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Sumário Executivo

Introdução

A 2ª edição do Projeto Dez x Dez foi promovida e coordenada pela Dr.ª Maria
Assis Swiinnerton, Diretora do Programa “Descobrir, Educação para a Cultura” da
Fundação Calouste Gulbenkian.
O projeto desenvolveu-se em duas fases: a primeira relativa à realização de uma
Residência, onde através de um trabalho cooperativo, professores e artistas
trocaram diferentes perspetivas e experiências de natureza pedagógica e
artística, com a finalidade de vivenciarem metodologias e estratégias que
refletissem as suas práticas e pudessem ter aplicação em sala de aula; uma
segunda, que decorreu de Setembro de 2013 a Fevereiro de 2014, em contexto
de escola e mais especificamente em sala de aula. Nesta fase, cada dupla
(professor/artista) desenvolveu projetos individuais, articulando os conteúdos
científicos da sua disciplina com os conteúdos de natureza artística do seu
parceiro, tendo em conta as características da turma selecionada para o
desenvolvimento do trabalho.
Como conclusão desta fase, foram realizadas aulas públicas na Gulbenkian, nas
quais se apresentaram algumas referências aos processos desenvolvidos e aos
produtos obtidos.
Foram dinamizadas por artistas das áreas do teatro, performance e plástica,
quatro oficinas de curta duração, em cada uma das escolas envolvidas no projeto
e abertas a todos os professores.
O relatório de avaliação que a seguir se apresenta inclui a avaliação global do
projeto, bem como a avaliação efetuada junto de todos os intervenientes. A sua
estrutura compreende: a apresentação e o enquadramento dos participantes; uma
breve caraterização das escolas envolvidas, a descrição dos instrumentos de
avaliação; as sessões de diálogo com os alunos; o desenvolvimento e avaliação
dos projetos desenvolvidos por cada uma das duplas; uma breve referência às
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ações abertas a todos os professores destas escolas; considerações gerais e
sugestões futuras.

Intervenientes

O quadro que se segue mostra o número de intervenientes no projeto, bem como
número de assistentes às aulas públicas e o número de professores que
participaram nas ações de curta duração.

Intervenientes

Nº

Coordenadora
Moderadora
Investigadora especialista em Filosofia para Crianças
Avaliadora
Professoras
Artistas
Escolas
Turmas
Alunos
Professores participantes nas oficinas de curta duração
Assistentes às aulas públicas

1
1
1
1
8
8
2
6
156
107
748

Objetivos da avaliação

Estabeleceram-se para avaliação da segunda fase do projeto os objetivos
seguintes:
 Avaliar a consecução dos objetivos gerais descritos no projeto dez x dez;
 Averiguar a adequação dos projetos desenvolvidos pelas duplas, ao
contexto da turma e ao trabalho realizado em sala de aula;
 Ponderar o impacto do projeto junto dos participantes, alunos, professores
e artistas;
 Avaliar em que medida as aprendizagens efetuadas foram resultado das
estratégias implementadas.
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Metodologia
A metodologia adotada assumiu um carater qualitativo, com base na análise e
recolha de informação através da elaboração e aplicação de instrumentos de
avaliação. Foram selecionados para o efeito, os registos factuais dos debates,
das observações efetuadas que constituíram objeto de estudo, e que foram objeto
de avaliação, em conjunto com os dados dos documentos; o questionário de
opinião para alunos; os questionários de avaliação para artistas, para professores
e para alunos; os guiões das entrevistas realizadas a alunos e o questionário de
satisfação dirigido aos assistentes das aulas públicas.

Principais conclusões da avaliação

As conclusões resultam de um acompanhamento regular dos projetos que cada
dupla delineou em função dos conteúdos da unidade curricular da disciplina, do
contexto da turma e das caraterísticas dos alunos e, da observação e análise dos
dados recolhidos através de instrumentos de avaliação concebidos para o efeito.
Registam-se em seguida alguns dos impactos considerados pertinentes no
desempenho das professoras, dos artistas e dos alunos:
Para as professoras:
 a cumplicidade verificada no relacionamento e no trabalho com o artista,
constituiu,

na

generalidade,

um

dos

traços

mais

marcantes

do

desenvolvimento do projeto. O planeamento das aulas em conjunto, bem
como as reflexões efetuadas, permitiram a criação de um clima de trabalho
e de sala de aula favorável à aprendizagem;
 o relembrar, por parte dos artistas, de alguns aspetos da prática
pedagógica, como por exemplo: o ritmo impresso aos alunos na realização
dos exercícios; o ruído de sala de aula; o cuidado e a importância da
criatividade na apresentação dos trabalhos, fez com que algumas
professoras alterassem os seus procedimentos, melhorando a sua relação
pedagógica com os alunos;

12

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO 10 X 10
2ª EDIÇÃO

 o olhar atento e exterior à escola dos artistas, assim como a partilha de
interesses, de perspetivas, de saberes e de estratégias, ganhou significado
nas interações desenvolvidas com os alunos e estimulou a vontade de
mudança por parte das professoras;
 o processo criativo e as dinâmicas inovadoras que trabalharam os
conteúdos formais e foram vivenciadas, permitiram que, para além de um
enriquecimento pessoal, as professoras adquirissem e aprofundassem
aprendizagens que irão ter repercussão na sua prática futura.

Para os artistas o projeto contribuiu para:


uma melhor visão acerca dos desafios que a prática pedagógica propõe
e sobre a necessidade de reinventar processos de trabalho que
respondam a esses desafios;



partilhar experiências, criar cumplicidade com as professoras nas
dinâmicas implementadas e estimular a coesão do grupo turma, a
motivação e a criatividade dos alunos;



a melhoria do ensino com a introdução de outras linguagens e
ferramentas que suscitaram o interesse e a motivação dos alunos:



a criação de situações e interações que envolveram os alunos e
facilitaram a construção do conhecimento.

Em relação aos alunos verificou-se que:


a união e a coesão do grupo turma, assim como o bom relacionamento
aluno/professora e aluno/artista, marcaram fortemente todos os oito
projetos de sala de aula. Para isso, concorreu o clima de confiança
criado pela dupla, o qual possibilitou o aumento de confiança e de
autoestima dos diferentes alunos e do interesse pela aula;



o facto do projeto se centrar na inovação e alteração das práticas de
sala de aula, captou a atenção e motivação dos alunos, levando grande
parte destes, a uma maior participação e empenhamento nas propostas
de atividades apresentada;
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atribuíram grande importância ao facto de o professor demonstrar uma
postura de satisfação pelo seu trabalho, a qual interfere na motivação e
interesse para a aula, parecendo alterar a atitude dos alunos perante a
aprendizagem;



a evolução em relação a uma melhor aquisição e compreensão dos
conteúdos das diferentes disciplinas, foi notória nos alunos que
realizaram os projetos de filosofia na turma da Escola Secundária da
Costa Primo e na turma de português da Escola Secundária Padre
António Vieira, verificando-se nas avaliações formais um aumento
significativo

das

classificações

obtidas.

Nos

restantes

projetos,

observaram-se alterações evidentes em relação ao desenvolvimento de
diversas competências que facilitaram a interiorização dos conteúdos
das distintas disciplinas, mas o pouco tempo de desenvolvimento do
trabalho, não possibilitou a projeção desses conhecimentos nos
resultados obtidos através dos testes de avaliação.


a relevância da presença do artista na turma, bem como das atividades
propostas pelos mesmos, foram consideradas uma mais-valia para a
criação do interesse pela aula e pela disciplina. Na avaliação final do
projeto, alguns alunos mostraram recear que sem a presença dos
artistas, o desinteresse regressasse;



a realização da aula pública conferiu a grande parte dos alunos
responsabilidade, reforçou o sentido de cooperação e empenhamento
no sucesso da demonstração do trabalho realizado. Os alunos
manifestaram vontade e interesse de contribuírem com as suas ideias
para o desenho da mesma.
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Apresentação do Projeto

O Projeto Dez x Dez desenvolveu-se em duas fases. A primeira correspondente à
Residência, da qual foi elaborado o relatório de avaliação (anexo 1) e a segunda,
relativa à implementação do projeto nas Escolas, mais precisamente em sala de
aula e em turmas selecionadas para o efeito. Esta fase incluiu, ainda, a
apresentação das aulas públicas na Fundação Calouste Gulbenkian e nas
Escolas participantes, onde as duplas e as respetivas turmas de alunos
apresentaram, em linhas gerais, o processo desenvolvido e alguns dos produtos
obtidos.
Foi realizada parceria entre a Fundação Gulbenkian e o Centro de Formação de
Professores António Sérgio (CFAS), com a finalidade de realizar e certificar a
formação dos professores envolvidos no projeto. Assim, a formação relativa à
participação dos professores na Residência foi acreditada pelo Conselho
Cientifico da Formação Contínua, na modalidade de Curso com 1,6 créditos, e o
desenvolvimento do trabalho em sala de aula incluindo os ensaios e realizações
das aulas públicas, foi acreditado na modalidade de Oficina à qual foi atribuída 2
créditos.
Este relatório inclui a avaliação da segunda fase do projeto e a avaliação global
do mesmo.

As etapas que a seguir se descrevem sumariamente foram coordenadas pela
responsável do Projeto, Dr.ª Maria Assis Swiinnerton, Diretora do Programa
“Descobrir, Educação para a Cultura” da Fundação Calouste Gulbenkian.

Etapas Programadas para 2013
 Convite aos Diretores das Escolas Secundárias Padre António Vieira e
Seomara da Costa Primo - Abril.
 Divulgação do texto para apresentação do projeto - 29 de Abril.
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 Sessão de apresentação aos professores das escolas referidas e das
disciplinas

de

Português,

Matemática,

Biologia/Geologia

e

Filosofia,

interessados em candidatar-se - 22 e 23 de Maio.
 Receção de candidaturas até 31 de Maio.
 Seleção dos professores e comunicação aos mesmos - 7 de Junho.
 Convite aos artistas - Maio e Junho.
 Reunião com a coordenadora, os artistas, a moderadora e a avaliadora do
projeto, para informações sobre o projeto de planificação da Residência - 6 de
Junho.
 Reunião com a coordenadora, os professores, a moderadora e a avaliadora
do projeto, para informações sobre a Residência e desenvolvimento do
projeto - 27 de Junho.
 Formalização dos contratos com os professores - Julho.
 Formalização dos protocolos com as Escolas - Julho.
 Planificação das sessões a dinamizar pelas duplas de artistas e professores
na Residência - até 9 de Julho.
 Avaliação diagnóstica relativa à Residência - 24 de Junho a 12 de Julho.
 Realização da Residência - 15 a 20 de Julho.
 Acompanhamento e observação da Residência pela avaliadora - 15 a 20 de
Julho.
 Gravação fílmica das sessões de reflexão, sobre Mudança e sobre
Ensino/Aprendizagem incluídas na Residência, pela empresa “Vende-se
filmes” - 16 e 18 de Julho.
 Entrega do relatório da Residência elaborado pela avaliadora - Setembro.
 Conceção e planificação dos projetos de trabalho em sala de aula, pelas
duplas - Setembro.
 Sessões pela especialista em Filosofia para Crianças, sobre Mudança e
Ensino/Aprendizagem, com os alunos das 6 turmas e com filmagem da
“Vende-se filmes” - Setembro/Outubro.
 Entrevistas semiestruturadas, elaboradas pela avaliadora do projeto e
efetuadas pela mesma, a 3 ou 4 alunos de cada uma das turmas envolvidas
no projeto e filmagem de algumas destas pela “Vende-se filmes” - Outubro.
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 Desenvolvimentos dos projetos individuais em sala de aula - Setembro a
Dezembro.
 Filmagem de algumas aulas das duplas pela “Vende-se filmes” - Outubro a
Dezembro.
 Reunião de balanço do trabalho desenvolvido nas turmas das duas Escolas 6 de Dezembro.
 Acompanhamento/observação da avaliadora do projeto - Setembro a
Dezembro.

Etapas Programadas para 2014
 Conceção e planificação das aulas públicas pelos artistas, professores e
alunos até 6 Janeiro.
 Apresentação do plano das aulas públicas - 6 de Janeiro.
 Ensaios das aulas públicas - 22, 23 e 24 de Janeiro.
 Realização das aulas públicas na Gulbenkian - 25 e 26 de Janeiro.
 Preenchimento dos questionários de avaliação pelo público - 25 e 26 de
Janeiro.
 Realização das aulas públicas nas Escolas onde o projeto foi desenvolvido Fevereiro a Junho.
 Reunião de balanço final por todos os intervenientes no projeto - Fevereiro.
 Sessões de avaliação com os alunos das 6 turmas, orientadas pela
especialista em Filosofia param crianças, filmadas pela “Vende-se filmes” Fevereiro.
 Entrevistas semiestruturadas aos mesmos 3 ou 4 alunos de cada turma
(avaliação do projeto) - Fevereiro/Março.
 Preenchimento das fichas report e dos questionários de avaliação pelos
alunos, professores e artistas - Março.
 Acompanhamento e observação pela avaliadora do projeto - Janeiro e
Fevereiro.
 Avaliação final - elaboração do relatório pela avaliadora do projeto - Março a
Abril.
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 Apresentação dos contributos para o documento sobre Micropedagogias Março a Abril.
 Apresentação do filme pela empresa “Vende-se filmes” e balanço final - Maio

Objetivos do Projeto
Foram objetivos gerais deste projeto:
 Conceber e desenvolver estratégias participativas de construção do
conhecimento, assentes em práticas artísticas, eficazes na captação da
atenção, motivação e envolvimento dos alunos em aprendizagens
significativas.
 Apoiar o desenvolvimento de planos de trabalho e implementar novas
abordagens, para a realização de aulas sobre conteúdos chave das
disciplinas de Português, Matemática, Filosofia e Biologia/Geologia do
currículo escolar do 10º ano de escolaridade do ensino secundário.
 Contribuir para as aprendizagens curriculares dos alunos.
 Desenvolver um programa de colaboração entre professores e artistas para
a conceção, realização e reflexão das oito aulas, no qual os alunos possam
ter um papel participativo.

e mais especificamente:
 Criar um clima de trabalho favorável à partilha de interesses, necessidades
e saberes.
 Explorar ferramentas inovadoras e diversificadas, em contexto de sala de
aula que relacionem as matérias com experiências da vida real dos alunos.
 Articular os conteúdos das diferentes disciplinas, para que os alunos
aprendam a pensar de forma transversal.
 Fomentar nos alunos o sentido de cooperação e trabalho de equipa para o
desenvolvimento de projetos comuns.
 Desenvolver nos alunos as capacidades de criatividade, reflexão critica e
resolução de problemas.
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 Fomentar a introdução de práticas pedagógicas que possibilitem a
mudança.

Estrutura do Relatório
1. Participantes: apresentação e enquadramento.
2. Breve caracterização das Escolas.
3. Instrumentos de recolha de dados: registos factuais em diário de avaliador;
questionário de opinião para alunos; entrevistas semiestruturadas a alunos;
questionário de avaliação para alunos, professores e artistas; questionário
de satisfação para o público.
4. Sessões de debate com os alunos
5. Desenvolvimento e avaliação dos projetos
5.1 Projeto “Uivos Lusófonos”:
5.1.1 Apresentação da dupla (professor/artista);
5.1.2 Realização do projeto de sala de aula;
5.1.3 Avaliação do projeto pelos alunos;
5.1.4 Avaliação do projeto pela dupla;
5.1.5 Breve descrição da aula pública;
5.1.6 Avaliação da aula pública pela assistência;
5.1.7 Considerações.
5.2 Projeto “Marcha Orquestrada”
5.2.1 Apresentação da dupla;
5.2.2 Realização do projeto de sala de aula;
5.2.3 Avaliação do projeto pelos alunos;
5.2.4 Avaliação do projeto pela dupla;
5.2.5 Breve descrição da aula pública;
5.2.6 Avaliação da aula pública pela assistência;
5.2.7 Considerações.
5.3 Projeto “É Tudo uma Questão de Perspetiva”
5.3.1 Apresentação da dupla;
5.3.2 Realização do projeto de sala de aula;
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5.3.3 Avaliação do projeto pelos alunos;
5.3.4 Avaliação do projeto pela dupla;
5.3.5 Breve descrição da aula pública;
5.3.6 Avaliação da aula pública pela assistência;
5.3.7 Considerações.
5.4 Projeto “Fotossente-se”
5.4.1 Apresentação da dupla;
5.4.2 Realização do projeto de sala de aula;
5.4.3 Avaliação do projeto pelos alunos;
5.4.4 Avaliação do projeto pela dupla;
5.4.5 Breve descrição da aula pública;
5.4.6 Avaliação da aula pública pela assistência;
5.4.7 Considerações.
5.5 Projeto “MA = Distância entre Matemática e Arte”
5.5.1 Apresentação da dupla;
5.5.2 Realização do projeto de sala de aula;
5.5.3 Avaliação do projeto pelos alunos;
5.5.4 Avaliação do projeto pela dupla;
5.5.5 Breve descrição da aula pública;
5.5.6 Avaliação da aula pública pela assistência;
5.5.7 Considerações.
5.6 Projeto “O Corpo do Agir”
5.6.1 Apresentação da dupla;
5.6.2 Realização do projeto de sala de aula;
5.6.3 Avaliação do projeto pelos alunos;
5.6.4 Avaliação do projeto pela dupla;
5.6.5 Breve descrição da aula pública;
5.6.6 Avaliação da aula pública pela assistência;
5.6.7 Considerações.
5.7 Projeto “Projetar o Futuro com Raízes no Passado”
5.7.1 Apresentação da dupla;
5.7.2 Realização do projeto de sala de aula;
5.7.3 Avaliação do projeto pelos alunos;
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5.7.4 Avaliação do projeto pela dupla;
5.7.5 Breve descrição da aula pública;
5.7.6 Avaliação da aula pública pela assistência;
5.7.7 Considerações.
5.8 Projeto “Viajar pela Rochas Alargando Horizontes”
5.8.1 Apresentação da dupla;
5.8.2 Realização do projeto de sala de aula;
5.8.3 Avaliação do projeto pelos alunos;
5.8.4 Avaliação do projeto pela dupla;
5.8.5 Breve descrição da aula pública;
5.8.6 Avaliação da aula pública pela assistência;
5.8.7 Considerações.
6. Oficinas de formação abertas a todos os professores das duas escolas
7. Considerações gerais
8. Sugestões

Descrição dos Diferentes Itens da Estrutura do Relatório

1. Participantes: apresentação e enquadramento
Esta fase do projeto desenvolveu-se em duas escolas do ensino oficial, a Escola
Secundária Padre António Vieira (ESPAV) e a Escola Secundária Seomara da
Costa Primo (ESSCP), situadas respetivamente em Lisboa e na Amadora.
Estiveram envolvidos no projeto oito professores pertencentes aos Quadros de
Nomeação Definitiva de Escolas, que lecionam no presente ano letivo, as
disciplinas de Português, Matemática, Filosofia e Biologia/Geologia em seis
turmas de 10º ano de escolaridade do Ensino Secundário, constituídas por 156
alunos
Como a realização da Residência decorre no mês de Julho e o resultado do
concurso de colocação de professores nas escolas só mais tarde é revelado, a
seleção dos professores só pôde ser feita entre os efetivos das respetivas

21

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO 10 X 10
2ª EDIÇÃO

escolas. Assim sendo, na ESPAV as professoras foram convidadas pela Diretora
da Escola por não haver mais ninguém disponível para integrar o projeto. Na
ESSCP, após uma breve apresentação do projeto da 1ªedição que contou com a
presença de cerca de 25 professores, os mesmos puderam candidatar-se e,
posteriormente, proceder-se à sua seleção.
Os oito artistas convidados desenvolvem o seu trabalho nas áreas da dança,
movimento, performance, música, cinema, teatro e artes plásticas.
Uma breve biografia dos professores e dos artistas pode ler-se no anexo 2.
A cada dupla foi pedido que realizassem, pelo menos, doze sessões de trabalho
conjuntas

para

conceberem,

planificarem

e

executarem

o

projeto,

independentemente do seu trabalho individual.
Foi solicitada às Direções das Escolas, autorização para observar aulas assistir a
algumas das sessões de trabalho das duplas e para efetuar a recolha de dados.
Convidada a participar neste projeto a investigadora Dina Mendonça, especialista
em Filosofia para Crianças, realizou com os alunos todos os diálogos iniciais e de
avaliação final
Os 156 alunos, participantes ativos deste projeto, constituíram o núcleo motivador
do mesmo, colaborando com os seus testemunhos, nas suas representações da
Escola, do Professor e da Aprendizagem, bem como nas diversas reflexões e
avaliações no decurso e no final do projeto.

