e com 
professores altamente qualificados, muito bem pagos e crite-
riosamente selecionados.

De entre os aspetos destacados na gestão das escolas 
está a desburocratização dos processos, a rápida colocação 
de professores substitutos, o suporte de todas as despesas de 
material pela escola e compromisso dos pais com as despe-
sas. A elaboração do plano de formação de cada profissional 
em função das necessidades também é uma realidade, bem 
como a seleção, feita pelos diretores, dos docentes envol-
vidos nos projetos educativos. A juventude dos docentes, o 
foco na atividade letiva e a planificação em conjunto, por ano 
letivo, de todas as atividades assumiu um destaque que nos 
permitiu compreender que só assim há garantia da igualdade 
de oportunidades para todos os alunos.

Seguem-se as impressões na primeira pessoa dos par-
ticipantes nesta mobilidade, pertencentes a três Agrupamen-
tos de escolas básicas. 

Fig. 11 - Edifício da Oldfield Park Junior School 
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Dentro da sala, as cores vivas do mobiliário e dos 
trabalhos expostos que, mais uma vez, forram as paredes 
até ao teto, constroem um ambiente dinâmico de aprendi-
zagem. Todas as salas de aula possuem, pelo menos, um 
computador e um quadro digital. Há algumas salas especí-
ficas de TIC, de artes, de culinária, um espaço amplo para a 
atividade física e um pavilhão multifunções, onde funciona 
a cantina e se realizam as assembleias diárias de alunos. 

Em média, as turmas têm 30 alunos. Nas salas de 
aula, as mesas estão organizadas em grupo ou em L. Não 
há salas com mesas dispostas em fila. Dado o elevado 
número de discentes, não há muito espaço livre sobrante 
para a circulação de alunos ou de professores, porém, a 
aula funciona perfeitamente. Percebe-se que há uma pla-
nificação conjunta de todas as aulas, pois, em diferentes 
aulas do mesmo ano curricular são utilizados os mesmos 
materiais e os trabalhos são conduzidos de forma idênti-
ca. Tive oportunidade de assistir a uma aula dada por um 
professor de substituição, chamado à escola no próprio dia 
em que se verificou a falta do professor titular, e de verifi-
car que foram utilizados os mesmos materiais e realizadas 
as mesmas tarefas que decorriam nas restantes turmas do 
mesmo ano. 

Embora conduzida pelo professor, a aula promove o 
trabalho autónomo do aluno. A metodologia mais frequen-
temente observada foi a do trabalho por tarefas. Quando 
os alunos entram na sala de aula, todas as tarefas daquela 
aula estão projetadas ou escritas no quadro, quase sempre 
com o tempo definido para cada uma. O aluno é informa-
do, com clareza, sobre a atividade proposta e conta com o 
apoio dos colegas sentados na sua proximidade e do pro-
fessor, que vai intervindo. Todos os alunos são convidados 
a parar o seu trabalho no final do tempo previamente deter-
minado. Depois podem partilhá-lo ou discuti-lo com o cole-
ga do lado, seguindo-se a apresentação ou discussão, com 
a participação de toda a turma. À tarefa solicitada, subjaz a 
concretização de um produto final: uma frase, um texto, a 
finalização de uma história – observado em aulas de inglês, 
ou um desenho, ou a construção de um objeto alusivo a um 
tema – observado na aula de religião e moral. 

Em duas aulas de cidadania, equivalentes ao nosso 
6º ano curricular, tratou-se o tema “Segurança na Internet”. 
A professora começou por pedir aos alunos que desenhas-
sem figuras concretas em aproximadamente dois minutos, 
como por exemplo, uma cadeira, seguidamente um gato, 
depois outra figura. De cada vez que terminavam, deviam 
verificar os desenhos entre pares. Por fim, a professora 

pediu aos alunos que desenhassem a internet. Este pedi-
do inesperado gerou alguma apreensão entre os alunos 
e exigiu uma reflexão sobre as caraterísticas do “objeto” 
indicado. O resultado foi um conjunto de desenhos muito 
díspares. Este foi o desafio que prendeu a atenção dos alu-
nos e suscitou a discussão real do tema ao longo da aula, 
complementada com imagens projetadas no quadro digital.

Ainda em relação à abordagem da cidadania, des-
taco a existência de um código de conduta vertido numa 
página A4, com uma grelha dividida em três cores: verde, 
laranja e vermelho, correspondentes aos comportamentos 
positivos, aos comportamentos inaceitáveis e aos inciden-
tes sérios, com as respetivas consequências. A clareza e 
simplicidade do código de conduta igualizam a clareza e 
serenidade com que todos os professores o aplicam, atra-
vés de uma ação nitidamente concertada, planificada e 
intencional, da qual destaco o exemplo da finalização de 
cada aula, que constitui um ritual rigoroso e inequívoco: 
uns minutos antes do toque de saída, todos os alunos ar-
rumam os materiais, seguidamente verificam se há lixo nas 
mesas ou no chão e recolhem-no para o caixote; depois, 
aguardam o toque sentados e levantam-se ao toque, para 
saírem pela ordem indicada pelo professor. A postura cor-
reta e pró-ativa dos alunos foi uma constante ao longo do 
dia, observada em qualquer espaço da escola: na aula, no 
recreio, na cantina, na assembleia dos alunos.

A leitura constitui uma área central do processo de 
aprendizagem. A biblioteca tem um papel central, quer no 
trabalho da aula, quer no trabalho autónomo. Há um com-
promisso dos pais perante a escola para a realização de 
leitura com os filhos, cinco vezes por semana. Quando um 
aluno tem dificuldades é retirado da sala de aula e cumpre 
um programa de leitura, ora lendo sozinho, ora com a orien-
tação de um professor estagiário, independentemente da 
disciplina em que se verificam as dificuldades. Para além 
do apoio individual, o professor estagiário pode também 
prestar apoio a grupos de alunos.

A última atividade do dia é a assembleia de alunos 
presidida pelo diretor. No dia em que visitámos a escola, 
cantou-se os parabéns a uma aluna e fez-se uma reflexão 
sobre a comemoração e o tema do dia, respetivamente, a 
comunidade chinesa e a segurança na internet.

O modelo pedagógico desta escola não aboliu a 
“mecânica” organizacional por anos curriculares, turmas, 
tempos letivos, a dimensão da sala de aula, caraterísticas 
da gramática rígida da escola tradicional, mas mudou, de 
forma sistemática e intencional, a estruturação do dia escolar, 
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a dinâmica da aula, bem como o envolvimento de todos 
os profissionais e dos pais, colocando o sucesso do aluno 
no centro, ele próprio, o aluno, focado no seu processo de 
aprendizagem. Todas as práticas observadas e descritas 
poderiam certamente ter sido observadas na maioria das 
escolas portuguesas, mas são muito poucas as escolas que 
as implementam de forma sistemática, integral, revelado-
ra de um pensamento estratégico, planeado para a imple-
mentação de um modelo de ação; em que todos os aspetos 

da escola e todos os intervenientes da ação educativa con-
vergem e falam a mesma linguagem.

Manuela Ferreira
Diretora do Agrupamento de Escolas Professor João de Meira

 

Fig. 12 - Trabalho de  correção e feedback aos alunos.
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Reflexão 5- Revisitar Inglaterra

«Amanhã começam as festas Gualterianas; vamos aos 
carrosséis.» Assim me dizia a minha mãe, tinha eu uma meia 
dúzia de anos. Sempre que me surge a oportunidade de ir 
a Inglaterra, sinto-me de novo na minha infância, na véspera 
deste almejado evento, excitação que não conseguia conter, 
mesmo que me aprouvesse.

Sou docente de Inglês há quase 24 anos e, felizmen-
te, tenho tido a minha boa conta de idas a Inglaterra. Mas é 
sempre com imensa expectativa que me desloco lá. O fato de 
a deslocação ter por objetivo o visionamento de práticas na 
área a Formação Cívica, não deixava de ser, logo à partida, 
uma mais-valia para mim, em inumeráveis domínios .O primei-
ro dia de formação pautou-se por sessões de caráter teórico, 
onde a organização que nos recebeu, Merganser, nos brindou 
com sessões de apresentação do sistema educativo britânico, 
em vertentes tão vastas como a organização escolar, as políti-
cas adjacentes e avaliação das escolas, entre outras. Foi com 
elevada surpresa que tomei conhecimento da falta de avalia-
ção formal interna dos alunos, tão presente na nossa realida-
de por essas pautas trimestrais. 

Fig. 13 - Quadros de honra e eleitos. 

