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Os espaços educativos foram todos renovados: salas com paredes de vidro duplos, sistema de som em salas 
para juntar turmas e sala de trabalho de grupo para até 60 alunos e organização de grupos de trabalho. A 
mobilidade do mobiliário e dos alunos é a base de trabalho da escola. 

Exemplos da organização do trabalho em momentos de trabalho de projeto em grupo, 
com dois professores e duas turmas juntos, distribuição de tarefas (individuais e de grupo 

em sequência) e envolvimento dos alunos nos quadros de monitorização do trabalho. O 
trabalho é feito pelos alunos de forma muito autónoma, seguindo guiões pré-definidos 

pelos grupos de professores com avaliação de cada etapa organizada. 

Sistema online interno de avaliação dos alunos com 
forte pendor de organização sistematização. O 
sistema permite o seguimento da evolução dos alunos 
nas diferentes áreas, sendo que o currículo do 
profissional foi também ele organizado em torno de 
momento de trabalho interdisciplinar e articulado e 
momentos tradicionais: assim um módulo de 50h 
pode, por exemplo, contribuir com 15h para o desafio 
pedagógico 1, que integra aprendizagens. 

Exemplos da organização do trabalho em momentos de 
trabalho de projeto em grupo, com dois professores e 
duas turmas juntos, distribuição de tarefas (individuais e 
de grupo em sequência) e envolvimento dos alunos nos 
quadros de monitorização do trabalho. O trabalho é feito 
pelos alunos de forma muito autónoma, seguindo guiões 
pré-definidos pelos grupos de professores com avaliação 
de cada etapa organizada. 

Todos os alunos utilizam o seu próprio tablet (mais 
novos) ou computadores pessoal (material escolar), 

sendo que a aprendizagem ocorre em qualquer espaço 
da escola (sobretudo alunos mais novos realizam muito 

trabalho de projeto com tarefas distintas durante as 
aulas) e com inovações no currículo como programação 

e ética relacionada com a informática. Os espaços de 
aprendizagem são ubíquos e flexíveis com mobiliário 

móvel. No caso dos espaços renovados, o vidro impera 
como separador das aulas

Todos são envolvidos em dinâmicas que partem do 
trabalhar o indivíduo: professores e grupos disciplinares 
estabelecem um plano de melhoria com objetivos e 
indicadores; alunos realizam um plano de melhoria 
individual com objetivos e envolvimento do tutor, do 
aluno e do encarregado de educação; são dinamizadas 
atividades que valorizam o erro e situam os alunos nas 
suas emoções. 

Escala de autoavaliação de escolas 
com critérios e descritores
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Grupo de trabalho num seminário de apresentação do 
Sistema de Ensino Inglês 

“Paredes que falam” – exposição  de materiais que apoiam a aprendizagem dos alunos que 
têm um estilo de aprendizagem mais visual.

As salas têm material informático e a escola tem uma 
plataforma digital que estabelece a comunicação com os 

encarregados de educação, para transmitir o feedback sobre o 
desempenho  dos alunos aos vários níveis.

As salas estão organizadas em vários modelos, a maioria está em 
grupo, algumas estão organizadas em triplo U .

Os livros são organizados por cores e 
correspondem a níveis de leitura. Cada Aluno é 
acompanhado para saber qual o nível que deve 
procurar. Todos os alunos são desafiados a ler 
em casa para os pais, pelo menos em cinco 
momentos, por semana. Sendo esta prática 
apresentada como o principal fator de sucesso 
dos alunos nas competências de leitura.

O mobiliário é ergonómico e está organizado para 
promover autonomia, partilha e trabalho em equipa.fator 

de sucesso dos alunos nas competências de leitura.

As assembleias de alunos são diárias, organizadas com o mínimo de 
entropia. Os espaços são rentabilizados para várias funções (ed. Física 

de manhã, almoço na hora da refeição e para as assembleias, de 
tarde). Os alunos entram ordeiramente, sentam-se no chão e intervêm 
de forma organizada.sucesso dos alunos nas competências de leitura.

Os alunos têm muitos clubes e atividades ao ar 
livre, onde as competências de cidadania são 
promovidas a vários níveis. As questões 
biológicas são trabalhadas nos espaços verdes, 
que incluem um jardim e uma horta
Os alunos almoçam na escola, podem escolher 
entre a refeição da cantina ou trazer uma 
lancheira de casa. As lancheiras ficam em 
prateleiras nos recreios. Cada aluno sabe qual é 
a sua.
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Escolas equipadas com material dos cursos profissionais muito específico
A elevada especialização do sistema de ensino profissional dual na 

Alemanha permite a existência de laboratórios de trabalho profissional 
nas escolas muito próximos da realidade. Os alunos trabalham com 

equipamentos relacionados com os seus cursos.  

Tríade Escolas Empresas e Organizações Profissionais na formação profissional
A essência do Ensino Dual é a articulação entre as necessidades de 
profissionais das empresas, o papel das escolas subsidiário e complementar na 
aprendizagem, regulados por entidades externas, as organizações profissionais 
ou câmaras de comércio que regulamentam o acesso a cerca de 330 profissões 
diferentes. 
Como as empresas têm carência de colaboradores subsidiam a formação dos 
estagiários. 20% das empresas recebem estagiários com contrato de 
emprego/formação, mas todas têm que contribuir para as organizações 
profissionais. 

Organização dos módulos dos cursos profissionais e trabalho dos alunos
Exemplos de material afixado na Escola OSZIMT de tecnologia na área das 

comunicações e da produção e manutenção de equipamento médico. Os 
módulos dos cursos estão afixados nas áreas comuns do curso, sendo que 

alguns módulos como o representado estão organizados em função das 
necessidades das empresas/ clientes (ex.: todo o módulo formativo de 

componentes de rede aborda a instalação e colocação em funcionamento 
de uma rede de internet na casa de um cliente). Os alunos realizam posters 

científicos sobre a utilização de equipamentos médicos como forma de 
comunicar o seu trabalho.  
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Alunos a realizarem tarefas 
pelos diversos espaços da escola 

Salas organizadas para trabalhar em grupo

Alunos fazem pesquisas e realizam tarefas 
em formato digital e papel em simultâneo.

Os alunos vão para a escola de bicicleta sendo uma das metas da escola na 
promoção da autonomia.
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Todos alunos têm tarefas distribuidas, 
rotativas, de forma a que todos são ativos e 

envolvidos em diferentes aspetos da 
cidadania.

As refeições são iguais para todas as escolas do País. 
Os alunos têm de comer sempre na Escola. As 

refeições são simples, gratuitas e saudáveis. Os alunos 
servem-se, comem, arrumam a loiça e limpam os 

espaços. 

Todas as escolas têm salas que são ateliers de costura e 
oficinas de carpintaria. Os alunos têm aulas de costura e 

têm de aprender a trabalhar em madeira, desde o 1ºciclo.
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