2. Breve caracterização das Escolas
A Escola Secundária com 3º Ciclo de Seomara da Costa Primo situa‐se na
freguesia da Venteira, concelho da Amadora e a sua área envolvente é
caracterizada pela vizinhança de bairros problemáticos com população imigrante
e desfavorecida.
Integrada no Agrupamento de Escolas de Lisboa- Oeste, os 1440 alunos
distribuem-se por 1050 alunos do ensino diurno e 390 do ensino noturno,
repartidos por 56 turmas, 14 do 3.º ciclo do ensino básico regular, 14 do 3º ciclo
cursos de educação formação e 28 do ensino secundário, sendo 11 do ensino
regular e 17 dos cursos profissionais.
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A oferta educativa da Escola inclui no regime diurno os cursos científicohumanísticos, curso tecnológico de desporto, cursos profissionais e cursos de
educação e formação (CEF). No ensino noturno, são disponibilizados um total de
16 turmas dos cursos de educação e formação de adultos de nível B3 de nível
secundário. Como se verifica, existe nesta escola uma forte vertente de ensino
profissional com uma grande percentagem direcionada para a integração no
mundo do trabalho.
Pouco mais de 50% desta população escolar, possui naturalidade portuguesa
muitos dos quais constituindo uma primeira geração de ascendência africana.
Apesar da hegemonia de origem africana, existe, no entanto, um número
significativo de discentes oriundos dos países de Leste.
Estimular nos alunos a importância do saber, o gosto pelo trabalho, desenvolver
capacidades de autonomia e espirito crítico e exigir rigor na sua atuação são
princípios orientadores desta Escola, bem como a aposta numa oferta educativa
diversificada, com vista a uma consciencialização constante do papel do aluno na
Escola e na sociedade.

Escola Secundária Padre António Vieira, pertencente ao Agrupamento de
Escolas de Alvalade, situada em Alvalade/Lisboa, conta atualmente com cerca de
1100 alunos, distribuídos por 13 turmas do Ensino Básico, 25 turmas do ensino
secundário, 15 do curso cientifico-humanístico, 3 do ensino vocacional e 7 de
cursos profissionais, cerca de 180 docentes e 1 psicóloga.
Os alunos são provenientes de zonas muito diversificadas de Lisboa, pelo que a
comunidade educativa valoriza, para além dos objetivos comuns a todas as
escolas, o alargamento da experiência social do aluno independentemente do seu
grupo de origem e a troca de experiências na comunidade educativa.

3. Instrumentos de recolha de dados
Os dados foram recolhidos entre Setembro de 2013 e Fevereiro de 2014.
Como instrumentos de avaliação foram selecionados, os registos factuais dos
debates, das observações efetuadas que constituíram objeto de estudo, e que
foram analisados, em conjunto com os dados dos documentos; o questionário de
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opinião para alunos (anexo 3); os questionários de avaliação respetivamente para
artistas (anexo 4), para professores (anexo 5) e para alunos (anexo 6); os guiões
das entrevistas (anexo 7 e 8) e o questionário de satisfação dirigido aos
assistentes das aulas públicas (anexo 9).

Os registos factuais que fazem parte do diário da avaliadora são relativos:
 às sessões de diálogo, efetuadas com os alunos e orientadas pela filósofa
Dina Mendonça, no início e no final do projeto, com o objetivo de recolher
as conceções dos mesmos, sobre ensino/aprendizagem, as mudanças
ambicionadas e acerca das sua opiniões sobre a avaliação do trabalho
realizado em sala de aula;


à observação de aulas sobre o trabalho que estava a ser desenvolvido em
cada uma das turmas, bem como perceção do envolvimento e participação
dos alunos, dos professores e artistas no mesmo;

 às interações dos professores com os artistas.

Os questionários de opinião com itens de resposta fechada foram aplicados a
todos os alunos e permitiram recolher informação sobre algumas das suas
representações acerca da aprendizagem, do papel da escola, do professor e dos
alunos. Esta informação foi completada pelo registo factual das conversas
orientadas pela investigadora especialista em filosofia e pelos dados recolhidos
nas entrevistas realizadas.

O questionário de satisfação para alunos é constituído por duas partes, uma
primeira com doze itens de resposta fechada, dos quais nove dizem respeito à
consecução das expetativas manifestadas pelos alunos no princípio do projeto,
três acerca da apreciação do relacionamento aluno/aluno, aluno/professor e
aluno/artista e um sobre a motivação causada pela aula pública. Três itens de
resposta aberta completam o questionário e têm como objetivo conhecer as
dificuldades sentidas, os aspetos mais relevantes do trabalho realizado e a
avaliação global do projeto. Aplicado a cada um dos alunos no final do
desenvolvimento do projeto, destinaram-se a perceber qual o seu grau de
satisfação em relação aos itens descritos.
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O questionário de avaliação para professores e para artistas, teve como
objetivo a recolha de informação sobre a avaliação do processo desenvolvido e
do produto obtido. Contém igualmente uma parte com itens de resposta fechada
sobre: a integração do projeto dez x dez na escola; conceção do projeto da dupla,
organização e execução do projeto delineado, desempenho em relação aos
alunos e em relação ao professor ou artista, conforme a quem se dirige. Uma
segunda parte compreende três itens de respostas aberta, que solicitam três
aspetos

positivos,

três

dificuldades

e

algumas

recomendações

para

melhoramento futuro do projeto.

O questionário de satisfação para o público, distribuído aquando da
apresentação das aulas públicas, irá ser analisado apenas nos itens relacionados
com a classificação atribuída e o grau de satisfação relativo ao formato,
metodologia, estratégias e recursos visionados nas citadas aulas Um conjunto de
comentários e sugestões registados pela assistência apresentam-se no anexo 10.

Os guiões das entrevistas aos alunos, são compostos por questões
semiestruturadas que, por um lado, pretendem confirmar as conceções sobre a
aprendizagem, um bom e mau professor e o que alteravam na escola que
frequentam, e, por outro, avaliar os aspetos mais e menos conseguidos com a
experiência ocasionada pelo projeto.

4. Sessões de debate com os alunos
Os diálogos orientados pela filósofa Dina Mendonça, com cada turma participante,
deram início à 2ª fase do projeto e tiveram como finalidade, a recolha de dados
sobre as conceções dos alunos acerca do binómio aprender/ensinar e das
prováveis mudanças em relação às aulas e à escola que frequentam. Todos os
diálogos foram filmados, bem como algumas das entrevistas.
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Fotografia 1 e 2 - Sesão de diálogo e entrevista com alunos

Complementarmente foi preenchido por cada aluno um questionário de opinião
sobre a mesma temática e realizadas entrevistas a alguns alunos de cada turma.
Optou-se por apresentar o tratamento de dados, recolhidos nas seis turmas,
conjuntamente, dado que as respostas obtidas evidenciam grandes semelhanças.
Sínteses das conceções manifestadas pelos alunos, no decurso dos diálogos e
das entrevistas, são apresentadas nos quadros. A percentagem de respostas a
cada item do questionário de opinião pode observar-se nos gráficos.
Refletir sobre as “vozes” dos alunos permite afirmar que nenhum aluno aprende
de forma efetiva e eficaz, sem que o ambiente envolvente o motive de modo a
criar disponibilidade e estímulos interiores necessários à aprendizagem.
Promover na sala de aula um ambiente afável, transmitindo ao aluno sentimentos
de confiança, possibilita ver legitimadas as suas dúvidas e os seus pedidos de
ajuda, perdendo o “medo” de expor as suas ideias e de se expressar. Este facto,
sentido e referido por alguns alunos, sobretudo no início do projeto, já que há
referências ao seu desvanecimento à medida que o processo de trabalho da
dupla ia decorrendo, foi um dos aspetos positivos assinalados na avaliação.
A transcrição da frase do aluno, “Se estivermos motivados e tivermos interesse no
que estamos a aprender, tudo se torna mais fácil”, e a observação do quadro 1
confirmam estas afirmações.
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O que é aprender?

Como se aprende?

 É receber o conhecimento e  A motivação e o interesse
aplicá-lo de diferentes formas
conduzem à aprendizagem.
em variadas situações.
 Com os erros. Resolvendo
 É lidar com as coisas boas e
os problemas por tentativa
más
das
pessoas,
e erro.
respeitando-as.
 Através da curiosidade
 É viver novas experiências.
porque esta leva à
pesquisa.
 É acrescentar conhecimento.
 Com a experiência de vida,
no dia-a-dia.
 Grande
parte
da
aprendizagem obtém-se no
quotidiano,
prestando  Através dos livros, internet,
atenção às pessoas que nos
filmes… e conversando
rodeiam.
com outras pessoas.

O que é ensinar?

O que mudavam na
escola?

 É dar conhecimento a Carga horária menor alguém.
necessidade de tempo para
estudar, dormir e lazer.
 É partilhar sabedoria e
Horário
menos
ajudar a compreendê-la.
sobrecarregado.
 É ter paciência para Relação professor/aluno explicar, usando palavras maior
compreensão,
simples, perder tempo e mudança de atitude.
partilhar os conhecimentos.
A relação aluno/professor.
 Ensinar bem é repetir de
diferentes
maneiras,
porque
nós
não
aprendemos todos do
mesmo modo.

 Ensinar bem é ensinar
com amor e saber cativar.
 É algo que adquirimos com  Para aprender é preciso
os erros e também com a
querer.
 Quando estamos a
experiência.
ensinar,
estamos
a
 Tendo confiança em nós
aprender
ao
mesmo
 É suscitar a curiosidade, pois
próprios e quem ensina
tempo.
esta motiva-nos a ir mais
mostrar interesse por
longe à procura do
aquilo que quer transmitir.
 É preciso boa vontade
conhecimento.
para ensinar e aprender,
 Para
aprender
é
paciência e dedicação por
 Aprender engloba vários
necessário bom ambiente,
parte dos alunos e dos
tópicos, como por exemplo: o
boa comunicação entre
professores.
respeito, a educação, o
alunos e professores e
trabalho, a criatividade e a
empenho por parte de  Para ensinar o professor
paciência.
ambos.
deve motivar os alunos a
aprender e dar-lhes uma
 Aprender de uma forma
explicação
sobre
a
 É fazer esforço. Este
criativa torna-nos mais
importância
da
depende
da
nossa
sábios e cultos. É mais
aprendizagem.
determinação, força de
divertido e interessante.
vontade em fazer e tentar
combater a preguiça.

Método de ensino estimulava os professores a
ensinar
de
formas
diversificadas,
menos
teórico, mais prático e mais
apelativas.)
Alguns professores …
deviam gostar de ensinar.
Uso de recursos materiais
diversificados.
Os manuais escolares - mais
claros e específicos.
O programa das disciplinas menos conteúdos.
Trabalhos para casa menos, porque temos falta
de tempo para o lazer.
Tecnologia - melhorar o
funcionamento
dos
computadores.
Limpeza dos balneários e
casas de banho.
Equipamentos - mobiliário
que está degradado e velho
na Escola Secundária
Seomara da Costa Primo.

Quadro 1 - Síntese das conceções dos alunos sobre aprender, ensinar e mudança

A força motivadora de estratégias criativas e diferentes resulta da interação das
mesmas com as caraterísticas individuais dos alunos, nomeadamente com os
seus estilos motivacionais e cognitivos, condição que justifica a alusão sistemática
e insistente à importância da motivação para a aprendizagem.
Proporcionar atividades práticas e desafiantes que criem situações problemáticas
e que envolvam os alunos na procura de informação, que se possa articular num
todo

coerente

e

integrado

“atravessando”

diferentes

saberes,

torna

a
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aprendizagem mais fácil e atrativa. As frases que se seguem Ilustram o que foi
dito, “ A aprendizagem é toda uma vida, porque a melhor maneira de aprender é
através da experiência” e “A curiosidade motiva-nos a ir mais longe à procura do
conhecimento”.
O gráfico 1 permite perceber que 82% dos alunos procura adquirir conhecimento
fora da Escola e que o trabalho e empenho na construção da sua própria
aprendizagem é essencial para ultrapassar as suas dificuldades e obter bons
resultados.

Como os alunos aprendem
Procuram adquirir maisconhecimentos fora da Escola

Se empenhamna construção da sua própria aprendizagem
Se esforçam para conseguirterboas notas
Se esforçam por resolver dificuldadese problemas

As propostas de trabalhona aula são interessantese inovadoras
Desenvolvem capacidades de análise, reflexãoe questionamento
Se envolvem na organização das tarefas escolares
Experimentamatividadesdiversificadas e criativas
Realizam todas as tarefas sugeridas para a construção dosaber
Colaboram ativamente notrabalho de grupo
Participam na avaliação das suas atitudese dos seus conhecimentos
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Gráfico 1 - Respostas dos alunos sobre as suas conceções da forma como aprendem (em percentagem)

É pouco valorizada a participação no trabalho de grupo e na avaliação das suas
atitudes e conhecimentos, o que leva a pensar que, no contexto de sala de aula,
parece haver uma grande incidência no trabalho individual e que a avaliação não
é encarada na perspetiva de uma aprendizagem formativa, mas sumativa.
Apenas 18% dos alunos considera que o envolvimento na organização das
tarefas

escolares,

bem

como

o

desenvolvimento

das

capacidades

de

questionamento e reflexão, são relevantes para a forma como se aprende.
Outro dos aspetos citado pelos alunos é a aprendizagem através do erro, quer
nas experiências da vida, quer em contexto escolar - “ … a gente não aprende só
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com o que os professores dizem, mas também aprendemos com os nossos erros
e com os erros dos outros”.
Os erros permitem perceber as dificuldades dos alunos, a forma como estes estão
a pensar sobre determinadas situações, dando ao professor ideias sobre as
possíveis maneiras de os explorar.
O quadro 2 apresenta em síntese o que os alunos consideram ser um bom
professor e algumas das suas atitudes perante um “mau” professor.

Se eu fosse um “bom” professor
 Mostrava que o sorriso é importante.
 Tentava que os alunos percebessem que ensinar não é
um esforço, mas sim um prazer.
 Primeiro cativava os alunos mostrando que me importava
com eles. Depois, arranjava um método que tornasse as
aulas apelativas.
 Realizava aulas dinâmicas com atividades práticas e
experimentais de modo a interessar os alunos pela
matéria.
 Interagia com os alunos. Em vez de estar a secá-los
sempre a falar, fazia atividades práticas com recursos
diversificados.
 Relacionava os conteúdos com os acontecimentos do
dia-a-dia.
 Acerca de um tema, punha os alunos a confrontarem
ideias e a dialogarem.
 Usava a criatividade para ensinar de uma forma dinâmica.
 Fazia trabalhos de grupo e individuais com apresentação.
 Fazia testes por níveis para os alunos aprenderem “o
aluno não gosta de ouvir o professor a falar o tempo
todo… a nossa atenção foge”.
 No fim da aula fazia jogos para saírem da aula contentes.

Se eu tivesse um “mau” professor

 Tentava estar mais concentrado, calado e estudava
diariamente para atingir os meus objetivos.

 Fazia um esforço maior, estudava e fazia exercícios.
 Pedia ajuda aos pais, outros professores e colegas para
tirar duvidas.

 Estudava mais pelos livros e internet e fazia



apontamentos.
Ignorava as aulas e estudava para os testes.
Estava 100% atento e com muita paciência. Depois
estudava o dobro em casa.

Quadro 2 - Síntese das conceções dos alunos entrevistados sobre um bom e um mau professor

Realça-se o facto de o aluno quando confrontado com um “mau” professor
trabalhar muito mais e esforçar-se por procurar outros meios para estudar e
aprender a matéria.
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Um bom professor
Valoriza o esforço realizado pelos alunos em função das suas capacidades
Deixa os alunos exprimiremas suas ideias
Capta a atenção e interessedosalunos
Explica com clareza utilizando omodo expositivo
Está disponível sempre que os alunosprecisamdele
Dinamiza atividades diferentes para a aprendizagemdos conteúdos
Incentiva sistematicamente à participação
Utiliza recursos diversos para trabalhar os conteúdos das disciplinas
Desenvolve projetos de encontro aos interesses dosalunos
Propõe tarefas que contribuempara a construção doconhecimento
Estimula a reflexão e o pensamentocrítico
Articula os conteúdos das disciplinas comas experiências da vida
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Gráfico 2 - Respostas dos alunos sobre as suas conceções de um bom professor (em percentagem)

Constata-se que quando se questionam os alunos sobre o ensinar, aparece
naturalmente o desempenho do professor na aula. A este propósito, os alunos
mencionam, em primeiro lugar, os aspetos aliados às atitudes e valores de
natureza afetiva - saber cativar, ensinar com amor, ter paciência, dedicação e
fazer com que os alunos se interessem - o que mais uma vez confirma a
influência e o peso da motivação, para depois surgirem respostas ligadas à
comunicação, palavras simples e linguagem clara, formas diferenciadas de
explicar o mesmo assunto respeitando o ritmo e o tempo de cada um, para que
todos compreendam e construam conhecimento - “porque nós não aprendemos
todos do mesmo modo”.
Para além do que já foi dito, observa-se no quadro e no gráfico 2 que um bom
professor deve demonstrar o prazer de ensinar - entrar na aula com um sorriso é
importante - valorizar o esforço dos alunos em função das suas capacidades,
tornar a aula dinâmica recorrendo a estratégias que envolvam atividades praticas
e recursos diversificados, relacionar os conteúdos da disciplina com a vida real,
para que os alunos encontrem utilidade no que estão a aprender e estar atento às
ideias e duvidas equacionadas por estes.
Parece haver contradição, entre o que é dito oralmente e o que é registado no
questionário, relativamente ao item da articulação dos conteúdos da disciplina
com as experiências de vida. No entanto, em conversa com os alunos
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compreendeu-se que a ligação à vida real é diferente da experiência de vida,
dado que esta se liga com aspetos da sua privacidade.