Os alunos e os seus encarregados de educação têm 
plena consciência do seu grau de progresso, não só através 

da avaliação externa realizada de dois em dois, ou de três em 
três anos, mas também através dos momentos de avaliação 
formativos que se sucedem interminavelmente, e cujo resulta-
do é analisado com os pais. Na primeira escola que visitámos, 
era parte integrante do horário dos docentes uma tarde em 
que estavam presentes na escola para receber os pais, dar 
feed-back e promover, em conjunto com eles, estratégias de 
melhoria das aprendizagens. A ausência de avaliação interna 
formal não desresponsabiliza os docentes dos resultados ob-
tidos, uma vez que a avaliação das escolas incide não só nas 
boas práticas científicas, mas também nas de natureza peda-
gógico-didática. 

Apesar de ser uma prática também aplicada em Portu-
gal, e com certeza em todas as salas de disciplina da escola 
de 2º e 3º ciclos de S. Torcato, nunca deixam de me impres-
sionar as paredes de uma escola de 1º ciclo. Numa dinâmica, 
que intitulamos ‘as paredes falam’, é sempre agradável assistir 
a paredes, atrás de paredes, forradas de trabalhos, notícias, 
fotos, etc, realizados pelos alunos e colaboradores de uma 
escola. Inovadora foi, para mim, a prática da afixação de traba-
lhos dos alunos com erros, corrigidos pelos docentes, com a 
tipologia do erro, consciencializando os alunos para o mesmo. 
Na sequência disto, existe hoje, na sala de inglês da minha 
escola, um cartaz, onde se lê que os erros são prova de que 
se tenta, ao lado de trabalhos dos alunos corrigidos e assim 
afixados.

Uma outra atividade realizada nesta escola, e que sur-
preendeu o grupo de docentes participantes nesta viagem foi 
a realização diária de assembleias de alunos. O saber estar 
que os alunos demonstraram, desde a forma ordenada como 
entraram e se sentaram no chão, à forma atenta e participativa 
que demonstraram durante os 30-35 minutos em que decor-
reu a assembleia, foi, sem dúvida, uma mais-valia imprescindí-
vel para a validação da atividade. 

Tendo em consideração que também faz parte do ho-
rário dos docentes uma manhã ou tarde de trabalho colabora-
tivo, não nos surpreende que todos os discentes, por ano, pla-
neiem em conjunto as aulas, utilizando os mesmos recursos 
e metodologias. Apesar do maior ou menor grau de colabo-
ração entre os nossos docentes, o patamar alcançado pelos 
nossos colegas ingleses apenas é atingível com essas horas 
oficiais de trabalho de pares (e talvez algum grau de alteração 
de mentalidades).

Outras questões levantam maiores constrangimentos 
na nossa realidade, como o envolvimento diário de todos os 
pais no projeto de leitura da escola, a quantidade de estagiá-
rios e assistentes que facilitavam o trabalho do docente titular, 
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retirando mesmo que momentaneamente, do contexto de aula 
alunos com dificuldades específicas para um apoio individua-
lizado, passando pelo pagamento integral, por parte dos pais, 
de todas as saídas e visitas de estudo realizadas pela escola.

O terceiro dia foi ocupado na visita a uma escola espe-
cial para alunos autistas, Fosse Way. Construída de raiz exclu-
sivamente para o ensino destes alunos, a escola apresentava 
espaços físicos adequados e específicos, com docentes com 
especializações e formação precisas. O ensino baseava-se na 
aquisição de ferramentas úteis ao dia a dia, no sentido de for-
mar cidadãos independentes e funcionais na sociedade. Para 
tal, contribuía o grande número de visitas de estudo à comu-
nidade, para a prática in loco das competências adquiridas. 
Apesar de não ser uma realidade a que estamos expostos dia-
riamente, foi uma experiência formativa inigualável.

O último dia de visitas a escolas foi dedicado à Bath 
Academy, uma instituição privada, de ensino secundário, mui-
to particular na realidade inglesa. Os jovens que a frequentam 
são alunos estrangeiros que pretendem ingressar no ensino 

superior em Inglaterra, e alunos nacionais que não se adequa-
ram ao ensino regular, tendo falhado em escolas de currículo 
nacional. É um ensino com carácter individualizado, em regi-
me de um, dois ou três alunos por turma, que visa exclusiva-
mente a preparação dos mesmos para os exames nacionais 
que lhes permitirão a entrada no ensino superior.

O nosso grupo de docentes reuniu-se, após cada dia 
de trabalho, para uma reflexão sobre o dia, não deixando de 
ponderar, igualmente, situações análogas com a sua prática 
educativa, partilhando, assim, mais do que a experiência das 
anteriores horas. A amizade resultante desta semana em con-
junto, em contexto formal de formação e em contexto informal 
de convivência diária, foi também um produto de valor incal-
culável.

Elsa Fernandes
Agrupamento de Escolas Vale de S. Torcato. 

Fig. 14 - Código de conduta.
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Reflexão 6 - Metodologias de trabalho da Oldfield Park Junior School (Bath)

Fig. 15 - Plano de trabalho da aula.

Nesta escola, a planificação/preparação das aulas é 
feita pelos professores, em conjunto, o que permite que a for-
ma de ensinar seja igual em todas as turmas.

Além disso, todos os professores procedem de modo 
similar, aplicando uniformemente as regras de conduta pre-
viamente acordadas. As tarefas a desenvolver durante as au-
las são definidas e apresentadas aos alunos, logo no início da 
manhã, sendo afixado, no quadro interativo, o tempo para a 
realização de cada uma.

Através desta metodologia, todos os alunos sabem 
perfeitamente o que têm de fazer, tornando desnecessária a 
colocação de questões. Esta circunstância permite que os alu-
nos se mantenham mais calmos e calados, favorecendo o am-
biente de aprendizagem, uma vez que os docentes não preci-
sam de estar continuamente a dar indicações e os conteúdos 
são ministrados de forma mais fluída.

Foi ainda possível observar que também a entrada e 
saída dos alunos da sala de aula é efetuada de forma organi-
zada, apenas depois de se certificarem de que o espaço se 
encontra limpo, em ordem e o docente autorizar.

Na nossa escola, está já a ser “experienciada” esta me-
todologia nas aulas de TIC das turmas do 5º ano de escolari-
dade. Não obstante ser prematura a retirada de conclusões, o 

docente já constatou que os alunos começam a interiorizar as 
normas implementadas.

Outro dos aspetos positivos detetados foi a visibilida-
de que é conferida ao “Código de Conduta” (regras) elaborado 
por docentes e alunos em conjunto, que é afixado em todas 
as salas de aula. Desta forma, não só os alunos não podem 
invocar o seu desconhecimento, como têm consciência das 
concretas consequências que advêm do seu incumprimento, 
fazendo com que se sintam mais responsáveis.

Como se observa através das figuras 17 e 18, depreen-
demos que esta Escola dá muita importância aos valores da 
Cidadania, sendo que os mais relevantes, estão expressamente 
publicitados nas instalações da Escola, num local central, de-
vendo ser seguidos por todos.

Em cada semana, são escolhidos pelos próprios alu-
nos os colegas que, naquele período temporal, puseram em 
prática os referidos valores e que, dessa forma, se destaca-
ram. Em reconhecimento, é-lhes atribuído um diploma, no qual 
são mencionados os motivos pelos quais são destacados. 
Para além disso, estes alunos podem ainda ser beneficiados, 
por exemplo, através da oferta de material escolar e/ou com 
um lanche na companhia do Diretor da Escola.

Outra prática que reputamos de grande relevância, é a 

Fig. 16 - Regras de trabalho cooperativo.
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Assembleia de Alunos com o Diretor, realizadas diariamente e 
com uma duração de cerca de 20/30 minutos. Nesta Assem-
bleia são abordados assuntos diversificados, do interesse da 
comunidade escolar ou, por vezes, relacionados com efemé-
rides/comemorações.

Na nossa escola, a Diretora está a tentar implementar 
uma Assembleia por anos de escolaridade e com uma fre-
quência quinzenal (no 2º ciclo) ou de três em três semanas 
(3º ciclo).

Fig. 17 - Valores trabalhados para a promoção da cidadania. 

Fig. 18 - Reconhecimento do trabalho dos alunos em diferentes dimensões. 

Conceição Alves 
João Abílio Gonçalves 

Agrupamento de Escolas Virgínia Moura
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Berlim - O Ensino Dual

A deslocação para o centro da Europa torna evi-
dente as diferenças culturais e sociais dos países, neste 
caso a Alemanha, onde se acrescentam camadas de di-
versidade, não só por ser um regime federal, mas também 
pela existência de um tecido empresarial muito voltado 
para a indústria produtiva, bem como uma postura profis-
sional distinta. 

Apesar da distância da língua, o parceiro – GEB – 
possui nos seus quadros uma colaboradora portuguesa, o 
que permitiu uma maior apropriação e discussão dos aspe-
tos observados, com uma visão panótica do sistema, com 
foco nalguns dos seguintes aspetos: 

• Empresas grandes, como a Deutsche Telekom, com 
um departamento de formação interno e necessidades de 
profissionais com níveis superiores, recorrendo a parcerias 
com universidades técnicas privadas, modelos de formação 
enriquecidos por formação à distância, excelentes condições 
remuneratórias, acompanhamento individual e tutoria dos for-
mandos, que têm percursos formativos mais personalizados 
na empresa (notando-se grande abertura das equipas à inclu-
são de novos estagiários).

• Empresas em “explosão de crescimento” como a 
Zalando, com necessidade de plasticidade de formação dos 
seus profissionais, que assumem um papel muito forte na de-
finição de competências dos seus formandos, pois têm neces-
sidades muito específicas, como a programação.

• Empresas mais pequenas, como padarias, que não 
conseguem assegurar toda a formação necessária para a rea-
lização das provas finais dos estagiários/profissionais, tendo 
que recorrer à intervenção das organizações profissionais 
para promover a formação complementar.

• Escolas altamente especializadas na formação profis-
sional dos alunos de determinados cursos profissionais, com 
a consequente concentração geográfica da oferta formativa, 
que limita as opções dos alunos. Há laboratórios práticos e 
muito bem equipados nas escolas, que permitem trabalho pró-
ximo da realidade da profissão, com muitos professores vin-
dos do mundo do trabalho, apesar de nem sempre as salas 
laboratório estarem disponíveis para os alunos das empresas, 
porque a escola tem que proporcionar formação a tempo in-
teiro aos alunos que não conseguem fazer contratos com as 
empresas. O trabalho é realizado numa lógica de complemen-
to de formação, com escolas responsáveis por normalmente 

dois terços do tempo de formação, por exemplo, dois dias na 
escola e três de trabalho nas empresas.

Fig. 19 - Laboratórios profissionais nas escolas (tecnologia).

• As organizações empresariais, os grémios profissio-
nais ou outras associações que gerem e controlam o acesso 
às cerca de 330 profissões disponíveis em formação dual, são 
responsáveis pela seleção e organização da oferta, dos locais 
de trabalho, de estágio e de aprendizagem. 

• Os alunos são responsáveis pela busca ativa de lu-
gares e contratos de formação/trabalho nas empresas, o que 
acaba por fazer diferença na aprendizagem e impacto da for-
mação. 

• Há elevada seletividade escolar e a orientação profis-
sional é precoce. Os encarregados de educação aceitam um 
sistema que envia alunos para o “ramo profissional” a partir 
do 7.º ano e acabam por aceitar a opinião dos professores. 
Um aluno que queira aprofundar conhecimentos tem que rea-
lizar anos escolares extra, ou apenas evoluir dentro da linha 
profissional de origem. Os formandos podem chegar a encar-
regados, responsáveis ou formadores, realizando formação 
profissional universitária dentro das suas áreas base. As ofer-
tas formativas são baseadas em diferentes tipos de escolas. 
Há menos diversidade de cursos para os alunos que querem 
prosseguir estudos. 

• É um sistema de formação muito económico, as es-
colas profissionais são poucas e conseguem responder com 
os mesmos professores a um leque alargado de alunos. Por 
um lado, os estagiários do ensino dual só permanecem na 
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escola dois terços do tempo. Por outro lado, as organizações 
profissionais têm verbas, que recebem das empresas, para a 
prova profissional final, para o acompanhamento, certificação, 
e para a validação. A contribuição dos vários agentes conduz 
à responsabilização de todos. As escolas são autónomas e 
muito especializadas. 

O sistema de formação dual, pelo elevado envolvimen-
to e diferentes parceiros, cria mais oportunidades e situações 
de articulação e mais atividades de aprendizagem e momen-
tos de formação. 

Reflexão 7 - O ensino profissional dual - em-
presas, escolas e organizações profissionais

O ensino dual em Berlim é baseado em profissões 
técnicas, providencia qualificações em contexto de formação 
profissional, com o objetivo de integrar os jovens de forma 
permanente no mercado de trabalho. Os jovens que entram 
neste sistema de ensino realizam um contrato de trabalho 
remunerado com empresas certificadas pelas organizações 
profissionais/câmaras de comércio e indústria. Assim, o siste-
ma dual providencia às empresas oportunidade de garantir ou 
contratar no futuro mão-de-obra qualificada, mas exige, como 
contrapartida, o suporte financeiro aos alunos e às organiza-
ções profissionais. O Estado tem de assegurar a componente 
de formação nas escolas, verificando-se uma otimização de 
recursos públicos.

Por definição, o sistema dual assenta na existência 
de dois locais de aprendizagem: a empresa e a escola, pri-
vilegiando a empresa enquanto local de aprendizagem. Um 
exemplo de articulação passa pelos alunos estarem dois dias 
na escola e três na empresa, por semana. 

Verifica-se um forte envolvimento entre a empresa, o 
estado e os parceiros sociais, sendo que, nesta colaboração 
entre as instituições públicas e privadas existe a definição cla-
ra dos direitos e deveres das partes envolvidas. Paralelamen-
te a este consenso, há a necessidade de união de esforços 
para a prevenção do abandono escolar, através da formação 
profissional. Assiste-se ainda a dificuldades na resolução de 
problemas educativos de uma minoria de alunos que não con-
segue fazer contratos com as empresas e permanece todo o 
tempo na escola.  

Existe uma forte parceria do setor público com o 
setor privado, como parceiro igual em matéria de educação e 
formação profissional. O setor privado aceita a monitorização 

das suas atividades de educação e formação em termos de 
qualidade, ao abrigo da legislação para o Ensino e Formação 
Profissional.

Nota-se uma separação clara dos percursos de ensino, 
desde muito cedo, 7º ano, mas com uma grande valorização 
social dos percursos profissionais.

As organizações profissionais têm um papel importante 
na acreditação de empresas de formação, no registo de con-
tratos, nos exames e na certificação da formação em contexto 
real de trabalho. Os exames finais, nestas organizações, reali-
zam-se durante dois ou três dias, com uma forte componente 
de demonstração prática de competências profissionais.

Fig. 20 - Laboratório de impressão na escola. 

Em termos de organização das escolas, verifica-se uma 
aposta na investigação e no domínio da formação profissional 
dos docentes, muitos deles com formação de base técnica. Por 
exemplo, cada docente tem direito a cinco dias de formação, 
com o contributo de horas da escola e horas pessoais. Cada 
departamento tem uma verba que decide como gastar e é en-
volvido no planeamento estra-
tégico da escola. Cada curso 
tem um documento, com todo 
o currículo, que é entregue ao 
aluno, no início do curso, onde 
ele regista toda a informação 
relevante do seu percurso. Al-
gumas escolas promovem o 
enriquecimento do currículo 
profissional dos alunos atra-
vés de certificações extra. 

Fig. 21 - Atividades da Câmara de 
Comércio e Indústria.
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Transferibilidade para o contexto português

Dever-se-á promover uma grande aproximação entre 
as empresas e as escolas, quer ao nível da adequação dos 
conteúdos curriculares às reais necessidades das empresas, 
quer ao nível da auscultação e participação das empresas 
na definição das ofertas prioritárias e dos conteúdos curri-
culares.

Poderão ser exploradas formas de organização dos 
cursos profissionais e da formação em contexto de traba-
lho distintas das atuais, por exemplo através do aumento do 
número de horas da formação em contexto de trabalho em 
detrimento do número de horas de formação teórica menos 
relevante.

Foi notória a existência de laboratórios profissionais 
extremamente bem equipados, ideia que merece investimen-
to do Estado e das empresas, pese embora se verifique uma 
elevada especialização nas escolas profissionais alemãs, que 
obriga a deslocações dos alunos e uma oferta de cursos pro-
fissionais segmentada no território.

 Destaca-se que a Câmara de Comércio Luso-Alemã 
está disponível para apoiar e colaborar na disseminação de 

projetos de formação dual em Portugal.
A figura evidencia exemplos de material afixado na 

Escola OSZIMT de tecnologia, na área das comunicações, da 
produção e manutenção de equipamento médico. Os módu-
los dos cursos estão afixados na escola, nos espaços comuns 
do curso, sendo que alguns módulos, como o representado, 
estão organizados em função das necessidades das empre-
sas e clientes (ex.: o módulo formativo de componentes de 
rede simula a instalação e colocação em funcionamento de 
uma rede de internet, na casa de um cliente). Os alunos rea-
lizam posters científicos sobre a utilização de equipamentos 
médicos, como forma de comunicar o seu trabalho. 