A aula é um local onde
Se aprende de uma forma estimulante e criativa
Se ajudam os alunos quandotêmdificuldade
Se transmitem os conteúdosdas disciplinas de forma expositiva
Se utilizam estratégias para criare mantera motivação
Se relacionam as matérias disciplinares com as experiências da vida
Se reconhece a participação e o esforço dosalunos
Se articulam os conhecimentos para tornar a aprendizagem…
A avaliação estimula o progresso na aprendizagem
Os alunos recebemo feedback do trabalhoque desenvolvem
Se julgam os alunos em função dos testes
Se valoriza os alunos que tem boas notas em detrimento dosoutros
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Gráfico 3 - Respostas dos alunos sobre as suas conceções de uma aula (em percentagem)

Metade dos alunos encara a aula como um local de aprendizagem estimulante e
criativa, não dado grande relevo à avaliação formativa ou sumativa, mas sim à
superação das dificuldades que demonstram e, mais uma vez, à manutenção da
motivação através de atividades inovadoras e que vão de encontro aos seus
interesses (gráfico 3).
Finalmente o gráfico 4, apresenta as conceções dos alunos sobre a função da
Escola

A Escola
Proporciona o convívio entre colegas e amigos
Ajuda todos os alunos a tersucessona aprendizagem
Desenvolve a criatividade e a capacidade critica dosalunos
Fomenta a responsabilidade e autonomia dos alunos
Proporciona atividades extracurriculares como: desporto,saídas,…
Valoriza os conhecimentos e a aprendizagem
Estabelece um ambiente de ordem e disciplina
Aborda os problemas atuais para além das matériasdisciplinares
Estimula a competição em função das notas
Promove o espiritode cooperação
Dinamiza projetos de acordo com osinteresses dos alunos
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Gráfico 4 - Respostas dos alunos sobre as suas conceções de Escola (em percentagem)
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Em primeiro lugar e com alguma relevância (52%), a Escola é um espaço de
convívio e de criação de relações de amizade. Em segundo lugar, ajuda os alunos
a ter sucesso na sua aprendizagem e, quase na mesma proporção é lhe atribuída
a função do desenvolvimento nos alunos das competências de responsabilidade,
autonomia e reflexão critica.
É ainda importante, para uma percentagem significativa de alunos, que a Escola
lhes proporcione atividades extracurriculares, não só para tornar a aprendizagem
mais

significativa,

como

para

quebrarem

rotinas

e

adquirirem

outros

conhecimentos e experiências de natureza diferente às que são proporcionadas
em contexto interno.
Finalmente os alunos pronunciaram-se sobre

as mudanças desejáveis,

evidenciado o seu descontentamento em relação à sobrecarga horária, visto que
pouco tempo lhes resta para as atividades extra escola, para o estudo e para o
lazer. Falaram do distanciamento que alguns professores impõem e das suas
atitudes para com os alunos, os quais transformam o ambiente de aula e
interferem na motivação. Mudavam os métodos de ensino e alguns conteúdos das
disciplinas, dado que não compreendem a sua utilidade e acham desajustados à
realidade e aos seus interesses. Numa percentagem muito pequena, são
mencionadas as mudanças relativas aos manuais, aos equipamentos e à limpeza
dos balneários e casas de banho.

5. Desenvolvimento e avaliação dos projetos
Pelo facto da Escola Seomara da Costa Primo estar vocacionada para o ensino
profissional, existiam apenas duas turmas de ensino regular, pelo que nas
mesmas foram desenvolvidos dois projetos em cada uma delas, respetivamente
nas disciplinas de matemática e biologia/geologia e português e filosofia.
A apresentação deste item será feita projeto a projeto, obedecendo aos seguintes
pontos: nome do projeto e seu objetivo; apresentação da dupla e respetiva turma;
realização do projeto em sala de aula; avaliação do projeto pela dupla e pelos
alunos; breve descrição da aula pública e avaliação da mesma pelo público e
considerações.
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5.1 Projeto - “Uivos Lusófonos”
A principal finalidade deste projeto foi o desenvolvimento das competências de
interpretação e expressão oral através da promoção da palavra e da poesia.

5.1.1 Apresentação da dupla
Elisa Moreira é professora de Português da Escola Seomara da Costa Primo,
selecionou a turma 3 do 10º ano do Curso Científico - Humanístico, constituída
por 23 alunos dos quais 14 são raparigas e 8 rapazes, com uma média de idades
de 16 anos e de 9 nacionalidades diferentes - Portugal, Brasil, Espanha, Cabo
Verde, Angola, Moçambique, S. Tomé, Timor e Senegal.
Miguel Horta é pintor, mediador cultural e promotor da leitura e da escrita em
variados contextos, incluindo grupos marginalizados e com necessidades
educativas especiais.

5.1.2 Realização do projeto de sala de aula
A dupla iniciou o seu trabalho com a turma em Setembro, realizando, em
conjunto, uma aula semanal de 90 minutos. A outra aula semanal foi da
responsabilidade da professora que, para além de concretizar o trabalho
desenvolvido na aula com o artista, o completava com os aspetos formais
referentes aos conteúdos programados da unidade curricular da poesia.
Uma turma é um grupo formal que não se constituindo voluntariamente, gera
múltiplas relações e redes de comunicação, que formam pequenos grupos com
linguagens próprias e fenómenos relacionais que asseguram a coesão entre eles,
mas, muitas vezes, divergentes entre si.
A variação de estímulos e de projetos motivadores capazes de suscitarem
entusiasmo e de canalizarem a energia do grupo para a produção de trabalho,
torna-se de grande importância.
Apresentando esta turma grande heterogeneidade, quer em relação às origens
dos diversos elementos que a compõem, o que implica diferentes identidades,
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quer às culturas e ao nível de literacia e de motivação para a aprendizagem, em
contexto de escola, a dupla procurou que o cerne do seu processo pedagógico
implicasse a criação de condições favoráveis que tornassem eficaz o seu projeto.
O recurso a códigos verbais e não-verbais, permitiram que os distintos alunos
interpretassem as variadas significações do tom de voz, do olhar, do contacto
físico por parte do artista e das estratégias para obtenção do silêncio por parte da
professora, e que as situações criadas e as propostas de trabalho apresentadas,
constituíssem motivo de comunicação, utilização e valorização da palavra.
Outro aspeto relevante destas aulas foi a disposição espacial em círculo, a qual
privilegiou não só a comunicação com a dupla, mas também o contacto ocular e
corporal de uns com outros, facilitando a relação de proximidade com e entre os
alunos e as interações dos aspetos dinâmicos que consubstanciam a mensagem
e a sua interpretação.

Fotografia 3 - Disposição dos alunos em círculo

A utilização dos atos de ensino como: elogiar, encorajar, criticar formativamente,
transmitiram cargas afetivas que foram consolidando as relações entre todos e
contribuindo para o desenvolvimento de competências de confiança e elevação
da autoestima, condição relevante para a formação de um espirito de cooperação,
criação de um bom clima de trabalho e de aprendizagens significativas.
Realizados em pequenos grupos e/ou em grande grupo, exercícios de
vocalização, dicção e ritmo davam início a algumas aulas, às quais se seguiam
leituras silenciosas, individuais e coletivas, leitura e interpretação de poemas em
diversas tonalidades e expressando vários sentimentos e emoções, reflexão e
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debates sobre os conteúdos dos poemas, simbologias e vocabulário e
visualização de trabalhos para análise, discussão e recriação dos mesmos.

Fotografia 4 e 5 - Leituras individuais e em pequeno grupo

A “Máquina da poesia” foi utilizada como despoletador da escrita de poemas,
criando nos alunos não só a surpresa como a vontade de escrever textos
temáticos, textos acrósticos e textos mais livres. Posteriormente, a mesma foi
aproveitada pela professora para relembrar aos alunos alguns conteúdos
gramaticais.
Após a incorporação destas propostas, os alunos constituíram pequenos grupos
de trabalho, selecionaram o livro entre os muitos apresentados, o poeta e o
poema e organizaram-se autonomamente para aprofundar a sua interpretação e
discutir ideias sobre a foram de o apresentar aos outros e ao público. A dupla
circulou pelos grupos ajudando à reflexão das diversificadas ideias e à
concretização do trabalho, bem como à regulação da autonomia.

Fotografias 6, 7 e 8 - Trabalho de interpretação dos poemas
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Todas estas propostas tiveram como fio condutor o trabalho poético em torno da
lusofonia, correspondendo às características dos alunos da turma e à articulação
com o programa, revisitando conceitos, executando práticas de leitura e análise
de textos poéticos e de aspetos relevantes de alguns poetas.
Com o objetivo de enriquecer a leitura e interpretação dos poemas, a dupla
convidou a artista Margarida Mestre, que desenvolve um trabalho em redor do
cruzamento das linguagens do texto, do corpo, da voz e das artes performativas,
e que trabalhou com os alunos sonoridades, a escuta e o movimento,
entusiasmando-os para o prosseguimento do seu projeto.
Para além destas aulas conjuntas, a dupla regularmente refletia e avaliava o
decurso das aulas, reajustando a planificação à medida que o processo
avançava. Através da observação pude verificar que, a conceção e realização do
projeto foram feitas num clima de colaboração e cumplicidade, procurando
intersetar e convergir as ideias e estratégias de natureza científica com as de
natureza artística, respeitando as exigências do programa e as características dos
alunos que formaram a turma.

5.1.3 Avaliação do projeto pelos alunos

O diálogo com a turma orientado pela filósofa, iniciou o processo de avaliação
final do projeto, o qual foi registado factualmente em diário da avaliadora.
Um questionário de satisfação aplicado a todos os alunos e uma entrevista
semiestruturada a alguns deles, completaram o processo de avaliação do projeto.
Após o tratamento de dados dos instrumentos de avaliação referidos, poder-se-á
considerar que o mesmo teve um impacto muito positivo nos alunos, salientandose a extrema importância da aula pública, não só por ter sido na Gulbenkian, local
aonde nunca tinham ido, mas também pela possibilidade de transmitirem aos
outros os resultados do seu trabalho.
Transcrevem-se algumas das frases registadas pelos alunos e que documentam
o que atrás se afirmou:
“O projeto foi um incentivo para não acharmos que a escola é uma seca”;
“…experiência inovadora, diferente, bastante interessante e que ajudou à união
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da turma”; “Apresentar o poema a outras escolas e a outras pessoas foi um
momento inesquecível. Nunca esperei!”
O gráfico 5 apresenta a percentagem de respostas dadas pelos alunos no
questionário de satisfação. No quadro 3 observam-se os aspetos considerados
mais relevantes, as dificuldades e a avaliação global do projeto.

Percentagem de respostas do questionário de satisfação
A realização da aula pública motivou-me
A relação artista/aluno foi boa
A relação aluno/aluno melhorou
A relação professor/aluno melhorou

Questionar e desenvolver a compreensão por tudo o que…
Valorizar os sentidos
Aumentar a capacidade de confiança e iniciativa
Ajudar a um melhor desempenho escolar
Aprende a matéria de uma forma divertida, didática e …
Cativar o interesse pela disciplina
Melhorar o relacionamento entre todos
Proporcionar divertimento e surpresa
Aprender mais adquirindo conhecimentos através da …
Em branco
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Gráfico 5 - Percentagem de respostas aos itens fechados do questionário

Pela análise do gráfico confirmam-se as afirmações feitas e evidenciam-se os
aspetos relacionados com a aprendizagem e com as relações estabelecidas entre
alunos, alunos/professora e alunos/artistas.
Todos os alunos concordam que o interesse pela disciplina aumentou
substancialmente, que aprenderam a matéria de uma forma divertida, didática e
interessante e que as propostas de trabalho vivenciadas ajudaram a um melhor
desempenho escolar.
O despertar para a relação com outras formas de conhecimento e a atenção para
o que nos rodeia foi igualmente valorizada pelos alunos.
As respostas relativas ao relacionamento entre os vários elementos que
desenvolveram o processo, situam-se entre o concordo plenamente e o concordo,
havendo dois alunos que mantêm uma posição neutra, por não sentirem que a
contribuição das dinâmicas desenvolvidas tivessem contribuído para a diferença.
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No quadro 3 podem ler-se os aspetos referidos pelos alunos como mais positivo,
as dificuldades sentidos e frases sobre a avaliação global do trabalho efetuado.
Aspetos positivos
 Organização e união da

Dificuldades

Avaliação global
 Todos conseguimos ser um

 Comunicação/expressão
 Falta de confiança.

turma.
 Trabalho em equipa.

 Trabalhar em grupo.

 Aprendizagem de forma

 Manter o silêncio.

grupo.

 Despertou

o interesse, o
conhecimento e a curiosidade.

 Aprendi

a
ter
iniciativa,
autonomia e a vencer a timidez,

 Compreender a turma.

divertida.
 Autonomia do grupo.

 Interpretar os poemas.

 Motivação para o trabalho.

 Dizer o poema sem errar.

 Experiência

 Ultrapassar

e

dinâmica

das aulas.

o

medo

 Um projeto motivador essencial
à aprendizagem.
de

mostrar as ideias

 Ideias criativas durante o
trabalho sobre o poema.
 Aula pública – mostrar o
trabalho em palco.

 Experiência
diferente
interessante.

 Um

projeto
estimulante.

e

inovadora,
bastante
criativo

 Ajudou-me

a perceber
diferença entre olhar e ver.

e
a

 Descobri através deste projeto
que
tinha
guardados.

conhecimentos

Quadro 3 – Síntese das respostas dos alunos obtidas no questionário de avaliação e nas entrevistas

A falta de confiança em si próprio e nos outros e, consequentemente, o trabalho
em equipa foi a dificuldade mais sentida pela maior parte dos alunos, o que não
constitui surpresa, dado que se trata de uma turma formada por elementos que,
na sua maior parte, não se conheciam e para a qual as dinâmicas de grupo
implementadas foram extremamente uteis para ajudar a superar este obstáculo. A
união do grupo conseguida e mencionada por uma percentagem elevada destes
jovens foi uma conquista bem visível deste projeto.
A turma entusiasmada pelas propostas de trabalho apresentadas, teve dificuldade
em manter o “silêncio”, fator que para alguns dificultou a concentração e a escuta,
mas que, a professora habilmente foi conseguindo implementar.
Alguns destes jovens apresentam grandes dificuldades no domínio da língua
portuguesa, o que obsta à comunicação e à expressão de ideias e reflexões,
também indicada como uma dificuldade.

38

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO 10 X 10
2ª EDIÇÃO

O diálogo versou sobre a mudança operada depois da realização do projeto dez x
dez, com questões que impulsionavam os alunos a refletir, a justificar as suas
afirmações e a ilustrá-las com exemplos ligados à escola/aprendizagem ou à vida
real, tornando a comunicação clara e transparente para todos.
No

dizer

dos alunos

várias

mudanças foram

conseguidas:

a

relação

professor/aluno - “… porque os professores cativaram-nos, conversaram
connosco e trabalhámos em conjunto”; a interação entre alunos, “para isso
contribuiu a disposição da sala de aula, o podermos ter mais iniciativa e
autonomia”.
“Seria interessante pôr o projetos em todas as disciplinas que eu não gosto, para
ter mais interesse. Nas outras apenas para aprofundar”, esta foi a resposta dada
à pergunta de como viam a aplicação do projeto a outras disciplinas.
A finalizar o diálogo a dinamizadora colocou a questão:
- Afinal o que ganharam com o projeto?
- A partilha com os colegas e o sair para fora da escola.
- Uma experiência diferente e uma forma divertida de aprender a matéria e de
conhecer novos métodos.

5.1.4 Avaliação do projeto pela dupla
O projeto foi considerado, pela dupla, muito bem aceite pela Direção da Escola,
tendo a mesma disponibilizado os recursos necessários à sua execução e o
mostrado interesse pelo seu funcionamento junto dos alunos.
O impacto na Escola foi igualmente referenciado como positivo, mas a
colaboração com os outros professores e agentes educativos, foi sentida de forma
desigual, sendo avaliada pelo artista como fraca com os outros professores e
inexistente com os encarregados de educação ou outras estruturas a da escola, e
bastante realçada pela professora, quer em relação à colaboração com colegas,
quer aos outros agentes educativos.
Em relação à exequibilidade e adequação do projeto à disciplina e ao contexto da
sala de aula, foi pela dupla avaliada com muito bom, o que permite concluir que,
na visão de ambos, o nível de consecução do plano de trabalho concebido,
realizado e articulado em função dos conteúdos, estratégias e recursos
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(científicos e artísticos), foi atingido de uma forma muito positiva. Como aspeto
menos conseguido referem a curta duração do projeto.
Relativamente aos alunos e seu desempenho, consideram que estes encontraram
motivação nas propostas apresentadas, participaram e empenharam-se nos
trabalhos, mas a mudança de atitudes e a aquisição de aprendizagens foi
apreciada com bom pela professora, mas classificada pelo artista apenas com
suficiente.
Como já foi dito anteriormente e reafirmado pela dupla no questionário de
avaliação do projeto, o relacionamento entre ambos foi muito bom, aceitando
mutuamente as diferentes perspetivas e ideias, cooperando nas estratégias e
atividades a realizar, refletindo e analisando as diferentes propostas a
implementar em sala de aula e reajustando regularmente as planificações
elaboradas.
O quadro 4 apresenta uma síntese das ideias da dupla, registadas nas perguntas
de resposta aberta do questionário de avaliação.

Professora

Artista

Aspetos positivos

Dificuldades

 Sedução dos alunos para a
poesia.
 Respeito pelas diferenças
individuais e do grupo turma.
 A ligação da aprendizagem à
vida.

 Não ter conseguido fazer chegar a
proposta final a 4 alunos.
 Articulação efetiva com os outros
intervenientes do projeto na escola.

 Partilha de experiências.
 Modificação de hábitos e
práticas.
 Adesão dos alunos

 Pressão de tempo.
 Acumulação de muitas tarefas

Sugestões futuras
 Necessidade de ajustamento
económico e de partilha de
informação.
 Divulgação das metodologias criadas
através da internet.
 Partilha de micropedagogias no
interior da escola, pelos professores
intervenientes.
 Criação da figura de professor tutor ou
artista tutor, dando continuidade às
metodologias encontradas.
 Aproveitamento das produções doa
alunos pela biblioteca escolar.
 Continuação das oficinas de
formação pelos outros artistas.
 Videotutorias sobre exercícios
concretos.
 Manter as sessões de formação com
os artistas.
 Manter o formato do projeto dez x dez,
mas substituir algumas disciplinas por
inglês, história e físico-química.

Quadro 4 - Síntese das respostas abertas do questionário de avaliação
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Os aspetos positivos confirmam o que atrás se disse, registando-se como
dificuldades: a articulação com os outros artistas que estavam na escola, podendo
fazer com que os alunos vivenciassem outras experiências e pudessem melhorar
os seus projetos; o curto tempo de duração do projeto em sala de aula (1º
período) em acumulação com o trabalho da professora que leciona outras turmas
e exerce outros cargos na escola e, ainda, o facto importante de um grupo de
alunos não ter concretizado o seu trabalho.
Ambos reforçaram a utilidades das sessões de formação dinamizadas por
artistas, sobre corpo e voz, para os outros professores e a divulgação dos
materiais produzidos e atividades aplicadas que foram bem-sucedidas junto dos
alunos, no interior da escola e através da internet.
Transcrevem-se duas frases da professora que avaliam a experiência da
residência, na qual foram vivenciadas micropedagogias, posteriormente aplicadas
em contexto de sala de aula e outra mais genérica sobre a importância de viver e
fazer viver este projeto na Escola “A residência artística vale por si só – a
intensidade das experiências que se concentram numa semana de trabalho é
absolutamente incontornável”.
“O Dez x Dez deve continuar. O formato já tem provas dadas e inegáveis ganhos
em todas as vertentes: ganharam os professores, ganharam os alunos, ganharam
os artistas e, em última análise, ganhou a escola, a sociedade e o país”.