Luís Gonçalves 
AE Caldas Vizela 

Sónia Torrinha
ESMS

Valéria Pereira 
AE Infias

Fig. 22 - Exemplos da organização do trabalho pedagógico dos módulos dos cursos.
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Finlândia - Confiança e responsabilidade

A mobilidade realizada a Helsínquia foi muito motiva-
dora na medida em que nos permitiu conhecer um sistema de 
ensino inspirador. Foi possível encontrar escolas com profes-
sores felizes, empenhados nas suas tarefas e a trabalhar para 
o sucesso de todos os seus alunos. Foi possível observar que 
as escolas podem ser ecológicas e sem papéis, onde os pro-
fessores não perdem tempo em atividades burocráticas, não 
têm de produzir evidências, não têm de apresentar planos de 
aula, não perdem tempo a elaborar grelhas, a lançar dados 
em plataformas ou a fazer relatórios. Os professores não são 
avaliados, não há inspeção nem avaliação docente, os pro-
fissionais são selecionados pelos diretores e só os melhores 
alunos do país conseguem ser professores. A profissão é so-
cialmente valorizada e muito bem paga e, consequentemente, 
o reconhecimento social é retribuído com profissionalismo, 
entusiasmo e dinamismo. 

Os docentes procuram soluções para os problemas 
dos alunos sem culpabilizar ninguém, sabem que são eles os 
especialistas em pedagogia e, por isso, não desistem sem ga-
rantir que todos estão a aprender no máximo das suas poten-
cialidades, respeitando as diferenças individuais.

As escolas não escolhem alunos, todos sabem que têm 
acesso a uma escola de qualidade, que é a mais próxima de 
casa, onde tudo é gratuito. Não há rankings de escolas nem 
escolas privadas e todas garantem aos alunos os materiais ne-
cessários à sua aprendizagem e desenvolvimento dos seus 
projetos, o que envolve salas equipadas para artes plásticas, 
música, ateliers de costura e carpintarias, bibliotecas, e onde 
todos os espaços são pensados para o bem-estar, o conforto 
e a aprendizagem. Os professores não têm de requisitar ma-
teriais, pois estes são colocados nas salas no início do ano.

O diretor da escola está focado na pedagogia e, a qual-
quer momento, pode entrar numa sala de aula, envolvendo-se 
na criação de condições para que o trabalho colaborativo dos 
docentes, e em equipa, seja uma realidade. Há também espa-
ços de trabalho na escola, e os docentes são livres de fazer 
todo o trabalho na escola, ou de o levar para casa. O diretor 
não tem de se preocupar com obras, gastos de energia, água, 
com manutenção dos espaços ou com a aquisição de mate-
riais, havendo entidades externas e especializadas responsá-
veis por essas tarefas.

Fig. 23 - Oficina de carpintaria no ensino básico. 

As aulas começam às 9:00 e terminam às 16:00 o que 
proporciona a todos tempo livre para que a sua vida pessoal 
possa ser equilibrada, enriquecida e cultivada. Há espaços 
públicos de partilha de materiais, de enriquecimento cultural, 
onde as pessoas convivem de forma muito sossegada.

O currículo nacional é discutido por todos, recebe o 
contributo de especialistas e é aprovado para dez anos. Há 
garantia de um currículo nacional, mas também há espaço 
para a flexibilidade, introduzindo o currículo local, que é discu-
tido na comunidade.
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Fig. 24 - Atelier de costura no ensino básico. 
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As escolas são espaços de liberdade, de trabalho, de 
atividade, de envolvimento, de respeito e de cidadania efetiva. 
A autonomia constrói-se em parceria com os pais, os alunos 
vão de bicicleta para a escola, almoçam sempre lá, onde lhes 
é facultada, durante uma pequena pausa, uma refeição sim-
ples e saudável. Ninguém necessita de estar preocupado com 
o desaparecimento de roupas ou objetos. A questão dos va-
lores é trabalhada, os alunos podem escolher entre aulas de 
ética ou de religião. A Escola é um espaço de liberdade e de 
autonomia, em cidadania, onde todos são responsáveis pela 
limpeza e higiene dos espaços; não há funcionários, não há 
grades, não há portas nem porteiros. Não há ruídos pertur-
badores, nem corridas, ou confusão. A escola é como uma 
segunda casa, mantida e estimada como tal. A escola é ver-
dadeiramente inclusiva, produz cidadãos ativos, cultos, inter-
ventivos, conscientes com as questões ambientais, diferentes 
e plurais.

Reflexão 8 - Escola Finlandesa - Respeito

RESPEITO. É a primeira palavra que nos vem à cabeça 
quando refletimos sobre a nossa experiência de conhecimen-
to e compreensão do sistema de ensino finlandês.

Durante uma semana, visitámos quatro escolas de di-
versos níveis de ensino, do pré-escolar ao ensino secundário, 
com um número de alunos variável, desde cerca de duzentos e 

cinquena a três mil e quinhentos alunos por estabelecimento 
de ensino mas, em todos eles, se respirava o mesmo ambien-
te: tranquilidade, autonomia e respeito entre alunos e profes-
sores que se apresentavam motivados e felizes.

O número de alunos por turma ronda os vinte, mas o 
conceito de turma é mais plástico, podendo, tendo em conta a 
área a desenvolver ou a especificidade da atividade, ser aglu-
tinada noutras unidades.

O sistema de ensino finlandês é gratuito para todos 
os alunos, incluindo manuais e material escolar, bem como as 
refeições, que são partilhadas e orientadas pelos professores. 
Cada aluno tem um papel ativo na arrumação e organização 
dos diferentes espaços (sala de aula, refeitório, …) que alterna 
diária ou semanalmente, pois não existem assistentes ope-
racionais, ou os poucos que possuem, são alocados a locais 
muito específicos, nomeadamente à portaria, como é o caso 
da escola internacional.

Todas as escolas que visitámos possuíam excelen-
tes instalações, com material escolar variado, confortável e 
versátil de modo a adaptar-se às diferentes metodologias a 
implementar em contexto educativo. Todos os espaços são 
aproveitados para fomentar pequenas unidades de reunião, 
promovendo o estudo autónomo dos alunos em grupo ou 
individualmente. Todas as salas estavam dotadas de compu-
tadores portáteis, um por aluno, e de outros equipamentos 
informáticos de suporte à lecionação ou à preparação das ati-
vidades letivas e não letivas por parte dos docentes de cada 
estabelecimento de ensino. Os professores funcionam por 
áreas disciplinares, e não por disciplina, como em Portugal, 
privilegiando-se a função do professor como um facilitador da 
comunicação e não como um transmissor da mesma, fomen-
tando a autonomia dos alunos no seu processo de aprendi-
zagem, através de metodologias ativas. O sistema de ensino 
valoriza o trabalho colaborativo, que é programado e estrutu-
rado em reuniões semanais ou quinzenais tendo em conta as 
necessidades e desempenho dos alunos.

Efetivamente, as escolas transmitem um ambiente de 
tranquilidade, onde o trabalho colaborativo é uma realidade 
assumida na íntegra e as atividades são programadas pelo 
grupo de docentes, tendo em conta as necessidades, evolu-
ção e motivação dos alunos.

Para colmatar outras necessidades e valências, que 
ultrapassam a esfera de ação da classe docente, existe, em 
cada escola, um denominado “Grupo de Bem-estar”, compos-
to por um Psicólogo, um Assistente Social, um Enfermeiro e, 
uma vez por semana, um Médico.

A educação também é inclusiva e está balizada nos 

Fig. 25 - Entrada da escola e transmissão de valores.
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três níveis de medidas de suporte à aprendizagem, preconiza-
dos pelo nosso recente DL 54/2018.

Podemos, com isto, pensar que não existem proble-
mas disciplinares, o que seria, por certo, uma utopia. De facto, 
estes problemas existem, no entanto, através da orientação e 
coordenação da referida “Equipa de Bem-estar”, há uma forte 
aposta na PREVENÇÃO, abordando-se temas e/ou problemas 
que os alunos e professores identificam como geradores de 
perturbação e que, em palestras, reuniões ou em contexto de 
sala de aula, são tratados e desconstruídos, no sentido de sa-
nar ou minimizar os conflitos.

Não existe avaliação externa das escolas, nem dos 
professores e a avaliação é interna e feita com base em in-
quéritos aos alunos e encarregados de educação, dos quais 
resultarão mudanças ou reestruturações consideradas mais 
eficazes.

O Currículo Nacional é revisto de dez em dez anos, 
depois de ter sido submetido a discussão pública. É então al-
terado com base nessa consulta e só depois aprovado, tendo 
a última alteração sido realizada em 2014. A funcionar como 
complemento, existe um currículo local que se adapta a cada 
região e comunidade educativa.

Os fundamentos do sistema educativo desenvolvido 
na Finlândia assentam na responsabilidade, confiança e au-
tonomia a todos os níveis, mas não nos podemos esquecer 
de que ele começou a ser desenhado há cerca de trinta anos, 
que foi um processo de aprendizagem e, sobretudo, de capa-
cidade de mudança, precedido, sem dúvida, por um período 
de formação de professores capaz e eficiente.

Apesar de todas as diferenças entre os nossos dois 
sistemas, principalmente ao nível da educação de base, é pos-
sível aprendermos com este modelo, sobretudo na aplicação 
de metodologias ativas para criação de uma cultura de tra-
balho colaborativo e cooperativo, desenvolvendo dinâmicas 
de trabalho de grupo conducentes à promoção da autonomia 
dos nossos alunos. Ainda temos um imenso caminho a per-
correr, mas, com o esforço de todos e de cada um de nós, é 
possível dar sustentação a esta mudança. Como disse o gran-
de poeta castelhano António Machado,” O caminho faz-se ca-
minhando”.