5.1.5 Breve descrição da aula pública
No palco encontravam-se um conjunto de alunos sentados em cadeiras dispostas
em círculo, com o objetivo de simular a realidade da sala de aula.
A dupla procedeu à sua apresentação e da turma, explicando algumas fases do
processo do seu trabalho, bem como a metodologia adotada.
Em seguida, o artista iniciou a aula propondo aos alunos alguns exercícios de
aquecimento e dicção, exemplificativos dos que foram vivenciados em sala de
aula, e convidou o público a interagir com eles.
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Fotografia 9 - Exercício de descontração

Os alunos procederam à interpretação de poemas de Carlos de Oliveira, Caetano
Veloso, Alexandre O’Neil, António Lobo Antunes, Amílcar Cabral, Mário Quintana,
José Fanha e José Régio, em coletivo e em pequenos grupos.
A apresentação dos resultados dos trabalhos sobre o poema selecionado por
cada um dos grupos assumiu diversos formatos e recursos diferenciados.

Fotografias 10, 11 e 12 - Interpretação dos poemas

Após a visualização do vídeo sobre o “Cântico Negro” de José Régio, ultimo
trabalho apresentado, a professora afirmou não ter dúvida que estes alunos
aprenderam, tiveram prazer em realizar o projeto e alguma coisa mudou nas suas
vidas.

5.1.6 Avaliação da aula pública pela assistência
As percentagens referidas nesta avaliação dizem respeito apenas aos 30
questionários de avaliação preenchidos e entregues pelo público, pelo que devem
ser lidos tendo em consideração esta referência.
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Assim sendo, verifica-se que 49% são professores, 18 % artistas e profissionais
da cultura e 15% exercem outras profissões. Destes, 86 % consideraram que a
aula tem impacto na sua atividade profissional, dos restantes 6% responderam
que não tem impacto e outros 6% deixaram a resposta em branco.
No quadro que se seguem apresenta-se a percentagem de respostas às outras
questões formuladas no questionário.

A aula pública trouxe inovação em relação
Formato
Metodologia
Estratégias
Recursos
%
%
%
%
Sim Não Branco Sim Não Branco Sim Não Branco Sim Não Branco
77

17

6

70

17

13

88

6

6

57

23

20

Níveis %
Classificação da aula pública

1

2

3

4

5

-

-

17

17

66

Quadro 5 - Percentagens de respostas obtidas no questionário de avaliação do público

Através da análise do quadro, pode concluir-se que a aula foi avaliada
favoravelmente em relação ao formato, metodologia e estratégias visualizadas,
tendo sido menos valorizados os recursos adotados.
No cômputo geral foi classificada com muito bom por 66 % dos assistentes, com
bom por 17% e com suficiente por 12%.

5.1.7 Considerações
A cumplicidade estabelecida e entre a professora e o artista, a cooperação no
desenvolvimento do trabalho, bem como o ambiente de bem-estar criado por
ambos em sala de aula foram notórios.
A colocação dos alunos em círculo, num espaço não rotineiro, facilitou a
exposição de ideias dos alunos e consequentemente a comunicação.
A autonomia conferida a cada grupo de alunos para a seleção do poema e da sua
interpretação, proporcionou o despertar de ideias criativas, que, orientadas pela
dupla, reverterem em produções que trouxerem motivação e satisfação aos
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alunos. Igualmente, o encontro com a identidade dos alunos, que como já foi
referido têm origem em diversos países, valorizou a sua autoestima e contribui
para uma maior empenho e participação no trabalho.
Apesar das dificuldades no domínio da língua portuguesa de um número
significativo de alunos desta turma, a sua evolução foi manifesta, podendo
considerar-se que os objetivos definidos foram alcançados de uma forma positiva.

5.2 Projeto “Marcha Orquestrada”

Este projeto teve como objetivo a promoção, junto dos alunos, de
competências de questionamento e problematização acerca dos aspetos da
vida prática, no contexto da disciplina de filosofia.

5.2.1 Apresentação da dupla

Mariana Cansado é professora de Filosofia na Escola Secundária Seomara da
Costa Primo, e desenvolveu o projeto na mesma turma de 10º ano, referida
anteriormente.
Margarida Mestre desenvolve trabalho de pesquisa e experimentação no
cruzamento das linguagens do texto, corpo e voz. É autora de trabalhos nas áreas
performativas e da poesia sonora.

5.2.2 Realização do projeto de sala de aula

Fotografias 13 e 14 - Escrita e leitura do pensamento do dia
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A escrita do pensamento do dia pelos alunos, ou seja, perguntas que os
inquietassem em relação à vida real e aos conteúdos que estavam a ser
trabalhados, e posterior leitura do mesmo iniciava cada aula semanal realizada
pela dupla. Um ritual, cuja exploração pretendia levar os alunos, de uma turma tão
diversificada quer nas origens, quer nas vivências culturais e sociais, à reflexão,
ao apelo à imaginação e à procura do conhecimento de si próprios e dos outros.
Exercícios de concentração, de escuta, de voz falada e cantada, de escrita
criativa, de leitura ritmada de textos, de consciência corporal e de movimento,
foram

desenvolvidos

com

os

26

alunos,

uma

vezes

sentados,

como

habitualmente, em mesas e cadeiras de sala de aula, outras num espaço mais
livre mas exíguo, encostando à parede o citado mobiliário, como mostram as
fotografias 15 e 16.

Fotografias 15 e 16 - Exercícios de movimento e de voz falada

Todos estes exercícios foram sendo introduzidos pela artista em diferentes
momentos do percurso, de forma articulada com os diferentes conteúdos da
disciplina, e tendo em atenção o desenvolvimento da coesão do grupo turma, das
competências de atenção das diferentes formas de comunicação, para além dos
objetivos já anunciados.
O tema da ação humana e os seus valores e, em particular, a liberdade,
entendida no seu sentido negativo e positivo, foi o conteúdo selecionado para
trabalhar no projeto, sendo que a introdução à filosofia e ao pensamento filosófico
já tinha sido explorado nas aulas anteriores pela professora.
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Os alunos perceberam a importância do corpo como o veículo fundamental da
ação de cada um no mundo e na compreensão do que o rodeia, e participaram
empenhadamente nas propostas que lhes eram feitas pela artista e/ou pela
professora.
Quatro

situações problema

ligadas à realidade foram

equacionadas e

apresentadas à turma, para que em pequenos grupos as tentassem discutir,
refletir sobre o seu contexto e encontrar possíveis soluções para a situação
selecionada.

Fotografia 17 e 18 - Discussão da situação problema em pequenos grupos

5.2.3 Avaliação do projeto pelos alunos
“Eu acho que foi importante este projeto para vermos as matérias e a forma de
nos relacionarmos com a disciplina de outra maneira. E depois o resto: os
colegas, os professores… “, esta frase avaliativa da aluna, que foi recolhida
durante o diálogo dinamizado pela filósofa, mostra a criação do gosto pela
disciplina, sem pôr em causa o relato da maioria dos alunos que afirma que a
primeira contribuição do projeto foi a união da turma e a melhoria do
relacionamento com os professores.
Uma outra frase atesta a mudança em relação à aula de filosofia “Eu achava a
aula de Filosofia um pouco secante, mas agora está a ser fixe, porque a “stôra”
começou a usar novas técnicas”.
Através das respostas ao questionário apresentadas no gráfico 6, é possível
confirmar o que anteriormente se disse, e verificar, ainda, que 80% dos alunos
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valorizam: a utilização dos sentidos; o questionamento e compreensão de tudo o
que os rodeia; o aumento das capacidades de confiança e iniciativa e a
contribuição do projeto para aquisição de conhecimentos através da experiência,
o que demonstra a consecução de alguns dos objetivos delineados pela dupla.

Percentagem de respostas do questionário de satisfação dos alunos
A realização da aula pública motivou-me
A relação artista/aluno foi boa
A relação aluno/aluno melhorou
A relação professor/aluno melhorou
Questionar e desenvolver a compreensão por tudo o que…
Valorizar os sentidos
Aumentar a capacidade de confiança e iniciativa
Ajudar a um melhor desempenho escolar
Aprende a matéria de uma forma divertida, didática e …
Cativar o interesse pela disciplina
Melhorar o relacionamento entre todos
Proporcionar divertimento e surpresa
Aprender mais adquirindo conhecimentos através da …

0
Em branco

Discordo

10

20

Não concordo nem discordo%

30
Concordo

40

50

60

70

80

90

Concordo totalmente

Gráfico 6 - Percentagem de respostas aos itens fechados do questionário

A realização da aula pública para a maior parte destes alunos foi muito
gratificante, aumentando o seu sentido de responsabilidade e a sua autoestima.
Nas fotografias 19 e 20 as alunas, aquando da entrevista, desenham e relatam o
momento que, segundo estas foi mais marcante no percurso do projeto - a aula
pública. Transcrevem-se as frases pronunciadas pelas alunas a fim de ilustrar o
que se afirmou: “ Devido ao nosso esforço e dedicação conseguimos mostrar às
pessoas presentes o que valemos” e “Foi um momento inesquecível. Mostramos
responsabilidade e que, com esforço e interesse, conseguimos alcançar os
nossos objetivos.

47

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO 10 X 10
2ª EDIÇÃO

Fotografias 19 e 20 - Alunas desenhando e relatando o momento marcante do projeto

No quadro 6 podem ler-se as principais dificuldades sentidas pelos alunos, os
aspetos mais positivos, dos quais se evidencia o não ter medo de expressar as
ideias mesmo que erradas e a mais-valia do trabalho em pequenos grupos, onde
se observou respeito pelas diferentes opiniões e a contribuição de todos para
encontrar as possíveis soluções para os problemas apresentados.

Aspetos positivos
 Organização e união
da turma.
 Trabalho de grupo.
 Incentivo e confiança
para expressar os
nossos pensamentos.
 Desempenho
e
interesse
pela
disciplina.
 Formas de despertar
a
motivação
para
aprender.
 Não ter medo de
expressar as ideias.
 Marcha orquestrada

Dificuldades

Avaliação global

 Não ter medo de errar.

 Apesar das diferenças que
havia
na
turma,
todos
 Responder aos problemas, às
conseguimos colaborar e ser
um grupo.
perguntas propostas e falar do
 Aprendi a fazer um trabalho
dia-a-dia.
melhor quando estava em
grupo.
 Dizer frases dentro do ritmo.
 Ajudou
a
desenvolver
a
 Trabalhar em grupo.
autoestima e a superar medos.
 Aprendemos de forma diferente
 Fazer silêncio.
e motivadora a matéria.
 Indefinição inicial sobre o
 O projeto ligou a filosofia à vida
e ajudou a saber relacionar .
trabalho a desenvolver
 Com
muito
empenho
conseguimos
um
resultado
satisfatório.
 Foi um incentivo para os
alunos não acharem que a
Escola é uma seca.

Quadro 6 – Síntese das respostas dos alunos obtidas no questionário de avaliação e nas entrevistas
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5.2.4 Avaliação do projeto pela dupla
Como já foi dito anteriormente pela outra dupla o projeto foi bem acolhido pela
direção da escola, mas neste caso a professora considera não ter havido
cooperação com outros professores.
O projeto desenhado pela dupla foi avaliado por ambas com muito bom
relativamente à adequação à turma, exequibilidade e adaptação à disciplina.
As metodologias, estratégias e conteúdos foram bem articulados ao longo do
processo e as propostas e diferentes perspetivas apresentadas pela artista foram
bem aceites pela professora e o contrário também se verificou.
No que respeita ao desempenho dos alunos no decurso do processo de trabalho,
a dupla considera muito positiva a participação, o empenhamento, a cooperação e
a receção das propostas inovadoras, discordando no que respeita à motivação,
visto que a artista atribui suficiente a este parâmetro e a professora muito bom.
O desempenho do projeto em relação à professora, foi avaliado pela artista com
muito bom em todos os parâmetros, tendo a professora atribuído bom à artista na
mudança de atitude e na aquisição de aprendizagens e muito bom nos restantes
itens.
No quadro 13 pode observar-se a síntese dos aspetos relevantes e as
dificuldades citadas pela dupla, destacando-se mais uma vez o empenhamento
dos alunos e as micropedagogias experienciadas.

Professora

Artista

Aspetos positivos

Dificuldades

 A disciplina de Filosofia foi  O espaço de sala de aula.
facilitadora do cruzamento com a  As aulas públicas a seguir às férias
prática artística.
do natal.
 As propostas da professora que
trazem novas estratégias de
ensino.
 Empenhamento e entusiasmo
dos alunos.
 Relação artista/alunos.
 Falta de adequação das condições
da sala de aula.
 Empenhamento dos alunos.
 Articulação da disponibilidade da
 As micropedagogias aplicadas.
professora com a da artista.
 Adequação
dos
conteúdos
programáticos às novas metodologia
(dificuldade superada).

Sugestões futuras
 Alargar o projeto mais um mês.
 Troca de estratégias dos artistas nas
diferentes turmas.
 Apoio artístico aos professores
deste ano, durante o próximo ano
letivo.
 Na Residência, artistas e professores
deverão partir de um pressuposto de
paridade.

Quadro 7 - Síntese dos itens de resposta aberta do questionário de avaliação
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5.2.5 Breve descrição da aula pública

A aula pública foi concebida como uma continuação das aulas dadas na escola,
estando os alunos dispostos em grupos de trabalho, simulando o espaço de sala
de aula.
Integrado no tema “Ação Humana”, os alunos refletiram sobre a problemática da
liberdade e começaram por escrever o pensamento do dia, colocando-o em
seguida numa gaiola.
A professora explicou alguns conceitos filosóficos relativos ao tema e também as
fases do processo de trabalho. A artista exemplificou com os alunos alguns dos
exercícios de corpo e voz.
Cada grupo de alunos apresentou a sua situação problema e as respetivas
soluções encontradas, intercalando estas com exercícios de linguagem do corpo
e da sensibilidade orientados pela artista.

Fotografias 21 e 22 - Escrita do pensamento de dia e de um exercício de linguagem de corpo aula pública

No final, os alunos em coro entoam “a liberdade é ou a liberdade não é”,
seguindo-se a leitura ritmada da frase que cada aluno retirou da gaiola. A artista
dirige esta “marcha orquestrada”.
A aula termina com a indicação do trabalho de casa proposto pela professora.

5.2.6 Avaliação da aula pública pela assistência

Os questionários entregues sobre esta aula totalizam 32, sendo que 81% destas
pessoas mencionam que esta aula poderá ter impacto na sua atividade
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profissional, devido à inovação demonstrada acerca da metodologia, das
estratégias e dos recursos.

A aula pública trouxe inovação em relação
Formato
Metodologia
Estratégias
Recursos
%
%
%
%
Sim Não Branco Sim Não Branco Sim Não Branco Sim Não Branco
75

16

9

78

13

9

84

13

3

71

13

16

Níveis %
Classificação da aula pública

1

2

3

4

5

-

-

17

22

61

Quadro 8 - Percentagens de respostas obtidas no questionário de avaliação do público

Pode observar-se no quadro 14 a classificação atribuída à aula que na sua
globalidade está situada nos níveis bom e muito bom.

5.2.7 Considerações

A conceção do plano de intervenção em sala de aula pela dupla foi construída à
medida das necessidades do grupo turma, e da sua ligação com os conteúdos do
programa.
As dinâmicas de sala de aula criadas pela introdução de estratégias de natureza
artística facilitaram o processo de reflexão, questionamento e sentido crítico dos
alunos, atitudes relevantes no ensino da filosofia e no desenvolvimento dos
objetivos delineados.
A artista promoveu de uma forma eficaz, a experimentação, junto dos alunos, das
linguagens que domina, para trabalhar os temas a lecionar, ampliar as
competências de dicção, oralidade e leitura dos mesmos e contribuir para o
sucesso das suas aprendizagens. Esta avaliação baseia-se na observação
demonstrada pelos alunos, relativamente ao empenhamento, participação e
entusiasmo e, ainda, nos resultados positivos obtidos por 90% dos alunos, nas
fichas de avaliação e testes de avaliação sumativa.
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Salienta-se o apreço da dupla pelo trabalho em parceria, a mais-valia de troca de
saberes e de ideias e o bom relacionamento.
Os objetivos do projeto consideram-se ter atingido um nível de consecução
elevado.

5.3 Projeto “É Tudo uma Questão de Perspetiva”
Constituíram objetivos deste projeto promover a coesão do grupo/turma,
desenvolver a capacidade criativa e o gosto pela aprendizagem da matemática.

5.3.1 Apresentação da dupla
Teresa Alves é professora de Matemática dos alunos da turma 3 de 10º ano do
Curso de Ciências e Tecnologia, que frequentam a Escola Seomara da Costa
Primo. A turma é formada por 28 alunos,12 rapazes e 16 raparigas, com idades
compreendidas entre os 14 e os 19 anos e com cinco nacionalidades diferentes.
Nuno Cintrão é músico, compositor e professor de guitarra clássica na Escola
Superior de Musica de Sintra.

5.3.2 Realização do projeto de sala de aula
A heterogeneidade dos alunos a nível da preparação em matemática, a
preocupação com o cumprimento do programa, a definição e a adequação das
micropedagogias e sua articulação com a música, constituiu, inicialmente, para a
professora, um problema que se foi esbatendo ao longo do desenvolvimento do
projeto, graças à confiança e ao trabalho de colaboração com o seu parceiro
artista.
As aulas semanais com a duração de 90 minutos, dividiam-se em dois momentos:
um deles, dinamizado pelo artista, em que a turma realizava atividades que
tinham em vista a criação da coesão do grupo, o desenvolvimento das
capacidades de confiança e de concentração e, ainda, uma melhor compreensão
de alguns conceitos e definições matemáticas com recurso a leituras ritmadas,
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ritmos e movimentos musicais, o outro, a cargo da professora, com explicação de
conteúdos e realização de exercícios de concretização dos mesmos.

Fotografia 23 - Leitura ritmada de definição de reta no plano cartesiano

Sensivelmente a meio do projeto, a dupla propôs a elaboração de vídeos criativos
para apresentação de um problema matemático, enquadrado no tema da
geometria. Para isso, foram formados pequenos grupos de trabalho que
selecionaram um conteúdo entre os diversos apresentados pela professora,
projetados alguns vídeos e explicada a sua construção pelo artista.