Cristina Paula Araújo Antunes
 Subcoordenadora das Línguas Estrangeiras 

Elisabete Maria Ferreira Bezerra Dias
Subdiretora do Agrupamento Gil Vicente

Fig. 26 - Organização das cadeiras pelos alunos, após as refeições 
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Fig. 27 - Organização dos espaços educativos.
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Reflexão 9 - Escola Finlandesa - Serenidade

Todo o trabalho realizado e observado na visita a Hel-
sínquia pode resumir-se numa palavra: serenidade. Do progra-
ma constou a visita a três escolas: uma escola básica, uma 
escola internacional e uma escola secundária, para além das 
sessões de trabalho reflexivo. 

“Na Finlândia não há inspeção, não há avaliação exter-
na das escolas, não há avaliação do desempenho dos docen-
tes…”, não há necessidade de criar evidências “em papel” so-
bre tudo o que se realiza, ou não se realiza, na escola. O grupo 
de trabalho foi invariavelmente recebido nas escolas com esta 
informação imediata, direta, proferida com apreço pela direto-
ra e pelos docentes finlandeses que acompanharam as visitas. 
Todos os profissionais estão focados no trabalho que realizam 
com os alunos, não se falando em insucesso, mas em percur-
sos, ritmos e acompanhamento dos alunos. No ensino secun-
dário os alunos podem planear o prolongamento do seu plano 
de estudos por mais dois anos. O conceito de retenção pare-
ce não existir. O sistema assenta numa base de confiança e 
responsabilidade de todos os intervenientes. A descontração 
e o bem-estar que se respiram em qualquer uma das escolas 
visitadas albergam um trabalho sério e bem-sucedido, confor-
me os resultados reconhecidos e verificados.

O diretor da escola seleciona os professores e super-
visiona o seu trabalho. Há trabalho colaborativo e reuniões de 
professores, porém, cada professor é livre nas suas planifica-
ções, estratégias, metodologias, atividades e até na decisão 
da aplicação de exames à sua turma, ou não, uma vez que os 
exames nacionais não são obrigatórios. A seleção dos profes-
sores é feita com base no seu currículo e com o objetivo de 
escolher o melhor perfil para a necessidade identificada pela 
escola. Não há maus professores ou professores incumprido-
res, todos têm uma formação de base extremamente exigente 
e o seu desempenho tem de corresponder às necessidades e 
ao sucesso individual dos alunos.

O grande objetivo das escolas é a autonomia dos alu-
nos. Não há grades, nem porteiros em nenhuma das escolas. 
Os alunos deslocam-se sozinhos para a escola, que se situa 
sempre nas imediações da residência. A escola internacional 
é exceção, pois recebe alunos de diferentes áreas, maiorita-
riamente estrangeiros, cujas famílias tendem a transportá-los 
em carro próprio. Um dos objetivos desta escola é, por conse-
guinte, o de dar confiança aos alunos e pais para que passem 
a deslocar-se de transporte público ou de bicicleta. 

Fig. 28 - Parque de bicicletas dos alunos.

Em todas as escolas sobressai, nos materiais afixados, 
o incentivo ao conhecimento e à criatividade, bem como o 
apelo ao civismo e ao respeito pelo outro. Há uma forte cons-
ciência ecológica e de respeito pelo ambiente, conseguida 
através das práticas mais elementares. Todos os alunos são 
responsáveis pela preservação da qualidade e limpeza dos 
espaços. Nas cantinas, os alunos, de todas as idades, utilizam 
de forma correta o self-service, almoçam em ambiente ordei-
ro, acompanhados dos professores (no nível básico), recolhem 
o seu tabuleiro e despejam, de forma diferenciada, os restos 
da comida, os papéis, os plásticos, se os houver, depositando 
o prato, a colher, a faca e o copo em tabuleiros diferenciados, 
colocados num tapete rolante que transporta a louça para a 
máquina de lavar. Não há, em nenhuma escola, assistentes 
operacionais. Cada um é responsável pelo seu lixo. Todos os 
espaços estão sempre impecáveis, antes e depois dos inter-
valos, incluindo as casas de banho. A descrição pormenoriza-
da destes aspetos pretende, acima de tudo, traduzir o forte 
sentimento sobre a inutilidade de investir tanto nas áreas do 
conhecimento disciplinar, muitas vezes numa perspetiva fac-
tual que já não é compaginável com a mudança vertiginosa 
e a incerteza do tempo presente, quando nas nossas escolas 
falta tanto caminho para o desenvolvimento das competên-
cias pessoais e sociais que transformem o aluno, de qualquer 
idade, num cidadão consciente, capaz de compreender o seu 
papel e responsabilidade na construção de um ambiente sus-
tentável, de bem-estar, na escola e no mundo. 

As três escolas apresentam um ambiente acolhedor e 
familiar. Os alunos mudam de calçado na escola ou andam de 
meias. As salas de aula são amplas, diferentes umas das 
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outras, apetrechadas com mobiliário muito variável, muitas ve-
zes divididas por cortinas, podendo transformar-se com faci-
lidade em espaços ainda mais amplos. Quase todas têm pelo 
menos um canto com sofá e carpete, para onde os alunos se 
podem deslocar e prosseguir o seu trabalho.

Fig. 29 - Materiais pedagógicos das salas para uso livre.

Fig. 30 - Espaços de trabalho para consultoria e orientação.em autonomia.

Há equipamentos tecnológicos e materiais diversos 
de acordo com as áreas disciplinares gerais ou específicas 
a desenvolver naquele espaço. Os corredores estão igual-
mente apetrechados com sofás e recantos confortáveis, 
que podem funcionar como extensão da sala de aula ou 
como espaço de passagem. Nas paredes, dentro e fora das 
salas, há trabalhos expostos. 

Os alunos gozam de uma grande liberdade de mo-
bilidade na escola e dentro da sala de aula. Podem beber e 
comer, ter os pés em cima da cadeira ou do sofá, o gorro na 
cabeça, sair da sala antes de terminar o trabalho, sem que 
o professor os chame à atenção. Quando alguma destas si-
tuações é considerada menos correta, é trabalhada depois, 
sem repreensão, numa perspetiva de desenvolvimento. A 
descontração parece promover um ambiente de maior se-
renidade, contrastante com a tendência dos nossos regula-
mentos internos com listagens enormes de regras. O traba-
lho autónomo do aluno é uma constante, embora também 
haja aulas em que todos os alunos estão a fazer a mesma 
tarefa, orientada por um professor, como tive oportunidade 
de observar numa aula de crianças de oito anos e noutra 
aula do nível secundário. 

O papel preponderante do professor é o de facilitar 
as aprendizagens. As dinâmicas de grupo são o padrão. 
Destaco uma atividade de uma aula de religião do nível 
secundário na qual cada grupo estava a recolher e a or-
ganizar informação sobre uma religião diferente. Na aula 
seguinte, a professora ia alterar os grupos com o objetivo 
de os constituir com metade de novos elementos, com ma-
terial sobre uma religião diferente, a fim de promover um 
debate entre os seus membros, evitando a tendência da 
apresentação para o professor. Outra forma de desfocar o 
papel do professor é a de orientar uma reflexão sobre um 
ou mais temas, solicitar que cada elemento do grupo es-
creva uma palavra chave, num post-it, e que todos a colem 
numa folha A4. Enquanto isso acontece, o professor faz 
outra tarefa na sala ao lado, ou conclui trabalho colabora-
tivo com outro professor, retirando-se do centro das aten-
ções. Posteriormente, promove a discussão alargada ou o 
desenvolvimento de outras atividades complementares ao 
conhecimento que pretende trabalhar, propondo aos alu-
nos o confronto das ideias/conhecimentos aprofundados 
com a palavra que tinham escrito no post-it, na fase inicial 
do trabalho. 

A articulação curricular foi-nos apresentada por dois 
professores, de filosofia e psicologia, no gabinete que par-
tilhavam, consistindo essencialmente na partilha de ideias 
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Fig. 31 - Sala de música para uso livre dos alunos.

e definição de estratégias para integrar ou sequenciar con-
ceitos relacionados, a fim de criar melhores oportunidade 
de aprendizagem. Este trabalho é feito de forma completa-
mente autónoma, sem necessidade de apresentar um do-
cumento de registo do mesmo. A verbalização do docen-
te sobre as suas práticas, a motivação e a aprendizagem 
dos seus alunos são a “prova” do seu desempenho, sem 
suspeições. Também neste aspeto é inevitável o confronto 
interior na comparação com o sistema de avaliação portu-
guês, quer do desempenho docente, quer da avaliação das 
escolas, aos quais está associada a premissa de que toda 
a ação que não está registada “não existe”, tornando a sua 
representação num documento mais poderosa do que a 
realidade.  

O sistema de ensino finlandês está tão distante de 
nós, quanto estão as nossas diferenças como povo, na ma-
neira de estar, no grau de civismo, na forma de nos mani-
festarmos. A mesma descontração encontrada nas escolas, 

vive-se na biblioteca pública de Helsínquia, um edifício sur-
preendentemente amplo, onde os livros e as tecnologias 
estão à disposição de todos. Cada cidadão pode consul-
tá-los/utilizá-los, de pé, sentado ou deitado; pode beber, 
comer, levar os filhos desde bebés, circular à vontade, sem 
que ninguém incomode, sem barulho excessivo, sem per-
turbação. Não se conseguem operar mudanças rápidas tão 
profundas numa sociedade ou num sistema de ensino, mas 
muitas mudanças já foram conseguidas ao longo das últimas 
décadas. Será crucial continuar a trilhar o caminho de mu-
dança da escola e transformá-la, de acordo com as exigên-
cias do mundo de hoje. Isto só será possível com o questio-
namento contínuo das diferentes práticas e contextos, no 
sentido de construirmos um caminho.

Manuela Ferreira
Diretora do Agrupamento de Escolas João de Meira
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Reflexão 10 - Finlândia - Uma nova forma de 
ensinar e aprender

A mobilidade à Finlândia, integrada no projeto “Líderes 
em Ação”, possibilitou o contacto com experiências inovado-
ras no âmbito dos processos de ensino e aprendizagem, na 
organização dos espaços e mobilizou-nos, enquanto grupo, 
para a aprendizagem cooperativa.

Considerando que a aprendizagem ao longo da vida 
pressupõe a responsabilidade de cada um pela sua própria 
aprendizagem, a tarefa de ser líder tem também de ser conti-
nuadamente pensada para poder ser a força unificadora que 
mobiliza os diferentes atores organizacionais, dando sentido e 
orientação à ação educativa, apresentando, para o efeito, uma 
agenda que engloba três importantes aspetos: valores, teorias 
e ações concretas.  

Fig. 32 - Aproveitamento pedagógico e recreativo dos espaços. 

Fazer as coisas certas, da forma certa, é o que qual-
quer líder anseia. Esta mobilidade permitiu-nos o contacto 
com realidades onde foi possível verificar que, quando estes 
pressupostos acontecem, os alunos têm sucesso, porque fa-
zem parte do processo educativo. O ensino centrado no aluno 
condiciona e orienta o trabalho, dentro e fora da sala de aula. 
É uma tarefa de toda a organização.    

Fig. 33 - Alunos a realizar tarefas fora da sala de aula, durante o tempo de aula. 

Nas visitas às diferentes escolas, foi possível constatar 
a cultura de colaboração que caracteriza o sistema educativo 
finlandês. Essa colaboração é visível quer ao nível do corpo 
docente, quer discente. Foi possível constatar a preocupação 
colocada na necessidade de proporcionar oportunidades de 
aprendizagem a todos os alunos. Tudo é organizado para que 
todos possam aprender.

Fig. 34 - Trabalho em grupo com tecnologia. 

Os alunos são formados para serem cidadãos respon-
sáveis e autónomos. Tudo se baseia na confiança e na respon-
sabilidade. Os alunos saem da sala sem serem questionados, 
porque se o fazem, há um motivo válido e uma tarefa a cumprir. 

 São criadas condições de contexto para que se possa 
trabalhar bem na escola. Todos os espaços são organizados 
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para que a aprendizagem aconteça de forma natural e, sobre-
tudo, para que haja prazer no processo de ensino e aprendiza-
gem. É possível descobrir uma outra forma de estar na escola 
e de fazer aprender os alunos.

A forma de organizar o trabalho pedagógico dos pro-
fessores e alunos e da gestão dos espaços distancia-se da 
velha forma industrial, em que persistimos em trabalhar. Em to-
das as escolas foi possível verificar que tudo está organizado 
para que os conhecimentos sejam apropriados, pesquisados, 
produzidos, partilhados.

A amplitude dos espaços e a forma de agrupar os alu-
nos permitem criar atitudes diferentes perante o conhecimento. 
As paredes e as portas são de vidro, aumentando, desta forma, 
a transparência, a luminosidade e a observação do que se está 
a fazer.

Em todas as escolas, os alunos usam tablets ou 
computadores como instrumentos de trabalho, sobretu-
do para pesquisa de informação. Há também muitos trabalhos 
produzidos manualmente e que estão expostos nas paredes 
das salas e dos corredores.

Mas talvez a chave do sucesso seja que andar na es-
cola é uma atividade que proporciona bem-estar a todos: alu-
nos e professores. Respira-se autonomia e ordem, onde cada 
um pode desenvolver o seu potencial. Andar na escola tem 
um outro sentido.

Ana Maria Machado Ribeiro da Silva
ESMS

Fig. 35 - Paredes em vidro deslizantes, espaços amplos e dinâmicos. 
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Reflexão 11 - Finlândia - Liberdade

O Programa Educational Erasmus+ de Job Shadowing, 
com visita a algumas escolas da Finlândia, estruturou-se em 
duas interessantes vertentes: a visita a escolas e a modalida-
de de reunião/reflexão diária, com todas as docentes partici-
pantes nesta ação, acerca do que tínhamos observado naque-
le dia. Nesta reflexão, fizemos um verdadeiro “brainstorming”, 
utilizando a diversidade de pensamentos e experiências vi-
venciadas.

Na Escola Primária – Granhultskolan – Kauniainen, 
foi interessante verificar que os alunos são autónomos e as-
sumem um papel ativo no processo de aprendizagem e na 
vida da escola. Os espaços estão muito bem equipados e or-
ganizados, permitindo diferentes metodologias de trabalho. 
Qualquer recanto é aproveitado para o bem-estar dos alunos, 
com mesas, cadeiras, sofás, armários e estantes com livros, 
promovendo a leitura. As turmas possuíam poucos alunos e 
o ambiente era de confiança, bem-estar e conforto. Os alunos 
andavam descalços numa escola acolhedora e devidamente 
aquecida, trabalhando livremente em todos os espaços. To-
das as salas possuíam espaços para relaxar, promovendo o 
bem-estar. O sentido de pertença e de respeito foi uma das 
coisas que mais me impressionou. Os alunos, desde tenra ida-
de, participam nas tarefas da escola, ajudando na arrumação e 
limpeza dos espaços. Vão sozinhos para a escola, a pé ou de 
bicicleta, não havendo portões, grades ou barreiras.

Interessante foi saber que os professores gostam do 
que fazem e são reconhecidos pela sociedade, que as apren-
dizagens são efetuadas com o objetivo de os alunos adquiri-
rem competências para a vida e que os conhecimentos ad-
quiridos são para seu benefício. Há um forte sentimento de 
identidade e de pertença a uma comunidade que contribui 
para o respeito pela escola e pelos professores.

Na Escola Internacional Opinmaki, fiquei surpreendida 
quando nos transmitiram a ideia de que o sucesso do sistema 
de educação finlandês é “não ser complicado”, que os profes-
sores fazem o apelo à auto motivação dos seus educandos e 
que a competição que os alunos estabelecem entre si serve 
para atingir a motivação.

A ideia de que o sistema finlandês se baseia na par-
ticipação informal e na responsabilização parece-me funda-
mental. Interessante é, também, o pressuposto de que toda 
a gente é ouvida e é importante neste processo, promovendo 
a autonomia dos alunos, independentemente da sua origem 

social e cultural. O papel do professor é ser um facilitador na 
construção do conhecimento e no desenvolvimento de com-
petências para a vida ativa, no qual o aluno está verdadei-
ramente comprometido. Os docentes possuem três horas de 
trabalho colaborativo e partilham materiais em plataformas 
digitais. Todos foram envolvidos na construção do currículo 
nacional, havendo um sentimento de identificação com os ob-
jetivos definidos e compromisso na tomada de decisões. Os 
alunos aprendem com desafios, relacionando as diferentes 
disciplinas. Os espaços físicos são muito bons e são rentabi-
lizados com aluguer à comunidade (desporto, biblioteca, ca-
samentos, eventos públicos…). Há uma aposta na prevenção 
do mau comportamento na escola e nos comportamentos de 
risco (bullying, anorexia, …). Há um grupo de trabalho para o 
“Bem-estar”.

Fig. 36 - Uso de tecnologias, papel e expressões em contexto de aula.



 Líderes em ação    |    43

Fig. 37 - Espaço de aula sem limites físicos. 