Fotografia 24 - Conceção do problema sobre volumes

A construção de um guião e a resolução da situação problemática encontrada por
cada grupo foi o passo seguinte.
Sempre que oportuno foram introduzidas estratégias, com o objetivo de melhorar
a aprendizagem de conceitos, da escrita e da linguagem matemática, associados
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conhecimentos de vária natureza, efetuadas reflexões sobre as ideias
encontradas e reorganizados os trabalhos.
Como exemplo de uma das estratégias criadas pela professora, citamos a
montagem no espaço de sala de aula, de um referencial cartesiano com o recurso
a cordas - “estendal” - o qual permitiu uma melhor concretização dos conteúdos
matemáticos relacionados com o mesmo.

Fotografias 25 e 26 - Referencial cartesiano montado no espaço de sala de aula

Esta atividade suscitou surpresa e entusiasmo por parte dos alunos, possibilitou a
compreensão dos conceitos em causa e consequentemente, uma aprendizagem
efetiva destes. A este propósito, transcreve-se uma frase de um aluno “ …a
professora motivou-nos para o gosto da disciplina pela mudança das suas
práticas habituais”.
As outras duas aulas semanais eram mais formais e, apenas, com a presença da
professora.
Na fase de montagem e execução dos vídeos, os grupos de trabalho
prontificaram-se a ficar na escola após o término da aula, fora do seu horário
habitual, a fim de concretizarem os mesmos com a orientação da dupla.
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Fotografias 27 e 28 - Construção do vídeo “ Viagem ao Egito”

5.3.3 Avaliação do projeto pelos alunos
O que mudou depois da experimentação do projeto?
Como resposta a esta interrogação, alguns alunos responderam prontamente: a
forma de ensinar e o relacionamento entre nós e com os professores. No 1º caso
exemplificaram dizendo: “Quando a Professora de matemática fez o estendal
sobre o referencial cartesiano, o que mudou foram os processos, muito mais
práticos”, mas um outro aluno acrescentou: “A mudança foi porque existia outra
pessoa na aula com outro ponto de vista”.
Na continuação do diálogo com os alunos e, tendo em atenção o resultado das
entrevistas, comprovou-se que a maioria atestou o impacto positivo em relação à
forma diferente, inovadora e interessante como foram dadas as aulas e se
processou a aprendizagem.
Uma minoria de alunos, declarou gostar de uma forma de ensino mais tradicional,
mais expositiva e menos solicitadora da sua participação ativa - “ Para mim, o
projeto foi indiferente, porque não ajudou muito na forma como se ensina a
matéria” ou ainda a frase da aluna “ Podia ser melhor se as aulas fossem
normais, com a matéria dada teoricamente”.
O segundo caso referenciado prende-se com o relacionamento aluno/aluno e
aluno/professor, havendo uma percentagem significativa de alunos que valoriza
este aspeto, atribuindo ao projeto e, particularmente, às dinâmicas de grupo
criadas pelos exercícios realizados pelo artista em sala de aula e ao trabalho em
pequenos grupos aquando da planificação e realização dos vídeos.
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O quadro 9 expõe a sumula dos aspetos positivos, as principais dificuldades
sentidas pelos alunos e algumas das frases que caraterizam a avaliação global do
projeto.

Aspetos positivos

Dificuldades

Avaliação global

 Trabalhar de uma forma
criativa.
 Aprender a trabalhar em
grupo.
 Elaboração dos vídeos.
 Interação com o artista.
 Aprender a matéria de forma
diferente,
exemplo:
o
estendal!
 Juntar a música com a
matemática.
 A aula pública.
 Conseguir dizer o que
pensava.

 Trabalhar em grupo.
 Integração
inicial
nas
propostas apresentadas.
 A
presença
de
outras
pessoas na aula.
 A falta de confiança para
expor as ideias.

 Este
projeto
foi
muito
interessante e diferente.
 Um projeto que cativou o
meu interesse e desenvolveu
o meu saber.
 Conseguimos brincar com a
matéria de forma a percebêla melhor.
 Nota “100”, porque foi uma
experiência fantástica que eu
com certeza gostaria de
voltar a repetir.
 O projeto entusiasmou-me e
fez-me perceber que as
coisas da vida são uma
questão de perspetiva!

Quadro 9 - Respostas aos itens abertos do questionário de avaliação

Destaca-se a aprendizagem relativa ao trabalho de grupo, que inicialmente foi
uma dificuldade sentida por muitos dos alunos mas superada pelo facto de todos
os elementos do grupo terem tarefas e serem responsáveis por elas, percebendo
que se falharem, todo o grupo falha, porque todos dependem uns dos outros.
O desenvolvimento das capacidades de autoestima e confiança foi também um
ganho valorizado por alguns dos alunos, que sentiram um bom ambiente de
trabalho conducente à sua motivação e interesses, como se nota pela observação
do gráfico que se segue.
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Percentagem de respostas do questionário de satisfação
A realização da aula pública motivou-me
A relação artista/aluno foi boa
A relação aluno/aluno melhorou
A relação professor/aluno melhorou
Questionar e desenvolver a compreensão por tudo…
Valorizar os sentidos
Aumentar a capacidade de confiança e iniciativa
Ajudar a um melhor desempenho escolar
Aprende a matéria de uma forma divertida, …
Cativar o interesse pela disciplina
Melhorar o relacionamento entre todos
Proporcionar divertimento e surpresa
Aprender mais adquirindo conhecimentos através …

0
Em branco

Discordo

20

Não concordo nem discordo

40
Concordo

60

80

Concordo totalmente

Gráfico 7 - Percentagem de respostas aos itens fechados do questionário

Constata-se, ainda, que a aquisição de conhecimentos é facilitada quando a sua
compreensão e interiorização é feita através de atividades práticas e que as
mesmas decorrem num ambiente descontraído e motivador. O interesse pela
disciplina aumenta e a aprendizagem é mais significativa, apesar de a mesma não
ter tido grande influência nas classificações obtidas nos testes.
O aumento das capacidades de iniciativa e confiança, em cerca de 60% dos
alunos, foi evidenciado, registando-se uma posição neutra em relação aos
restantes.
A valorização dos sentidos, bem como a compreensão do que nos rodeia, foi
considerada apenas por 50% dos alunos.
A aula pública foi muito importante para cerca de metade dos alunos da turma.

5.3.4 Avaliação do projeto pela dupla
Os resultados da avaliação mostram que a Direção da Escola, na pessoa do seu
Diretor, manifestou interesse pelo projeto, acompanhando o seu desenvolvimento
e apoiando-o na disponibilização dos recursos que estavam ao seu alcance.
A colaboração dos outros professores e agentes educativos, bem como o impacto
do projeto na escola, foi classificado pela dupla como satisfatório.
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A avaliação do trabalho de conceção e organização do plano delineado para os
alunos, nas vertentes, articulação dos conteúdos e recurso, registou divergências
que oscilaram entre o suficiente atribuído pelo artista e a classificação de bom
dado pela professora. No que respeita à sua realização, a duração no tempo, o
elevado número de alunos, o qual dificultou a atenção e a disponibilidade mais
individualizada e a articulação dos conteúdos científicos e artísticos foram
avaliados por ambos com suficiente, tendo sido atribuído aos restantes
parâmetros a classificação de bom.
A dinâmica criada em sala de aula, bem como a motivação, empenho e
participação dos alunos foi positiva e evolui ao longo do projeto. A professora
verificou nos alunos uma mudança de atitude e um progresso nas aprendizagens
significativos, aspetos que foram menos valorizados pelo artista.
Finalmente, o artista avaliou com bom os diversos itens relativos ao desempenho
da professora e esta, considerou muito bom o trabalho realizado pelo artista.
O quadro 10 indica as dificuldades sentidas pela dupla, os aspetos mais
relevantes e também alguma das sugestões para uma próxima edição. Salientase a necessidade de um aprofundamento dos conteúdos científicos por parte do
artista, um tempo introduzido no horário dos alunos e professor para um trabalho
mais refletido e atento com cada um dos alunos da turma e a criação de um
espaço de encontro entre os artistas que trabalham na mesma escola, para uma
maior

contribuição

e

partilha

das

experiência

e,

consequentemente,

enriquecimento de cada um dos projetos das duplas.

Professora

Artista

Aspetos positivos

Dificuldades

Sugestões futuras

Criar um espaço de reflexão com
 A participação e o empenho da
 A duração do projeto.
os outros artistas no decurso do
maior parte dos alunos.
 A articulação com os conteúdos da
projeto.
 O resultado dos trabalhos dos
disciplina.
diferentes grupos.
 O facto de ser a primeira participação
no projeto.
 A participação no projeto Dez x
Dez.
 O trabalho de equipa com o
 Pressão de tempo.
 Alargar o tempo de
artista.
implementação do projeto.
 A não atribuição de um tempo extra
 Partilha de experiências com
no horário dos alunos.
 Abranger um maior número de
outros artistas e professores
alunos.
 O cumprimento do programa
envolvidos no projeto.
curricular.
 Realização da Residência numa
 Importância das micropedagogias  O espaço dificultou a organização e
data próxima do início das aulas.
na melhoria das aprendizagens.
realização de algumas atividades.
 Ampliar a outras escolas e a
outras disciplinas.
 Recetividade dos alunos a vários
tipos de experiências.
Quadro 10 - Síntese dos itens de resposta aberta do questionário de avaliação
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5.3.5 Breve descrição da aula pública
Os alunos estão em palco a executar um dos exercícios que, normalmente fazia
parte do ritual do início da aula, enquanto o público entra.
A dupla após uma breve apresentação, explica o seu método de trabalho,
documentando-o com projeção de imagens e/ou com atividades realizadas pelos
alunos, como por exemplo: polígonos musicais resultantes de um corte do plano
no cubo, a leitura ritmada de conceitos matemáticos, que ajudam à memorização
e a uma melhor compreensão dos mesmos.
Um aluno de cada grupo conta como se desenrolou o processo de construção do
seu vídeo, seguindo-se a apresentação dos mesmos.
Para finalizar, cada aluno pronuncia uma palavra avaliativa sobre o projeto vivido.

5.3.6 Avaliação da aula pública pela assistência
Um reduzido número de espetadores entregou o questionário de avaliação da
aula, sendo que 72% destes considerou que esta aula poderá ter impacto na sua
atividade profissional. Em relação aos outros parâmetros visíveis no quadro
seguinte, a metodologia, as estratégias e os recursos apresentaram inovação.
Globalmente foi avaliada com muito bom pela maioria das pessoas que
entregaram os questionários.

A aula pública trouxe inovação em relação
Formato
Metodologia
Estratégias
Recursos
%
%
%
%
Sim Não Branco Sim Não Branco Sim Não Branco Sim Não Branco
67

11

22

72

0

28

84

0

16

72

6

22

Níveis %
Classificação da aula pública

1

2

3

4

5

-

6

11

11

72

Quadro 11 - Percentagem de respostas obtidas nos itens do questionário
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5.3.7 Considerações
A dupla revelou um bom relacionamento entre si e com os alunos, reconhecendo
que ambos usufruíram do clima de cooperação criado não só pelos resultados
obtidos, como também pelo processo de trabalho delineado, o qual proporcionou
troca de ideias e conhecimentos que os enriqueceram pessoalmente e que
poderão ter repercussões na atividade profissional de cada um.
Os alunos que no início da implementação do projeto mostraram alguma
inquietação,

foram

encontrando

sucessivas

motivações

nas

propostas

vivenciadas e aumentando o seu grau de participação e empenhamento nas
diferentes aulas e na concretização do projeto. No entanto, um pequeno grupo de
alunos demonstrou pouca adesão ao projeto, não conseguindo realizar o seu
projeto por falta de empenhamento no mesmo e não compareceu à aula pública.
A música constituiu um recurso importante para a memorização de alguns
conceitos e definições matemáticas, mas estabelecer a articulação e construir
pontes nas diferentes áreas do conhecimento, deverá obedecer a um contexto
mais amplo e abrangente, necessitando para isso, um maior conhecimento dos
conteúdos matemáticos por parte do artista e dos conteúdos da área da música
por parte da professora, pelo que os objetivos do projetos consideram-se
parcialmente alcançados.

5.4 Projeto “Fotossente-se”
O principal objetivo deste projeto foi promover a coesão do grupo turma e o gosto
pela aprendizagem dos conteúdos científicos no âmbito da biologia.

5.4.1 Apresentação da dupla
Margarida Soares é professora na Escola Seomara da Costa Primo, e
implementou o projeto na mesma turma que o experienciou na disciplina de
matemática.
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Sofia Cabrita é encenadora, atriz e professora de teatro no ensino superior,
secundário e alternativo.

5.4.2 Realização do projeto de sala de aula
Semanalmente a dupla estava presente numa aula em conjunto, dinamizada pela
artista, com a participação de metade dos alunos da turma e cuja duração era de
135 minutos. A outra metade tinha aula só com a professora que replicava
“fielmente” a da artista.
Para além destas aulas, a professora tinha com a turma outras mais teóricas a
que a artista assistiu algumas vezes.
Também uma vez por semana a dupla trabalhava em cooperação, fora do horário
letivo da professora, analisava e refletia sobre: as aulas dadas; a receção dos
alunos às propostas apresentadas, a conceção e/ou reformulação das estratégias
e atividades a promover; a programação de visitas de estudo e a vinda à escola
de uma bióloga.
Propostas dinâmicas direcionadas ao sentido de cooperação, à construção do
grupo turma e a ligação da ciência ao real, foram incrementadas antes da
inserção da matéria.
A introdução de um glossário a que a dupla chamou “Biologia/Cotidiano,
Cotidiano/Biologia, que usava o mesmo termo, no domínio do conhecimento
científico e no conhecimento do dia-a-dia, convidou os alunos a registarem
diversas palavras e o respetivo significado, reforçando a ligação da ciência à vida.
Uma bióloga marinha conversou com os alunos, não só para explicar o que é ser
biólogo, o que faz, como aplica o método experimental à vida, através da
resolução de problemas, responder a algumas das suas curiosidades e dúvidas
dos mesmos, mas também para corresponder ao desejo formulado por uma das
aluna. A bióloga apresentou, ainda, um documentário sobre a pesca industrial, os
seus perigos e ensinou-lhes a comer peixe. Para alguns este encontro foi
bastante produtivo, para outros menos até porque alguns não comem peixe.
Para aprender o processo fotossintético das plantas nas suas duas etapas e os
fatores que nela interferem, a dupla recorreu ao movimento corporal e a modelos
construídos pelos alunos com materiais diversificados.
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As fotografias seguintes ilustram alguns exemplos de formação de átomos com as
respetivas valências, usando plasticina, alfinetes e os corpos.

Fotografias 29, 30 e 31 - Construção de átomos e seus radicais com plasticina e com o corpo

Da corporização dos diferentes átomos, os alunos passaram à formação de
moléculas e posteriormente à representação da equação da fotossíntese, ou seja,
à interpretação através do movimento corporal do fenómeno químico que ocorre
no interior das células vegetais. Esta dinâmica ajudou à compreensão e
memorização de alguns conceitos e fórmulas e, ainda, à organização e gestão no
interior dos próprios grupos de trabalho.
As duas fotografias abaixo apresentadas ilustram o que foi dito anteriormente.

Fotografias 32 e 33 - Construção da equação da fotossíntese com plasticina e com o corpo

Uma visita de estudo aos jardins da Gulbenkian e ao Museu de Arte Moderna,
orientada pela artista, propôs aos alunos que tirassem fotografias e escrevessem
sobre o visível e sobre o que permanecia invisível.
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Alargar a capacidade de abstração, das diferenças entre olhar e ver e de chamar
atenção do que está à nossa volta foi objetivo desta visita, a qual registou grande
entusiasmo por parte de todos.

Fotografia 34 - Visita de estudo ao Centro de Arte Moderna

A instalação de cadeiras enterradas em cimento (Plateia 2008 de Pedro Barateio),
suscitou alguns comentários e palavras por parte dos alunos, destacando-se o
seguinte: “ Em qualquer lugar somos livres das nossas escolhas, mas sofremos
as consequências” e as palavras: visão, consciência e criatividade.
Posteriormente em sala de aula partilharam os textos de escrita automática, as
características secretas que tinham visionado, o que para cada um permanecia
invisível e algumas reflexões e questões que tinham ficado por responder.
Todo o trabalho da dupla foi impulsionado por perguntas e o mesmo era proposto
aos alunos e incentivados a questionarem e não tivessem medo de errar.

5.4.3 Avaliação do projeto pelos alunos
Mudança é transformação, afirmaram os alunos aquando da sessão de diálogo
sobre a avaliação do projeto. Transcreve-se o comentário de uma aluna que
documenta a frase anterior - “Então, com este projeto, não sei porquê, mas passei
a gostar de Biologia e tive boas notas! Os meus colegas sabiam que eu tirava
notas miseráveis a ciências e que eu não gostava nada. Mas agora ganhei o
interesse a ciências e já gosto mais”. Percebeu-se depois que este “não sei
porquê” estava relacionado com o interesse, o qual a levou a estudar mais.
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Esta opinião não foi unanime em relação ao interesse, visto que alguns alunos
declararam que estudam, mesmo que não tenham interesse pela disciplina.
Outras alterações foram referidas: os métodos de ensino, as aulas passaram a
ser muito mais práticas e menos teóricas, as quais suscitaram maior interesse e
motivação e a cooperação entre os alunos aumentou.
Acrescentaram às mudanças, o facto de poderem ser repentinas ou constantes,
percebendo-se no decorrer do diálogo que existem dúvidas sobre a sua
permanência, por exemplo: se a professora der aulas sem o apoio do artista, os
alunos não conseguem reafirmar a transformação na forma de ensinar e a
concentração nas aulas que depende do interesse pela matéria.
Foram igualmente evidenciadas pelos alunos entrevistados, algumas mudanças,
como: “As minhas expetativas no princípio eram más, achei que iria ser uma seca
e até acabou por ser interessante”, “… aprendi a respeitar as ideias dos outros e a
ter ideias novas”, “o uso do corpo ajudou-me a saber e a fixar a formação de
átomos e moléculas e a equação da fotossíntese, portanto mudou a forma de
aprender”.
A análise do gráfico 8 mostra que o relacionamento aluno/aluno, aluno/professor
melhorou consideravelmente e que o do aluno/ artista foi bom.
Cativar o interesse pela disciplina e aprender através da experiência, de uma
forma divertida, didática e motivadora foi avaliada muito positivamente,
excetuando a apreciação de duas alunas que discordaram, por preferirem um
ensino mais tradicional e teórico.
Cerca de metade dos alunos avaliaram como importante a aprendizagem através
dos sentidos e da compreensão de tudo o que os rodeia, tendo os restantes uma
postura neutra em relação a estes itens.
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Percentagem de respostas do questionário de satisfação
A realização da aula pública motivou-me
A relação artista/aluno foi boa
A relação aluno/aluno melhorou
A relação professor/aluno melhorou
Questionar e desenvolver a compreensão por …
Valorizar os sentidos
Aumentar a capacidade de confiança e iniciativa
Ajudar a um melhor desempenho escolar
Aprende a matéria de uma forma divertida, …
Cativar o interesse pela disciplina
Melhorar o relacionamento entre todos
Proporcionar divertimento e surpresa
Aprender mais adquirindo conhecimentos …

0
Em branco

Discordo

20

Não concordo nem discordo

40
Concordo

60

80

Concordo totalmente

Gráfico 8 - Percentagem de respostas aos itens fechados do questionário

No quadro 12, podem observar-se os aspetos mais e menos conseguidos no
desenvolvimento do projeto, bem como a avaliação global do mesmo.
Aspetos positivos

Dificuldades

Avaliação global

 Trabalhar de uma forma
criativa através do corpo.
 Aprender a trabalhar em
grupo.
 Aprender a matéria de forma
diferente,
utilizando
o
movimento e os sentidos.
 Aumento da confiança em nós
e nos outros.
 Melhoria do relacionamento
entre todos os elementos do
grupo turma.
 Formação da equação da
fotossíntese.

 Integração no trabalho de
grupo.
 Integrar alguns dos jogos de
concentração.
 Compreensão de algumas
propostas
de
trabalho
apresentadas pela artista.
 Formação da equação da
fotossíntese.
 Levar
a
realização
de
algumas atividades a sério!
 Organização da aula pública.
Era preciso mais tempo para
a sua preparação.

 Este projeto foi diferente,
inovador e muito divertido!
 Foi uma boa iniciativa com
alguns pontos a melhorar.
 Uma experiência diferente e
divertida. Fiquei feliz por ter
feito parte dela.
 A
brincar
ensina-se!
Conseguimos brincar com a
matéria de forma a percebela melhor.
 Globalmente,
o
projeto
permitiu encarar de forma
diferente várias situações da
matéria de biologia.

Quadro 12 - Síntese das respostas abertas do questionário de avaliação

Globalmente a avaliação é positiva, mas são relatados aspetos que necessitam
de melhoramento, como: o tempo de preparação e organização da aula pública,
bem como o tempo de extensão do projeto para trabalhar outros conteúdos, a
reformulação de alguns “jogos” que se tornaram repetitivos e maior reflexão sobre
as propostas apresentadas.
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5.4.4 Avaliação do projeto pela dupla
Nas

respostas

aos

diferentes

itens

do

questionário

verifica-se

grande

concordância em relação a quase todos:
 boa aceitação e integração do projeto na escola por parte da direção,
professores e outros agentes educativos e impacto satisfatório junto dos
mesmos;
 muito boa adequação do projeto à turma e à disciplina;
 eficácia na organização do trabalho, quer na sua conceção, quer na
articulação e execução dos conteúdos científicos e artísticos, estratégias e
recursos:
 desempenho do projeto visto pela artista em relação à professora e, vice
versa. Ambas classificam-no com muito nas suas diversas vertentes e bom
no que respeita à mudança de atitudes.
Registam-se algumas diferenças relativas ao desempenho dos alunos, atribuindo
a artista aos parâmetros: motivação, cooperação e receção de estratégias
inovadoras a classificação de suficiente e a professora de bom.
O quadro 13 explicita as dificuldades sentidas, os aspetos que mais se
evidenciaram e algumas sugestões para futuro, anotadas pela dupla.

Artista

 A relação de parceria e a
articulação com a professora em
relação
aos
conteúdos,
estratégias e metodologias da
artista
 Gestão te tempo.
 Ser uma turma de 10º ano, inicio
do secundário.

Professora

Aspetos positivos

 Aquisição de novas estratégias de
motivação.
 Captação da dedicação e do
empenho dos alunos na
realização das tarefas.
 Mudança de atitudes dos alunos
face à disciplina e à
aprendizagem.

Dificuldades

Sugestões futuras

 Manter o empenho regular dos  Estender o tempo por todo o ano
alunos.
letivo, de modo a haver um tempo
 Apreensão e compreensão da anterior à intervenção, de
observação e entrosamento artista,
matéria de biologia.
 Monotorização dos resultados junto alunos, professor e escola.
 Incluir no horário do professor duas
dos alunos.
horas semanais para trabalhar no
projeto.
 Aumentar a colaboração entre os
artistas.
 Articulação do currículo com o  Extensão
do
tempo
de
trabalho a desenvolver e a desenvolvimento e aplicação do
apresentar.
projeto.
 Captação da concentração dos  Reunião para discussão do decurso
alunos nas atividades.
dos diferentes projetos das duplas.
 Agilização de estratégias de modo a
captar a atenção e o conhecimento
dos outros professores da turma.

Quadro 13 - Síntese dos itens de resposta aberta do questionário de avaliação
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5.4.5 Breve descrição da aula pública
A aula iniciou-se com a apresentação dos alunos, da professora e da artista, à
qual se seguiu o enquadramento do projeto no programa da disciplina.
A professora fez uma breve explicação do que é a fotossíntese e do seu processo
químico de formação, seguindo-se a explicação do processo de trabalho e do
produto obtido pela dupla.
A artista exemplificou com os alunos algumas das atividades experimentadas em
sala de aula, como por exemplo: exercício de concentração, a construção dos
modelos de átomos e de moléculas com recurso ao corpo e a movimentação
corporal para a formação da equação da fotossíntese.
Tal como nas aulas, a ligação das várias etapas do processo foi feita através de
interrogações, seguidas de possíveis respostas que acoplavam reflexões.

Fotografia 35 - Escrita de palavras avaliativas do projeto

A finalizar os alunos escreveram no quadro as palavras que consideram exprimir
a avaliação do projeto.

5.4.6 Avaliação da aula pública pela assistência
Esta aula poderá ter impacto na atividade profissional de 86% do total das
pessoas (18) que entregaram o questionário, segundo dados recolhidos através
do questionário.
A percentagem de respostas aos restantes itens pode visualizar-se no quadro 14.
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A aula pública trouxe inovação em relação
Formato
Metodologia
Estratégias
Recursos
%
%
%
%
Sim Não Branco Sim Não Branco Sim Não Branco Sim Não Branco
78

6

16

84

0

16

78

0

22

67

11

22

Níveis %
Classificação da aula pública

Quadro 14

1

2

3

4

5

-

-

17

22

71

- Percentagem de respostas obtidas nos itens do questionário

A maior percentagem na classificação situa-se no nível muito bom, quer
globalmente, quer nos parâmetros da metodologia, das estratégias e do formato
da aula. Os recursos para 67% dos assistentes foram inovadores, mas 11% não
lhes conferiu originalidade e 22% não respondeu.

5.4.7 Considerações

O trabalho da dupla alicerçou-se na construção do conhecimento científico, tendo
em vista o respeito pela natureza e as atitudes que devem orientar a ação dos
alunos perante a mesma.
Procurou proporcionar situações de aprendizagem, com recurso a estratégias e
atividades de natureza artística, que contribuíram para que o processo fosse
eficiente.
Foram criados espaços de experimentação orientadores da reflexão dos alunos e
que facilitaram as suas aprendizagens, ajudando à compreensão de alguns dos
conceitos.
Todo o relacionamento da dupla foi de grande cumplicidade, evidenciando-se o
empenhamento da artista na aquisição do conhecimento científico relativo aos
conteúdos da unidade curricular que estava a ser trabalhada e, o envolvimento da
professora no cumprimento das estratégias e das atividades preconizadas e
dinamizadas pela artista.
Os objetivos deste projeto foram alcançados de uma forma positiva.
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5.5 Projeto “Projetar o Futuro com Raízes no Passado”
O principal objetivo do projeto foi o desenvolvimento das competências de escrita
e de oralidade, promovendo a criatividade.

5.5.1 Apresentação da dupla
Maria João Avellar é professora de Português de uma turma de 10º ano do curso
de Ciências e Tecnologia, formada por 28 alunos, 18 rapazes e 10 raparigas de
idades compreendidas entre os 15 e os 17 anos.
Rosinda Costa é atriz e trabalha em projetos multidisciplinares nas áreas da
música, teatro, vídeo e dança.

5.5.2 Realização do projeto de sala de aula
A dupla trabalhou semanalmente, durante 60 minutos, com a turma num espaço
livre de mesas e cadeiras, o qual libertou o aluno do seu quadro habitual de
trabalho, encorajou-o a exprimir as suas ideias e duvidas e proporcionou uma
melhor discussão entre todos os elementos presentes. As outras duas aulas, com
a mesma duração ficaram a cargo da professora e decorreram em sala de aula.
Numa das primeiras aulas da dupla, cerca de metade dos alunos afirmaram não
gostar de escrever devido às dificuldades sentidas por falta de ideias. Os
restantes manifestaram uma posição neutra ou disseram gostar de o fazer nos
testes ou, ainda, se o tema lhes suscitasse interesse.
Perante esta perspetiva e tendo presente o objetivo a que se propunham, bem
como a articulação com o programa e mais precisamente, a unidade curricular
que iriam trabalhar - Textos autobiográficos e dos media, a dupla concebeu e
planificou o seu trabalho em torno destes pressupostos.
Em

todas

as

aulas

foram

apresentadas

propostas

de

trabalho

desencadeavam atos de escrita e de leitura. São exemplos dessas propostas:

que
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 a elaboração de uma cartografia que retratasse, naquele momento, o sentir
de cada aluno, podendo os mesmo recorrer à palavra ou uma forma de
expressão plástica;

Fotografia 36 e 37 - Elaboração das cartografias

 a criação de uma história a partir da cartografia construída e sobre o tema
“Se eu fosse uma viagem o que seria?”;
 a escrita de uma carta a si próprio e o envio da mesma à artista que,
posteriormente responderia a cada uma delas. Esta atividade “obrigou” os
alunos a vencerem determinados obstáculos relacionados com a timidez e
o receio da partilha de sentimentos, emoções e até revelações, que iriam
expor aos outros numa fase de fraco relacionamento;

Fotografia 38 e 39 - Escrita de uma carta e leitura da resposta

 o diário de insólitos, caderno onde eram convidados a registar não só as
produções de sala de aula, mas também os acontecimentos fora da escola
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e sobretudo situações que, durante uma semana,

considerassem

inabituais, permitiram desenvolver o sentido de observação e audição,
dada a necessidade de recolher informações sobre os que os rodeava;

Fotografias 40 e 41 - Leitura de insólitos

 realização de uma crónica a partir de um dos insólitos, colocando-se na
posição de jornalista e conferindo à mesma ironia.

No decorrer do processo, os alunos explicitaram dúvidas acerca da conjugação
das atividades experimentadas na aula da dupla com os conteúdos da disciplina,
problema que foi resolvido pela artista através da explicação detalhada de um
esquema elaborado pela mesma e das respetivas ligações entre os conteúdos
trabalhados

Fotografias 42 e 43 - Momento de retrospetiva
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A composição de uma letra para uma canção pelo grupo turma resumiu as
principais atividades do processo, tendo o seu resultado desencadeado
entusiasmo nos alunos. Transcrevem-se os dois últimos versos que sintetizam
uma atitude bastante positiva perante o trabalho e a aprendizagem - “O verbo
principal da nossa vida é o querer. A condição perfeita para fazer acontecer”.
Para além destas atividades, outras mais formais foram sendo desenvolvidas pela
professora, preocupada em cumprir todos os conteúdos da unidade curricular, e
em desenvolver as capacidades de questionamento e argumentação.
A metodologia de trabalho da dupla, para além da conceção de uma programação
inicial, desenvolveu-se num trabalho sistemático de troca de ideias, de reflexão e
análise das atividades realizadas e das propostas a apresentar aos alunos, a qual
nem sempre decorreu num clima de tranquilidade.

5.5.3 Avaliação do projeto pelos alunos
Como resultado da análise dos questionários e das entrevistas, pode inferir-se
que as maiores dificuldades sentidas pelos alunos, aparecem associadas aos
aspetos mais positivos, como a partilha de textos que refletiam pensamentos,
emoções e sentimentos próprios do “eu” de cada um. Esta partilha contribuiu,
igualmente, para um maior conhecimento da turma e respetiva união da mesma “ A escrita de uma carta ajudou-nos a exprimir melhor os nossos sentimentos e a
saber partilhá-los” e “ … as diferentes propostas encorajaram-nos a exprimir as
ideias”, são frases de alunos que confirmam o que foi dito.
Percentagem de respostas do questionário de satisfação
A realização da aula pública motivou-me
A relação artista/aluno foi boa

A relação aluno/aluno melhorou
A relação professor/aluno melhorou
Questionar e desenvolver a compreensão por tudo …
Valorizar os sentidos
Aumentar a capacidade de confiança e iniciativa
Ajudar a um melhor desempenho escolar
Aprende a matéria de uma forma divertida, …
Cativar o interesse pela disciplina
Melhorar o relacionamento entre todos
Proporcionar divertimento e surpresa
Aprender mais adquirindo conhecimentos através …
Discordo

0

Não concordo nem discordo

20

Concordo

40

60

Concordo totalmente

Gráfico 9 - Percentagem de respostas dos itens fechados do questionário

80
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O gráfico 9 possibilita certificar que 75% dos alunos concorda que as suas
capacidades de confiança e iniciativa aumentaram consideravelmente, e que os
diversos elementos da turma se tornaram cooperantes.
A relação dos alunos com a professora e a artista foi apreciada como boa.
Aprender de uma forma criativa, interessante e divertida suscitou um maior gosto
pela disciplina ajudando mais de 50% dos alunos a um melhor desempenho
escolar. A este propósito citam-se algumas frases escritas pelos alunos aquando
da avaliação do projeto: “Foi muito positivo termos aprendido português de uma
forma mais dinâmica, o que permitiu melhorar as nossas dificuldades”; “Simples
ou complicado, o importante foi vivê-lo e aprender com ele” e “Um projeto que
incentivou a escrever, a ler e a aprender a matéria de uma forma diferente”.
A realização da aula pública não motivou todos os alunos da mesma forma, dado
que 36% manifestaram uma posição neutra e 7% discordaram. O nervosismo
causado pela realização desta a um grande número de alunos deveu-se mais
uma vez à leitura dos textos produzidos e à partilha dos mesmos a um público
desconhecido. Apesar disso, pode ler-se na avaliação global que “…o projeto foi
bastante motivador no geral, sendo o resultado da aula pública um motivo de
orgulho e compensação”.
O que mudou depois da vivência deste projeto? Esta pergunta formulada pela
filósofa orientou o diálogo com os alunos.
O quadro 15 apresenta algumas das respostas dos alunos à questão formuladas
Mudanças ocasionadas pelo projeto












A forma de ver o português e os professores
Um contributo positivo para todas as nossas vidas
A união da turma e dos alunos aos professores
A forma de nos exprimirmos. Agora é mais fácil arranjar ideias
O 10 x 10 deixou marcas porque escapou à rotina e ensinou-nos de forma diferente
Aprendi a motivar-me
Coragem para partilhar os textos
Com o projeto demos a matéria sem nos apercebermos.
Fez-nos conhecer uma boa parte do que é a Língua Portuguesa, tal como os diários, as
entrevistas, as crónicas, tudo o que é matéria…
Este processo de aprendizagem marcou pela positiva e para alguns pela negativa.
Negativa, pelos nervosismos que nós tivemos antes de entrarmos em palco, pela
positiva… porque nunca escrevi tanto - posso dizer isto! Nunca escrevi tanto em
Português e de forma livre!
Quadro 15 - Síntese das respostas dos alunos em relação à mudança
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Ainda durante o diálogo, surgiram questões sobre a aplicação do projeto a outras
disciplina e à escola toda, e a esta propósito a opinião dos alunos foi afirmativa,
não só porque é uma maneira diferente de ver a disciplina de português e porque
quando gostamos aprendemos, mas também porque ajuda a desenvolver a
criatividade e as ideias.
Finalmente fica um comentário e uma interrogação levantada por uma das alunas
- “Acho que o projeto durou pouco. Depois, eu fico a pensar: como é que vai ser?
Vamos voltar ao normal? Vai ser sentado, a escrever… e 1, 2, 3 a ouvir a
“stôra”… e pronto?

5.5.4 Avaliação do projeto pela dupla
Baseando a análise nos questionários de avaliação, o projeto foi bem aceite pela
Direção da Escola, disponibilizando esta os recursos necessários à sua
concretização.
Em relação à cooperação com outros professores da escola a artista avalia-a
como boa, enquanto a professora considera não se ter feito sentir, embora o seu
grupo disciplinar se tivesse mostrado interessado pelo decurso do projeto.
A conceção do trabalho em sala de aula foi balizada por ambas como exequível e
adequado ao contexto da turma.
Registam-se algumas discrepâncias significativas em relação à recetividade das
ideias e propostas de trabalho da artista, visto que esta posiciona a professora
numa situação de pouca disponibilidade para a receção das mesmas e para a sua
articulação com os métodos de ensino e com o programa da disciplina. Avalia o
empenho, a cooperação e a mudança de atitude por parte da professora como
fraca, sendo que a professora nos dois primeiros parâmetros classifica a artista
com muito bom e no último com bom.
Ainda sobre a organização e execução do trabalho da dupla, a professora valoriza
a articulação dos conteúdos artísticos com os científicos, mas classifica as
estratégias/atividades e os recursos utilizados apenas com satisfatório.
Relativamente ao desempenho dos alunos, ambas relevam o empenho, a
motivação e a participação no projeto, bem como a mudança de atitudes e a
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dinâmica criada na aula, apreciando a aquisição das aprendizagens com
suficiente.
O quadro 16 resume os aspetos positivos, as dificuldades sentidas e as
sugestões para edições futuras, salientando-se o curto espaço de tempo em que
decorre o projeto e a necessidade do alargamento das horas de trabalho com a

Professor
a

Artista

turma.

Aspetos positivos

Dificuldades

Sugestões futuras

 Compreensão dos alunos sobre a
aprendizagem ativa.
 Criação de um grupo/turma que se
apoia e encoraja.
 Prática da escrita, da leitura e do
pensamento crítico, a qual permitiu
uma aproximação do aluno aos
conteúdos da disciplina.,
.

 Relação com a professora, por sentir
que não estava motivada ou com
disponibilidade para rever e refazer os
seus pressupostos de ensino.
 Perceber como devia dirigir as
propostas de trabalho, para chegar
mais perto da metodologia de trabalho
usada pela professora.
 Falta de tempo para encontros com os
outros artistas que trabalhavam na
escola.
 Ter acesso menos formal à utilização
dos equipamentos
 Falta de tempo.

 Alargar o projeto no tempo.
 Partilha mais aprofundada da
dupla na Residência, acerca
das expetativas, motivações e
formas de trabalhar.
 Escolha do professor, sem que
este sinta o peso da mudança
ou o ser posto em causa.

 Trabalhar os conteúdos da
disciplina de forma diferente.
 Cativar o interesse pela disciplina.
 Ajudou os alunos a acreditar nas
suas capacidades.

 A turma e o professor deveriam
ter uma hora a mais para o
projeto.

Quadro 16 - Síntese das respostas da dupla aos itens abertos do questionário de avaliação

5.5.5 Breve descrição da aula pública
Após a apresentação e a definição do objetivo do projeto realizado, a dupla
retratou as diferentes etapas do seu trabalho, bem como as propostas efetuadas,
lembrando que a aprendizagem é também da responsabilidade do aluno.
Os alunos sentados na boca de cena leram alguns dos textos exemplificativos
das várias abordagens, histórias que resultaram de uma cartografia pessoal,
cartas para si próprios e respetivas respostas, páginas do diário de insólitos e
crónicas.
Foi salientada pala dupla, o desenvolvimento das capacidades: de observação
pelo que nos rodeia e respetiva recolha de informação com liberdade de escolha;
do sentido analítico e crítico e da fluência de ideias.
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A professora realçou a marca da experiência vivida, a união da turma e o facto de
os alunos, atualmente, conseguirem trabalhar em grupo de uma forma cúmplice.
Ajudou à consecução dos objetivos, os alunos elevarem a sua autoestima e
confiança em si próprios o que os fez reconhecer as suas capacidades de
trabalho e ainda, o espaço aberto e livre em que as aulas da dupla decorreram.