Na Escola Secundária – Tikkurila – Vantaa, fiquei im-
pressionada com a simpatia dos responsáveis da escola e 
com a disponibilidade dos professores para abraçarem pro-
jetos. Em Portugal, a carga horária e a burocracia tornam isto 
mais restrito. Foi interessante a informação de que os profes-
sores lecionam várias disciplinas (por exemplo, os professores 
de Educação Física são também professores de Saúde). Tal 
permite a redução de disciplinas e uma menor carga horária 
nos horários dos alunos. Privilegiam o trabalho interdisciplinar, 
o envolvimento dos alunos e dos professores. Os alunos mos-
travam interesse pela escola, revelando-se muito tranquilos e 
sossegados. A escola estava muito bem equipada, com recan-
tos de leitura, de estudo ou simplesmente para os alunos rela-
xarem. As artes e a leitura são fortemente valorizadas e as sa-
las estão equipadas com tudo o que é necessário. Valorizam 
as ciências experimentais, nas quais os alunos vão à descoberta 

e executam todas as tarefas. A orientação vocacional é bem 
estruturada, com materiais e espaços bem organizados. 

No trajeto para as escolas impressionou-me, pela po-
sitiva, a cidadania do povo finlandês, em termos de condu-
ção automóvel. Não se ouviam as buzinas dos automóveis e 
o trânsito fluía com uma serenidade e silêncio impressionan-
tes. Conseguíamos ouvir o chilrear dos pássaros em plena 
cidade de Helsínquia. A paixão e o respeito pela natureza, 
valorizando os espaços da cidade, eram uma constante.

Como profissional da educação, esta experiência reve-
lou-se muito enriquecedora; como cidadã europeia, permitiu-
-me interagir e aprender com outra cultura, mais intensamente 
com os professores da Finlândia e conhecer um pouco do seu 
sistema educativo.

 Assumi o compromisso de partilhar com os meus co-
legas do Agrupamento de Escolas de Infias, Vizela e de outros 
agrupamentos, o conhecimento adquirido com esta formação, 
bem como a participação nas Jornadas Pedagógicas ou em 
outras iniciativas.

Maria José Oliveira
Agrupamento de Escolas de Infias
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Os modelos de formação de docentes observados e 
o projeto Erasmus em si são uma referência para caminhos 
de melhoria da formação de docentes, nomeadamente o de-
senho de novos modelos de formação que envolvam visitas 
de estudo, observação in loco de outras práticas e o desejo 
de promover formação em que os docentes passem tempo 
suficiente em organizações educativas disruptivas para apren-
derem metodologias e para se apropriarem de dispositivos 
pedagógicos que possam operacionalizar nas suas escolas. 
O trabalho de objetivos de formação profissionais de cada do-
cente foi uma realidade observada em Barcelona e Inglaterra .

Na escola de Abação está a ser desenvolvido o tra-
balho de projeto, nomeadamente nas ciências experimentais, 
procurando implementar as metodologias e estratégias obser-
vadas. 

Na escola Básica de Caldas de Vizela, estão a ser im-
plementados “planos de melhoria individual”/ alargamento de 
alunos sobre projeto de tutoria e acompanhamento individual, 
com envolvimento direto e com  a assinatura de compromisso 
por parte dos alunos, encarregados de educação e diretores 
de turma, que foi dinamizado pelos responsáveis de turma, 
sendo possível monitorizar o projeto piloto de validação de 
práticas. 

Na Escola Básica do Vale de S. Torcato estão também 
a ser melhoradas práticas de tutoria e acompanhamento pelo 
Diretor de Turma, recorrendo ao reforço do envolvimento do 
aluno e Encarregado de Educação, com documentos melhora-
dos com base em estratégias observadas. 

No Agrupamento de Escolas João de Meira, está a ser 
trabalhada a ideia de um código de conduta global, bem como 
formas de implementar as Assembleias de Alunos. Há ainda a 
destacar a dinamização do trabalho colaborativo dos docen-
tes, através da marcação de horas comuns, com o objetivo de 
melhorar a planificação pedagógica conjunta. 

A Escola Básica Virgínia Moura, na senda do trabalho 
de diversificação dos espaços educativos e sua utilização de 
forma eficaz, e na promoção da cidadania e autonomia, tam-
bém se estão a dinamizar Assembleias de Alunos e a aprofun-
dar o uso pedagógico de diferentes locais da escola, nomea-
damente com a cozinha pedagógica. 

O Agrupamento de Escolas de Infias está a trabalhar 
questões relacionadas com a distribuição de tarefas pelos alu-
nos como, por exemplo, cuidar dos espaços, limpeza e respon-

Percursos de mudança nas nossas escolas

sabilização, numa atitude preventiva e com uma perspetiva de 
melhoria e desenvolvimento de competências de cidadania 
na comunidade educativa. 

Também o Agrupamento de Escolas Gil Vicente con-
siderou importante este caminho de distribuição de tarefas 
pelos alunos e o aprofundamento de estratégias de trabalho 
cooperativo na sala de aula. 

A Escola Secundária Martins Sarmento está a desen-
volver o trabalho com o diagnóstico dos estilos de aprendiza-
gem dos alunos, para orientar o desenho universal da apren-
dizagem. Já no atinente aos cursos profissionais, está a ser 
trabalhado o enriquecimento do currículo com microprojectos 
na área do empreendedorismo e com o fortalecimento das 
parcerias no âmbito da formação profissional, nomeadamente 
com empresas e com outras entidades formativas. Pretende-
-se uma aproximação quer no currículo, quer na experiência 
formativa de estágio com as vantagens do modelo de forma-
ção dual alemão.
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Conclusões

 “A chave é: mover-se, atrever-se a viver a mudança, aventurar-
-se a descobrir a zona desconhecida. E isso é algo que não se debate, 
não se proclama ou escreve. É algo mais simples, faz-se. O primeiro 
elemento do caminho consiste em reconhecer que o próprio caminho é 
o objetivo.” 

Jesuits Educació, Horizonte 2020

O projeto foi muito enriquecedor para todos os parti-
cipantes, quer em termos profissionais, quer pessoais. A des-
locação associada às mobilidades, com abstração dos ritmos 
instalados, permitiu desenvolver laços e melhorar redes de 
trabalho colaborativo em termos locais (ligando oito escolas, o 
CFMS e a CIM do Ave), bem como fomentar a reflexão conjun-
ta sobre diferentes aspetos pedagógicos e organizacionais. 
O apoio da agência nacional e dos fundos europeus foi im-
prescindível, mas houve muita boa vontade de todos os en-
volvidos, parceiros nos países e escolas que nos receberam, 
mostrando que o Projeto Europeu faz sentido.

 Todas as escolas e participantes conseguiram identi-
ficar pontos de melhoria e estruturar ideias e projetos para o 
futuro. 

 O tempo de implementação do projeto - um ano letivo 
– é ainda insuficiente para fazer uma avaliação sustentável do 
impacto do mesmo, até porque a necessária distribuição das 
mobilidades ao longo do ano deixou menos tempo de traba-
lho para alguns participantes. Esta primeira fase de desestru-
turação e “brainstorming” de possibilidades tem que dar lugar 
a uma segunda fase de aplicação e implementação. Se há en-
sinamento que podemos retirar, é do tempo necessário para 
preparar as mudanças: os Colégios Jesuítas levaram quase 
uma década a preparar a sua mudança; o currículo na Finlân-
dia é discutido durante anos.

 A reflexão sobre o tempo desemboca obrigatoriamen-
te no horário dos alunos que observámos. Na Catalunha, sur-
gem horas de trabalho de projeto, de seminário/aula normal 
e tempo de desenvolvimento pessoal no horário dos alunos, 
tornando evidente esta mudança nas práticas. Mas não pode-
mos deixar de mencionar o uso do tempo de forma diferente: 
os alunos não estão todos a fazer o mesmo ao mesmo tempo, 
sobretudo porque há muito trabalho de projeto, mas também 
porque há trabalho colaborativo entre professores e metodo-
logias ativas de aprendizagem. 

Em relação ao ensino secundário, foi possível observar 
melhorias pedagógicas tão disruptivas como as do ensino bá-

sico. O ensino profissional foi igualmente “contaminado” pela 
alteração da forma de ver o currículo, diversidade de méto-
dos pedagógicos e consequente avaliação mais organizada 
e transversal, por exemplo nos Colégios Jesuítas. Sobretudo 
na Alemanha, assistimos a elevados padrões de qualidade na 
articulação entre entidades na formação profissional, que po-
demos justificar em parte por uma grande valorização social 
deste entorno de formação.

 Outra diferença muito clara é a pouca necessidade 
de classificar os alunos (Inglaterra, Finlândia, Catalunha), em 
detrimento da necessidade de devolver informação sobre a 
sua aprendizagem – feedback qualitativo - com a correção 
sistemática de muitos trabalhos, uso de guiões de trabalho e 
autorregulação ou, nalguns casos, com o uso de quadros de 
monitorização das aprendizagens criteriais, com desenvolvi-
mento de software próprio,(sac.net.fje.edu/Butlleti-NovaFP), 
apoio individualizado, tutorias e percursos de aprendizagens 
planeados individualmente.