5.5.6 Avaliação da aula pública pela assistência
Dos 29 questionários entregues 69% das respostas afirma que a aula terá
impacto na sua atividade profissional, 17% reconhecem não ter e 14% não
respondem

A aula pública trouxe inovação em relação
Formato
Metodologia
Estratégias
Recursos
%
%
%
%
Sim Não Branco Sim Não Branco Sim Não Branco Sim Não Branco
52

21

27

69

4

27

72

4

24

42

24

34

Níveis %
Classificação da aula pública

1

2

3

4

5

-

4

4

37

55

Quadro 17 - Percentagem de respostas obtidas através dos questionários

A classificação global da aula pública situa-se entre os níveis bom e muito bom,
enquadrando-se neste níveis a metodologia e as estratégias apresentadas.
O formato da aula, bem como os recursos apresentados não foram considerados
muito inovadores, visto que uma percentagem elevada de respondentes não
respondeu à questão e cerca de 20% considerou não constituírem novidade.

5.5.7 Considerações
Ao longo do processo foi notória a evolução do grupo turma, no que respeita ao
relacionamento entre os alunos, uma maior cumplicidade que fez com que as
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ideias de uns pudessem integrar os textos de outros, um aumento de confiança
na partilha da leitura dos textos individuais, bem como uma maior fluência da
escrita e do seu processo de organização para obtenção de uma mensagem
estruturada.
Segundo a professora, a avaliação dos testes permitiu atestar, em grande aparte
dos alunos, uma melhoria das aprendizagens e uma maior motivação para a
disciplina.
A cumplicidade da dupla durante todo o projeto não foi notória, observando-se
dificuldades de receção das perspetivas e ideias por parte de ambas, o que
proporcionou um clima de trabalho stressante e, por vezes, denso. No entanto, a
dupla procurou que este clima não transparecesse nas aulas, permitindo que os
alunos trabalhassem num ambiente tranquilo e amistoso, a fim de levarem a cabo
as finalidades traçadas.
Os objetivos equacionados foram atingidos positivamente em relação à evolução
das competências de criatividade e de trabalho cooperativo dos alunos, e
parcialmente, relativamente às competências de escrita e de oralidade, porque
embora fosse visível a sua melhoria, estas são finalidades que se vão
aprofundando e melhorando ao longo do ano letivo.

5.6 Projeto “MA = Distância entre Matemática e Arte”
O objetivo deste projeto foi promover a cooperação entre todos os alunos e
desenvolver o gosto pela aprendizagem da matemática.

5.6.1 Apresentação da dupla

Paula Reis é professora de Matemática na ESPAV e leciona a turma do 10º
ano de Ciências e Tecnologia, constituída por 26 alunos, sendo 13 raparigas e 13
rapazes, cujas idades se situam entre os 15 e os 18 anos.
António Pedro é músico e cineasta, desenvolve projetos de “cinema ao vivo” e
realiza vários espetáculos onde articula a imagem com a música e o som. É
codiretor artístico da Companhia Caótica.
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5.6.2 Realização do projeto de sala de aula

Entre os alunos da turma apenas 5 frequentaram a escola no ano anterior, os
restantes vieram de escolas muito diversificadas, pelo que no início do ano o seu
relacionamento é fraco ou mesmo inexistente.
O nível de conhecimentos de matemática, bem como o interesse pela mesma é
muito heterogéneo, havendo necessidade de recapitular alguns dos conteúdos do
3º ciclo antes de introduzir a matéria do 10º ano.
No trabalho de projeto em sala de aula, para além da dupla participou uma
estagiária de matemática, que colaborou ativamente com esta e com os alunos,
ajudando-os na resolução de alguns problemas matemáticos e nas propostas de
trabalho apresentadas.
Desde o início das aulas, que a professora propôs aos alunos jogos de dinâmica
de grupo, no sentido de conseguir uma maior aproximação entre os alunos, dado
que muitos não se conheciam, e, simultaneamente, uma melhor relação
pedagógica destes com a professora e com a estagiária.
Após a observação de algumas aulas, o artista sugeriu tirar uma fotografia de
conjunto, a que chamou” Foto de Família”, contribuindo igualmente para a criação
de uma espirito de equipa, necessário à prossecução do projeto - aprendizagem
dos conteúdos relativos ao tema geometria no plano e no espaço.

Fotografia 44 - Foto de família

A utilização de cortes num bolo cúbico de chocolate contribuiu para que os alunos
colmatassem algumas das suas dificuldades em relação à visualização espacial,
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obtendo no concreto secções produzidas num sólido pela interseção de planos, e
posteriormente saboreassem o bolo. Esta estratégia incentivadora quebrou as
habituais rotinas das aulas e desencadeou a vontade de participar no projeto.

Fotografia 45 e 46 - Corte do bolo e uma das secções obtida

Com o objetivo de ajudar a memorizar algumas fórmulas da geometria analítica,
equações da reta, circunferência e esfera, o artista criou uma ladainha musical,
“Mantramática”, que para além do seu resultado ser eficaz, entusiasmou os
alunos.
Uma das estratégias que também deu resultados foi a de ouvir os alunos sobre o
que poderia ser melhorado na aula de matemática e trabalhar a ideia de silêncio a cada aluno só era permitido falar se requisitasse o gravador. A ligação da
matemática à vida, aulas interessantes, interativas e diferentes foram os aspetos
mais referenciados e que levaram a professora a alterar algumas das suas
atitudes.
Pequenos grupos de alunos reuniram-se para trabalhar quatro textos, os quais
três são de aplicação da matemática à vida real - “Os Primos da Ira” (números
primos); “O Mistério do Bilhete de Identidade”; “Matemática e Mensagens
Secretas” (códigos) e o quarto sobre história da matemática “ A Vingança de
Fermat”. O resultado do trabalho dos dois últimos textos, foram duas curtasmetragens, realizadas com a orientação do artista e acompanhadas em termos
científicos pela estagiária e professora.
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Fotografia 47 e 48 - Trabalho de grupo sobre o Teorema de Fermat e sobre os Códigos

Os quatro trabalhos foram apresentados em aula pelos respetivos grupos,
discutidos com todos os alunos que puderam colocar dúvidas e clarificar alguns
dos conceitos envolvidos nas situações problemáticas.

5.6.3 Avaliação do projeto pelos alunos

O gráfico 10 permite visualizar que 96% dos alunos aprende melhor através da
prática e que esta proporciona uma maior motivação para a disciplina e seu
desempenho.
Adiciona-se a este espeto o facto de as aulas serem divertidas e interessantes, o
que possibilitou a melhoria das capacidades de confiança de cada um, facilitando
a iniciativa e a vontade de participar, mesmo que as ideias ou respostas às
questões e exercícios propostos não sejam os mais corretos.
O progresso no relacionamento entre os alunos também foi assinalado pela
maioria, bem como o da relação destes com a professora e com o artista.
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Percentagem de respostas do questionário de satisfação
A realização da aula pública motivou-me
A relação artista/aluno foi boa
A relação aluno/aluno melhorou
A relação professor/aluno melhorou
Questionar e desenvolver a compreensão por tudo…
Valorizar os sentidos
Aumentar a capacidade de confiança e iniciativa
Ajudar a um melhor desempenho escolar
Aprende a matéria de uma forma divertida, …
Cativar o interesse pela disciplina
Melhorar o relacionamento entre todos
Proporcionar divertimento e surpresa
Aprender mais adquirindo conhecimentos através …

0
Discordo

Não concordo nem discordo

20
Concordo

40

60

80

Concordo totalmente

Gráfico 10 - Percentagem de respostas dos itens fechados do questionário

O diálogo dos alunos com a filósofa reafirmou a apreciação a alguns dos itens
equacionados, tal como realça o extrato do relato seguinte: “ Eu acho que nos
ajudou a perceber muita coisa que não teríamos percebido da mesma forma se
fosse só a dar matéria, ou seja, envolveu-nos muito mais, e fez com que
ficássemos mais interessados, mais focados. Com isso, percebermos melhor para
que serve a matemática porque afinal de contas, o que nós vamos aprender na
sala de aula é o que nós vamos aplicar lá fora. Demora mais tempo, é verdade! E
a matéria não se dá com tanta velocidade, mas aprende-se melhor.” e, introduziu
outros como a aplicação do projeto a todas as disciplinas e as mudanças
desejáveis para a Escola.
Nem todos os alunos anuíram à aplicação do projeto em todas as disciplinas,
porque segundo estes passava a ser banal e rotineiro. No entanto, concordam
que através da metodologia e estratégias nele experienciadas se aprende mais
facilmente qualquer matéria e a sua utilidade.
Na Escola tornavam as aulas mais práticas e com ligação à vida real, faziam com
que os professores se envolvessem mais com a escola, proporcionavam aos
alunos mais visitas de estudos, e atividades fora da sala de aula, convidavam
pessoas de várias áreas para conversar com eles e envolviam a Associação de
Estudos nos projetos a realizar.
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Finalmente apresenta-se o quadro 18 que faz referência à aula pública valorizada
pela partilha com os outros e pela demonstração do que aprenderam e como
conseguiram fazê-lo.
As dificuldades sentidas residiram na compreensão dos conteúdos matemáticos,
na capacidade de concentração e de escuta e nas interações necessárias a um
trabalho de grupo.
Aspetos positivos

Dificuldades

Avaliação global

 Motivação para a disciplina.
 Facilitou a aprendizagem.
 Vontade de aprender de
forma diferente e divertida.
 Ajudou a memorizar as
fórmulas.
 Aumento da autoconfiança.
 Contribuição para a união da
turma.
 Alargar os conhecimentos.
 Aula pública

 De interação e comunicação
no início do projeto.
 Fazer silêncio.
 Compreensão da matéria.
 Trabalhar com o artista nos
exercícios de concentração e
aquecimento.
 Trabalhar em grupo.
 Pouco
tempo
para
a
realização do trabalho.

 O projeto em si foi fantástico, pois
motivou-nos e proporcionou-nos
uma melhor aprendizagem.
 Como numa montanha russa feito
de alto e baixos. Receio no início,
diversão e vontade de tornar a fazêlo.
 O projeto foi uma boa experiência e
uma boa mudança da rotina, que
nos ajudou a mudar também.
 O projeto 10 x 10 foi, sem dúvida,
uma mais-valia e ajudou-nos a
contactar com ostras áreas - cinema.
Teatro e música - o que permitiu ver a
disciplina de uma forma cativante e
não aborrecida.
 Na minha opinião cumprimos os
objetivos do projeto, pois, para além,
de conseguirmos assimilar a matéria,
tivemos a capacidade de a partilhar
com os outros.

Quadro 18 - Síntese das respostas abertas do questionário de avaliação

5.6.4 Avaliação do projeto pela dupla
A integração do projeto na Escola foi avaliada por ambos positivamente em
relação à Direção, mas apenas satisfatória na cooperação com outros
professores, não existindo colaboração com outros agentes educativos na opinião
do artista e sendo boa para a professora.
A conceção e organização do trabalho de sala de aula foram adequadas ao
contexto da turma e da disciplina, mas a articulação dos conteúdos científicos
com os artísticos, bem como os recursos a utilizar foram apenas satisfatórios,
dado o pouco tempo necessário à interiorização dos conceitos matemáticos por
parte do artista.
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O desempenho do projeto em relação ao professor em quase todos os
parâmetros à exceção da aquisição de aprendizagens foi classificado pelo artista
com bom e pela professora acerca do artista.
O quadro abaixo evidencia os aspetos positivos, as dificuldades e algumas das
sugestões para o futuro, sobressaindo:
 o apoio logístico da escola e a importância do acompanhamento do projeto
pela direção e restante comunidade educativa;
 o significado de uma colaboração efetiva de outras disciplinas para a
compreensão de o saber como um todo por parte do aluno;
 a cedência de mais tempo no horários dos professores e alunos envolvidos
no projeto, para aprofundamento do mesmo;
 a necessidade de uma alargada compreensão dos conteúdos matemáticos
para uma articulação significativa com as estratégias e atividades de
natureza artística;

Professora

Artista

 a expansão do projeto através do meios mediáticos.
Aspetos positivos

Dificuldades

Sugestões futuras

 Relação humana e profissional
com a professora.
 Empenho e sucesso na
preparação e realização da aula
pública.
 Inclusão de uma estagiária em
todo o processo.

 Falta de tempo para refletir em
profundidade e conseguir uma
verdadeira ligação entre a arte e a
matemática.
 Cansaço e desmotivação da
professora, consequência da falta de
tempo do projeto.
 Falta de condições técnicas e
logísticas na escola.

 Criação do espirito de grupo na
turma.
 O empenho e o entusiasmo dos
alunos pelas atividades propostas
e pela aula pública.
 A utilização de estratégias inovadoras

 A articulação dos conteúdos
programáticos e artísticos no tempo
previsto para o projeto.
 Logística a que a escola não
conseguiu dar resposta, como o
facto de não nos ter sido possível
utilizar um projetor.
 Articular os horários muito rígidos,
quer dos alunos quer dos
professores, com certos momentos
do projeto que exigiriam uma
continuidade d trabalho para alem
“do toque”.

 Estender o projeto em termos
temporais.
 Promover a transdisciplinaridade.
 Diminuição da carga horária dos
professores envolvidos no projeto.
 Intervir a nível dos auditórios, de
modo a potencializar os seus
recursos.
 Fazer com que o projeto ganhe
dimensão mediática
 Alargar
o
calendário
de
implementação do projeto para dois
períodos letivos.
 Um armário na escola para guardar o
equipamento.
 Os horários dos professores e dos
alunos envolvidos no 10x10
contemplarem uma hora semanal
extra para trabalharem no projeto.

articulando conteúdos programáticos
da matemática e conteúdos artísticos,
como, por exemplo, a música no caso
do “mantramática”.

Quadro 19 - Síntese dos itens de resposta aberta do questionário de avaliação
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5.6.5 Breve descrição da aula pública
Os alunos dispostos em círculo iniciam um exercício de concentração, para
depois introduzirem a demonstração da “Mantramática”, ou seja, sons ritmados
que acompanham o dizer das fórmulas de algumas das equações da geometria.

Fotografia 49 - Mantramática

A dupla apresenta uma síntese do processo realizado em sala de aula, explicando
o artista algumas das atividades realizadas e a sua finalidade, e a professora a
especificidade do raciocínio matemático e da sua linguagem própria, fatores que
de certo modo dificultam a aprendizagem.
Após a explicação das quatro propostas de trabalho feitas à turma e dos seus
objetivos, seguiram-se duas curtas-metragens sobre o teorema de Fermat e as
mensagens por código, produtos de dois grupos de alunos. Os outros dois
trabalhos foram apenas apresentados oralmente pelos respetivos grupos.
Finalmente, dois alunos executaram os cortes no bolo cubico à medida que outros
dois explicavam como se processavam e quais os sólidos obtidos. Para terminar
todos os alunos convidam o público a dirigir-se para o jardim da Gulbenkian,
oferecendo-lhe um pedaço de bolo.

5.6.6 Avaliação da aula pública pela assistência
Entregaram os questionários de avaliação desta aula 28 pessoas, das quais 78%
afirma poder ter impacto na sua atividade profissional, 18% diz não ter qualquer
impacto e 4% não responde.
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A aula pública trouxe inovação em relação
Formato
Metodologia
Estratégias
Recursos
%
%
%
%
Sim Não Branco Sim Não Branco Sim Não Branco Sim Não Branco
86

0

14

64

4

32

89

0

11

78

4

18

Níveis %
Classificação da aula pública

1

2

3

4

5

-

-

11

31

58

Quadro 20 - Percentagem de respostas obtidas através dos questionários

Globalmente, um pouco mais de metade dos respondentes atribuiu a classificação
de muito bom à aula, 31% de bom e os restantes de suficiente, registando-se um
nível elevado sobre a originalidade conferida à metodologia, às estratégias e aos
recursos apresentados.

5.6.7 Considerações
O relacionamento entre o par foi muito bom, bem como a partilha efetuada,
proporcionando à professora um renovado olhar sobre alguns aspetos da escola,
nomeadamente: a utilidade da criação de um grupo turma; a melhoria das
capacidades de atenção e concentração e o cuidado e a criatividade na
realização e na apresentação dos trabalhos, o que faz grande diferença e torna
útil a sua aprendizagem.
Uma percentagem significativa de alunos que se empenharam na realização do
projeto e da aula pública, não criaram o gosto pela disciplina e evoluíram pouca
na sua aprendizagem matemática, sendo o tempo um fator relevante, pois o nível
de conhecimentos matemáticos e o ritmo de aprendizagem de cada um é muito
heterogéneo, necessitando estes alunos de um apoio mais individualizado, para
que superem as suas lacunas.
Para o artista a matéria era desconhecida e o tempo de estudo e prática foi curto,
para o domínio da mesma.
Pelas razões apontadas e por tudo o que foi dito ao longo da descrição deste
projeto, os objetivos foram apenas parcialmente atingidos.
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5.7 Projeto “O Corpo do Agir”
O principal objetivo do projeto desenhado foi contribuir para o desenvolvimento de
competências de interpretação, reflexão e de comunicação no contexto da
filosofia.

5.7.1 Apresentação da dupla
Ana Margarida Guimarães é professora de Filosofia na ESPAV e selecionou
uma turma de 10º ano do Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais, com 27
alunos com média de idades de 16 anos, para desenvolver o projeto.
Aldara Bizarro é coreógrafa, formadora e professora de dança e apresenta e
dirige os seus trabalhos por todo o país.

5.7.2 Realização do projeto de sala de aula

A consciência corporal foi feita através do movimento, um ação cognitiva que
levou ao agir e ao pensar e que com base na sua aprendizagem foi possível
transmitir e/ou elaborar conhecimentos. Este princípio conduziu a dupla nas suas
interações e no encontro de estratégias e de exercícios que articulassem o
movimento e a dança com os conceitos da filosofia.

Fotografia 50 - Escrita das palavras-chave
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Um ritual de princípio de aula sobre a explicação do que se ia fazer e um de final,
com registo de uma palavra-chave, num papel de cenário que serviu de suporte e
forrava uma parede de um espaço aberto sem mesas nem cadeiras, onde
decorriam as aulas, sugeriu sentimentos, emoções, significados ou juízos de valor
sobre as atividades vivenciadas.
A aula conjunta tinha a duração de 60 minutos e, num primeiro momento foi
preciso trabalhar a ligação entre os alunos e as capacidades de escuta e de
concentração. A artista fê-lo, propondo experiências que estimulavam sensações
e o uso dos sentidos, de uma forma inabitual, das quais se retratam alguns
exemplos através das fotografias 50 e 51. No primeiro exemplo executado em
pares, um dos elementos simulava ser cego e deixava-se conduzir pelo outro no
espaço exterior da escola, o qual necessita de confiança no seu parceiro. O
segundo implicava o movimento do corpo e que os alunos se tocassem,
desenvolvendo o sentido de proximidade e de relacionamento.