 Os contextos culturais de cada país e escola são de-
terminantes para os modelos pedagógicos observados, que 
nunca podem ser diretamente transferidos, mas que permiti-
ram uma reflexão e análise comparativas para planear novas 
ações e melhoria de práticas. Estas diferenças só reforçam 
uma prática que observámos: é preciso envolver alunos, pais 
e comunidade na discussão do papel da escola e na mudan-
ça necessária. Por exemplo, a mudança dos colégios jesuítas 
implicou a recolha de 11000 ideias de profissionais e 45000 
ideias de alunos e de pais. Também a mudança do currículo na 
Finlândia é um processo muito participado. 

Pôr em prática o preconizado no DL 55/2018, ou seja, 
o “envolvimento dos alunos e encarregados de educação na 
identificação das opções curriculares da escola” ou “promover 
o envolvimento dos alunos, definindo procedimentos regula-
res de auscultação e participação dos alunos no desenho de 
opções curriculares e na avaliação da sua eficácia na apren-
dizagem”, é um desafio cujas assembleias de alunos que ob-
servámos em algumas escolas poderá ser parte da solução. 

 Salienta-se ainda que este projeto criou novas neces-
sidades e sustenta novas abordagens no modelo de formação 
de professores, na organização das unidades orgânicas e no 
desempenho pedagógico. 

 Esta parceria alimentou a rede das escolas associa-
das, mas também a ligação em consórcio com a CIM do Ave e 
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com o Centro de Formação Martins Sarmento, numa clara si-
nergia de esforços e competências repartidas de acordo com 
o campo de especificidade de cada organização. Este é um 
caminho a aprofundar e continuar a trilhar.

 Temos a firme convicção de que é possível fazer di-
ferente, mais e melhor, com a nossa realidade e com os nos-
sos recursos. Assistimos a movimentos no campo das organi-
zações dos espaços educativos, da interdisciplinaridade, da 
mudança de formas de trabalhar da escola, das estratégias 
pedagógicas, de parcerias escolas-sociedade, nomeadamen-
te no ensino profissional, que têm ecos internos no campo das 
ações da tutela, da legislação e das políticas nacionais e, cada 
vez mais, regionais no terreno.

Ficou patente que temos que fazer um caminho de 
desburocratização e de uso da autonomia para simplificar e 
nos focarmos no essencial: o núcleo pedagógico e a constru-
ção de um futuro cidadão. Repensar muitas das práticas que 
temos nas nossas escolas, cuja origem e justificação já se per-
deram no tempo, é o único caminho para enfrentar os cons-
tantes desafios da Escola como construção comum.

“Não basta melhorar as escolas, é preciso transfor-
má-las”: ter salas com espaços de aprendizagem diferentes; 
mudar a gramática escolar das turmas e professores fixos e 
dos horários estanques e compartimentados. Reagrupar alu-
nos, reagrupar equipas pedagógicas e mudar os horários de 
aprendizagem (ISTP on Innovation). O projeto de Autonomia e 
Flexibilidade Curricular está a desafiar as escolas na tomada 
de posição pedagógica, mas para além do currículo, há um 
longo caminho a percorrer até “cumprirmos o nosso desígnio 
como escola pública”: temos de entrar numa dinâmica cons-
tante de transformação para “fazer escola”.
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Conclusions
 

“The key is: to move, to dare exploring the unknown zone. And 
that is something you don’t debate, proclaim or write.It is something sim-
pler: you do it. The first step of this path consists of recognizing that the 
goal is the path itself.” 

Jesuits Educació, Horizonte 2020

All the participants have found this project very enri-
ching, both personal and professionally. The relocation asso-
ciated with the mobilities, and the subsequent abstraction from 
workaday rythms, has enabled to develop bonds and to impro-
ve local, cooperative, working networks (linking eight schools, 
the training center and the CIM Ave), as well as to promote a 
joint reflexion on several pedagogical and organizational topi-
cs. The support of the Erasmus National Agency and of the 
European funds was priceless, but there was a lot of goodwill 
from all people involved, partners in the countries and schools 
that welcomed us, showing that the European project makes 
sense.

All schools and participants have managed to identify 
points to be improved and to structure projects and ideas for 
the future.

The project’s implementation timing – a whole school 
year – and shortage of working time for some participants, 
which results from the scheduling of the mobilities throughout 
the year, means it isn’t possible, yet, to make a sustained as-
sessment of the project’s impact.

This first deconstruction and brainstorming stage must 
give place to a second one, focusing on enforcement and im-
plementation. If there is one thing we have learnt from this pro-
ject, is that it takes time to prepare changes: the Jesuit schools 
have taken almost a decade preparing their changes; in Fin-
land, the school syllabus is object of discussion for years.

 This reflexion on timing inevitably leads us to the sche-
dule of the pupils we have observed. In Catalonia, it includes 
project work hours, regular class/seminar hours and hours for 
personal development, which makes this change in practices 
quite evident. The way time is used is also different: the pupils 
aren’t all doing the same thing at the same time, not only be-
cause there is a lot of project work, but also because there is a 
large amount of collaborative work between teachers, as well 
as active learning methodologies.

As far to secondary education is concerned, it was pos-
sible to witness pedagogical improvements as disruptive as 
those of basic education. Vocational education has also been 

“contaminated” by changes in the way we regard curricula, the 
diversity of pedagogical methods and a consequently more 
organized and transversal evaluation, for example in the Je-
suit Colleges. Especially in Germany, we have seen high qua-
lity standards in the articulation between entities in vocational 
training, which can be justified in part by a high social value 
given to this training environment.

 Another clear difference to the Portuguese context is 
that in some countries like England, Finland and Catalonia the 
need for assessing pupils with a “grade” is undervalued to the 
detriment of  the importance given to providing the pupils with 
information about their learning (qualitative feedback), with 
systematic correction of a large number of works, usage of 
work guidelines, self-regulation or, in some cases, the imple-
mentation of criteria learning monitoring tables, development 
of hand tailored software (sac.net.fje.edu/Butlleti-NovaFP), in-
dividual support and personalized learning plans.
  
 The cultural contexts are determinant for the pedago-
gical models we have observed in the different countries and 
schools. This means those models can never be directly trans-
ferred, but they have allowed a comparative analysis in order 
to plan new actions and improve practices. These differences 
have reinforced the urge for a new practice: we must involve 
pupils, parents and the community in a discussion about the 
role of the school and the necessary changes to it. The chan-
ges in the Jesuit schools, for example, involved collecting over 
11 thousand ideas and opinions of teaching professionals and 
over 45 thousand from pupils and parents. In Finland, syllabus 
changing is also a widely participated process.    

Putting the DL 55/2018 law into practice, which advo-
cates “the engagement of pupils and parents in the definition 
of each school’s curricular choices” as well as “to promote pu-
pils’ engagement in the draw up of curricular choices and in 
the assessment of its efficiency in the learning process”, is a 
challenge for which the pupils’ assemblies we have observed 
in some schools might be part of the solution.

We should also highlight that this project has raised 
new needs and supports new approaches to the teacher 
training model, as well as to the organization of schools and to 
pedagogical performance.

This partnership has fostered not only the schools ne-
twork, but also the connection with CIM do Ave and the Mar-



 Líderes em ação    |    49

tins Sarmento Teacher Training Centre, in a clear synergy of 
efforts and competences. This sort of cooperation is a path 
that should be strengthened in the future.

We strongly believe it is possible to do things diffe-
rently, to do more and better with the resources and the reality 
we have on our hands. We are witnessing changes in different 
areas such as the organization of school rooms, interdiscipli-
narity, the way schools work, pedagogical strategies, school-
-community partnerships, namely in Vocational Education and 
Training, which have resulted in changes in legislation and 
both in national and regional education politics.

It has been clearly shown that we must draw a path 
of de-bureaucratization and of using our autonomy to simpli-
fy and focus on the essentials – the pedagogic core and the 
upbringing of a future citizen. The only way is to rethink many 
of our school practices whose origins and substantiation were 
lost in time in order to face the permanent challenges School 
as a communal construction.

“To improve schools is not enough. We must transform 
them”: we must have rooms with different learning spaces, 
change the school paradigm of fixed classes and teachers and 
of the tight and compartmentalized schedules. We must think 
about regrouping students, regrouping pedagogical teams 
and changing the learning schedules (ISTP on Innovation). The 
Autonomy and Flexibility Curriculum project is challenging 
schools to take a pedagogical position, but beyond the cur-
riculum there is a long way to go until we “fulfill our purpose 
as a public school”: we have to get into a dynamic of constant 
transformation to “ do school “.
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Fica o convite a partilhar este livro com outros, 
mas também a trabalhar em rede, visitando a sala 
do colega, a escola do lado, e os muitos exemplos 
de inovação que já podemos ver em Portugal.

cercfms.wixsite.com/erasmuslideres
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