Fotografias 51 e 52 - Passeio do cego e exercício de corpo

No final dos exercícios os alunos, em conjunto com a dupla, dialogavam sobre os
mesmos e revelaram as suas perceções e sensações.
A visualização de vídeos ajudou os alunos a encarar as propostas de uma forma
diferente, desinibindo-o e permitindo desenvolver a capacidade de imaginação.
Exercícios sobre as diferentes perspetivas do que se vê, sobre a atenção para o
que rodeia cada um e sobre a importância de sentir o silêncio, contribuíram
igualmente

para

o

desenvolvimento

prosseguimento do projeto.

de

competências

necessárias

ao
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No segundo momento, um trabalho de improvisação através da dança surgiu a
partir da interrogação” O que posso fazer para me conhecer melhor e ao mundo
que me rodeia?” e levou à ligação com o tema de filosofia que se cria trabalhar “ A
ação humana” e, mais precisamente os conceitos de determinismo radical e
moderado e libertinismo e suas condicionantes.

Fotografia 53 - Trabalho de criação

Este trabalho pretendia encontrar ideias e respostas para as situações exploradas
pelos conteúdos e pressupostos da filosofia, que desafiavam cada um e o coletivo
e,

simultaneamente

pretendiam

fomentar

nos

alunos

uma

atitude

de

responsabilização e de compromisso pela aprendizagem.

Todas as semanas, o professor de artes organizava com os alunos um
diário gráfico que retratava momentos marcantes da aula da dupla. As
fotografias exibem páginas de diários diferentes.

Fotografias 54 e 55 - Páginas do diário gráfico
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Esta colaboração entusiasmou os alunos e mostrou-lhes a relação entre as
diferentes formas de conhecimento.
Foram proporcionadas aos alunos visitas aos espetáculos de dança: “Nova
bailarina” sobre a democracia; “Hoje” que apresenta movimentos simples e de
fácil identificação pelos alunos; “Forming entertaining” que problematiza o futuro e
a uma master class de Renato Ferracini sobre o corpo do ator. Estes espetáculos
foram posteriormente assunto de debate e análise sobre as implicações no
trabalho que estavam a realizar.
A maior parte dos alunos envolveu-se no projeto e participou ativamente nas
propostas apresentadas. No entanto, um pequeno grupo a meio do projeto
renunciou à participação nas propostas que implicavam o corpo, optando a
professora por solicitar a estes alunos que desenhassem a aula, acompanhando
deste modo o seu desenrolar.
A professora desempenhou um papel preponderante na articulação destas
atividades com os conteúdos da disciplina, na organização das diferentes aulas
da dupla, nos debates e reflexões com os alunos e no complemento de todo o
trabalho.

5.7.3 Avaliação do projeto pelos alunos
“O projeto ajudou-me a ver que a filosofia é interessante, porque nos ajuda na
vida, a saber argumentar e a dizer o porquê dos acontecimentos” e “interagir com
os outros desperta em nós felicidade, à vontade e confiança no outro”, frases dos
alunos entrevistados e que sintetizam os aspetos mais valorizados pela maior
parte dos alunos e que também constam no quadro seguinte
Aspetos positivos

Dificuldades

 União da turma
 Conquista da liberdade de
expressão.
 Aprender a confiar.
 Maior interesse pela matéria.
 Respeito e interação entre
todos os alunos

 Interagir com pessoas que
não tínhamos confiança.
 De concentração e em fazer
silêncio.
 Vencer a timidez e a
insegurança.
 Desconforto com a dança.
 Alguns exercícios com o
corpo.

Avaliação global

 Um projeto onde os sentidos
ficam mais presentes.
 Aprendi a lidar com as
pessoas da turma.
 Aprendemos a experimentar
e a explorar os nossos
sentidos.
 Um projeto bastante produtivo
principalmente
no
melhoramento da relação
aluno/aluno e aluno/professor.
Quadro 21 - Síntese das respostas abertas do questionário de avaliação
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Os aspetos menos conseguidos dizem respeito à insegurança, ao desconforto do
trabalho com o corpo e à interação com o outro, parâmetros que na avaliação
global aparecem como sendo aprendizagens efetuadas.

Percentagem de respostas do questionário de satisfação
A realização da aula pública motivou-me
A relação artista/aluno foi boa
A relação aluno/aluno melhorou
A relação professor/aluno melhorou
Questionar e desenvolver a compreensão por …
Valorizar os sentidos
Aumentar a capacidade de confiança e …
Ajudar a um melhor desempenho escolar
Aprende a matéria de uma forma divertida, …
Cativar o interesse pela disciplina
Melhorar o relacionamento entre todos
Proporcionar divertimento e surpresa
Aprender mais adquirindo conhecimentos …

0
Em branco

Discordo

20

Não concordo nem discordo

40
Concordo

60

80

Concordo totalmente

Gráfico 11 - Percentagem de respostas dos itens fechados do questionário

No gráfico observa-se que 42% dos alunos tem uma posição neutra no que se
refere ao cativar o interesse pela disciplina e cerca de 25% destes mantem esta
posição em relação à ajuda para o desempenho escolar e para o aumento das
capacidades de confiança e iniciativa.
Aprender através da prática e de uma forma interessante foi um parâmetro que
ofereceu concordância por parte da maioria dos alunos.
A aula pública motivou cerca de 70% dos alunos, manifestando os restantes uma
postura neutra.
O que mudou com a experiência do projeto? Uma das questões postas pela
filósofa durante o diálogo com os alunos e cujas respostas se podem ler no
quadro 22, e das quais se evidencia a possibilidade de alunos trabalharem
descontraidamente, sabendo à priori que não há juízos de valor sobre o seu
desempenho.
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Mudanças ocasionadas pelo projeto
 A nossa forma de pensar.
 No início achávamos ridículo, mas depois de vermos o vídeo ficamos
entusiasmados.
 A união entre a turma, maior conhecimento entre todos.
 Aulas de descontração e sem crítica.
 Mudou a confiança, mas com o grupo que trabalhamos fica, com os
outros não.
 O projeto ajudou a interagir e a sair da zona de conforto.
 Embora a concentração tivesse aumentado, a passagem desta
capacidade para outras disciplinas não aconteceu, pelo menos na
maior parte dos alunos.
Quadro 22 - Síntese das respostas dos alunos em relação à mudança

5.7.4 Avaliação do projeto pela dupla
O impacto do projeto na Escola foi considerado pela dupla como satisfatório,
reconhecendo esta que apesar do projeto ser bem aceite pela direção, os
recursos nem sempre responderam às necessidades, visto que os equipamentos
não funcionavam ou não se encontravam disponíveis.
A colaboração com outros professores, sobretudo os da turma foi avaliada com
bom.
A conceção e a realização do plano de trabalho tiveram em consideração o
contexto da turma onde o mesmo iria ser desenvolvido e a articulação dos
conteúdos da filosofia com as estratégias, atividades e recursos necessários,
tendo sido classificada por ambas com bom. A mesma classificação foi atribuída à
conceção e planificação da aula pública.
O desempenho do projeto pela artista visto pela professora foi avaliado em todos
os parâmetros com bom e a mesma avaliação foi conferida à artista pela
professora.
Em relação ao desempenho dos alunos a artista considera que houve uma
mudança de atitudes significativa e a professora apenas satisfatória, convergindo
nos restantes pontos: motivação, empenho, participação e receção das propostas
inovadoras, com a atribuição de bom.

91

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO 10 X 10
2ª EDIÇÃO

A aquisição de aprendizagens não foi avaliada pela artista, tendo sido classificada
com suficiente pela professora
O Quadro seguinte sintetiza os aspetos mais e menos conseguidos e algumas
das sugestões apresentadas pela dupla

Professora

Artista

Aspetos positivos
 Vivência da criação.
 Aplicação e interpretação dos
conhecimentos da filosofia na
criação.
 Cooperação dos alunos

 Introdução de uma nova
linguagem como estratégia de
trabalho
em
conteúdos
tradicionalmente muito formais e
abstratos.

Dificuldades

Sugestões futuras

 Pouco tempo para aprofundar o  Disponibilização de equipamento
trabalho.
por parte da Gulbenkian, para o
trabalho a realizar na escola.
 Na disponibilização do equipamento.

Retirar horas de trabalho burocrático
 Sala boa mas pequena.
ao professor, em prol do projeto.
 Prioridade aos horários dos
professores envolvidos, por parte da
direção da escola.
 Reduzido tempo de trabalho  Negociar um tempo no horário dos
semanal.
alunos para o projeto.
 Difícil articulação do tempo  Melhor identificação da turma onde
necessário para o projeto com o se realizará o projeto.
tempo exigido para as outras aulas e  Refletir melhor sobre os conteúdos a
restantes tarefas do professor.
desenvolver.
 Alargar a duração do projeto para ser
melhor sustentado

Quadro 23 - Síntese dos itens de resposta aberta do questionário de avaliação

5.7.5 Breve descrição da aula pública

A aula iniciou-se com o desenhar num painel imagens e palavras que
expressavam emoções, sentimentos e avaliações relacionadas com o projeto.
A referência às duas perspetivas da dupla, acerca da primeira etapa do seu
trabalho, deu seguimento aula; a finalidade da artista, era a de recolocar o corpo
na escola contribuindo para a eficácia da aprendizagem e a da professora,
integrar, refletir e problematizar as várias maneiras de encontrar o real através do
pensamento e do corpo.
Apresentadas estas ideias e a importância de se articularem, explanaram o seu
processo de trabalho, descrevendo alguns dos exercícios experienciados pelos
alunos e os seus objetivos.
Num segundo momento, os alunos partilharam com o público através da dança,
um conjunto de improvisações relacionadas com o livre arbítrio, conteúdo da
filosofia relacionado com o tema “A ação humana”.
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Fotografia 56 - Momento da ação de manipulação

A consciência de um trabalho coletivo aparece num momento em que os alunos
em linha lançam palavras-chaves que sendo de cada um, assumem o todo.
A dupla valoriza a consciência do agir por parte dos alunos e o seu envolvimento
no projeto.

5.7.6 Avaliação da aula pública pela assistência
Entre os 30 questionários entregues 71% dos respondentes pensa que a
metodologia e estratégias observadas nesta aula poderão ter impacto na sua
atividade profissional.

A aula pública trouxe inovação em relação
Formato
Metodologia
Estratégias
Recursos
%
%
%
%
Sim Não Branco Sim Não Branco Sim Não Branco Sim Não Branco
73

3

23

60

17

23

70

7

23

54

23

23

Níveis %
Classificação da aula pública

1

2

3

4

5

-

3

7

24

66

Quadro 24 - Percentagem de respostas obtidas através dos questionários

A grande percentagem de pessoas classifica aula pública com bom e muito bom,
sendo que 7% a considerou suficiente e a uma pessoa não gostou.
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É significativa a percentagem de respostas em branco em relação à inovação de
todos os itens explicitados no quadro 24.

5.7.7 Considerações
A dupla trabalhou semanalmente na conceção e preparação das aulas e na sua
realização, num clima agradável e de grande partilha de ideias e saberes.
A professora nestas aulas funcionou como observadora atenta dos seus alunos,
realizando os exercícios iniciais com eles e contribuindo para os debates de
reflexão.
Efetuou diversas visitas de estudo a espetáculos relacionados com a linguagem
da dança e do movimento, a fim de desafiar o pensamento e sentido crítico dos
alunos, explorando, posteriormente, a ligação destes conteúdos aos da filosofia,
nas aulas que lecionava sozinha.
A artista estimulou sistematicamente o trabalho dos alunos, valorizando as suas
improvisações e a transmissão dos conceitos da filosofia através da comunicação
e expressão corporal, ora individualmente, ora em pares ora coletivamente.
Um grupo significativo de alunos colaborou ativamente na preparação da aula
pública, deslocando-se à escola durante as férias de natal a fim de ensaiar. Na
apresentação da mesma, revelaram concentração e desempenharam com
sucesso o trabalho a que se propuseram.
O projeto cumpriu positivamente os objetivos esboçados, não se podendo afirmar
uma aprendizagem significante dos conteúdos, dado que os resultados obtidos no
teste ficaram aquém das expetativas.

5.8 Projeto “Viajar pela Rochas Alargando Horizontes”

O objetivo deste projeto foi a construção do conhecimento com base na utilização
das linguagens do desenho, da escrita, da interpretação e argumentação e do
trabalho em grupo.
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5.8.1 Apresentação da dupla
Maria João Mineiro é professora de Biologia/Geologia na ESPAV e leciona a
turma de 10º ano do Curso de Ciências e Tecnologia, formada por 11 raparigas e
11 rapazes, com idades compreendidas entre os 14 e 17 anos. Quatro destes
alunos tem nacionalidade estrangeira e 70% frequentam pela primeira vez a
escola.
Hugo Barata é artista visual e mediador na Fundação Calouste Gulbenkian.
Desenvolve o seu trabalho nas áreas da pintura, desenho e vídeo, e faz
investigação e curadoria.

5.8.2 Realização do projeto de sala de aula

No âmbito do tema "Geologia, os geólogos e os seus métodos" e mais
especificamente, o estudo das rochas como importante fonte de informações
sobre o passado da Terra, a dupla, uma vez por semana, efetuava uma aula em
conjunto.
O relacionamento entre os diferentes elementos da turma era fraco, porque a
maioria dos alunos não se conhecia. Embora motivada para a disciplina a turma
revelava

dificuldades

na

consolidação

de

pré-requisitos

necessário

ao

conhecimento geológico, mas a sua curiosidade e aceitação do projeto foram
marcantes.
As atividades sugeridas pelo artista articularam com os conteúdos da disciplina,
com a sensibilização para o desenho como forma de recolha de informação e de
motivação, para o sentido de grupo e para a escrita criativa e oralidade
argumentativa.
Imagens ilustrativas das ligações entre a arte e a geologia supreenderam os
alunos e iniciaram a introdução do artista em sala de aula. Seguiu-se a proposta
da representação de uma linha à qual eram conferidos vários atributos, como por
exemplo: uma linha pesada, uma linha que queria dizer qualquer coisa, uma lina
que copia algo do nosso campo de visão e outras, o desenho, em pares, de uma
linha em espelho, e, posteriormente as reflexões sobre os resultados obtidos.
Outras técnicas de desenho foram introduzidas no decurso do trabalho da dupla:

95

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO 10 X 10
2ª EDIÇÃO

desenho de observação, de memória visual, de interpretação da realidade e
outros.

Fotografia 57 - Exercício, em pares, da uma linha em espelho

A criação de um caderno de campo para que os alunos efetuassem registos
escritos

ou

desenhados

durante

o

trabalho

no

terreno,

possibilitaram,

posteriormente, a adição de notas interpretativas, de dúvidas ou de reflexões,
criando uma ferramenta útil e válida para o desenvolvimento das capacidades de
observação, de organização, de interpretação e de criatividade.

Fotografia 58 e 59 - Exemplos de diários de campo

O trabalho no terreno foram as visitas de estudo à exposição "Allosaurus: um
dinossáurio, dois continentes" presente Museu de História Natural e o passeio
pedestre orientado por uma geóloga “Cidade a nossos pés”, abriram horizontes
que permitiram a concretização dos conteúdos e conceitos lecionados em sala de
aula.
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Fotografias 60, 61 e 62 - Recolha de informação pelos alunos nas visitas de estudo

Outra das estratégias utilizadas foi a execução de atividades no espaço exterior
da escola, chamando a atenção para a diferença entre olhar e ver.

Fotografias 63 e 64 - Alunos a desenhar no pátio da escola

Por fim os alunos em colaboração com a dupla e um outro artista do projeto
construíram a letra e a música de uma canção, que sintetizava o ciclo de vida das
rochas.

5.8.3 Avaliação do projeto pelos alunos
“O projeto tinha como objetivo relacionar a disciplina com a vida e podemos
comprová-lo, pois ganhámos a experiência de um geólogo. Não dou 20, porque
não tivemos tempo suficiente para concluir os trabalhos”, a estas frases proferidas
por um aluno no decurso da entrevista, associam-se outras avaliações apontadas
no quadro e no gráfico que se seguem.
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Aspetos positivos

Dificuldades

Avaliação global

 Visitas de estudo.
 Trabalho com o artista.
 União da turma.
 A elaboração da canção.
 Organização do caderno de
campo.
 Relação da matéria com a
vida.
 Despertar da motivação.
 Relação da arte com a
geologia.
 Saber observar o que nos
rodeia
 Construir a canção sobre o
ciclo das rochas.
 Participar na aula pública.
 Facilidade para aprender e
assimilar.

 Falar em público.
 Trabalhar em grupo sem
conflitos.
 Desenhar.
 Seleção da informação para
organização do caderno de
campo.
 Construir a música e a letra
da canção.
 Grande
quantidade
de
informação para organizar no
caderno de campo.
 Gerir o tempo em algumas
das atividades.

 O projeto contribuiu para sermos
amigos e aprender melhor a matéria.
 O projeto teve êxito na relação com o
artista e com a disciplina, porque os
artistas puxaram por nós e tentaram
suavizar a matéria.
 O projeto ajudou-me a adquirir novos
conhecimentos e a ver as coisas de
uma maneira mais interessante.
 Foi criativo, porque houve ideias
criativas de todos nós e fomos ainda
mais criativos ao juntá-las numa
única peça.
 O projeto ofereceu-nos um lado
dinâmico e prático para esta
disciplina.
 Foi como juntar as peças de um
conjunto de Legos, uma a uma.
Assim, com o projeto fomos
ganhando pouco a pouco muita
experiência e sentido de autonomia.

Quadro 25 - Síntese das respostas abertas do questionário de avaliação

Como aspetos positivos sobressaem: a utilidade das visitas de estudo; a maisvalia da organização do caderno de campo, a canção sobre o ciclo das rochas e,
ainda, o ânimo dado pelo artista não só na relação da arte com a geologia, mas à
importância de uma observação, embora alguns destes aspetos tivessem
constituído dificuldades, as mesmas foram superadas.

Percentagem de respostas do questionário de satisfação
A realização da aula pública motivou-me
A relação artista/aluno foi boa
A relação aluno/aluno melhorou
A relação professor/aluno melhorou
Questionar e desenvolver a compreensão por tudo o …
Valorizar os sentidos
Aumentar a capacidade de confiança e iniciativa
Ajudar a um melhor desempenho escolar
Aprende a matéria de uma forma divertida, didática …
Cativar o interesse pela disciplina
Melhorar o relacionamento entre todos
Proporcionar divertimento e surpresa

Aprender mais adquirindo conhecimentos através …
Discordo

0

Não concordo nem discordo

10

20

Concordo

30

40

50

60

70

Concordo totalmente

80

Gráfico 12 - Percentagem de respostas dos itens fechados do questionário
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Pode ver-se no gráfico que grande parte dos alunos, reconhece ter desenvolvido
as capacidades de questionamento, de observação, de iniciativa e de
autoconfiança, o que lhes permitiu ultrapassarem algumas das dificuldades
assinaladas
A aprendizagem com recurso à prática e a sua contribuição para uma melhor
aquisição de conhecimentos e, ainda, a participação na aula pública, são
valorizadas por cerca de 70% dos alunos.
Finalmente, evidencia-se o bom relacionamento entre os alunos e entre estes e o
artista e a professora.

5.8.4 Avaliação do projeto pela dupla

As avaliações da dupla convergem nos parâmetros de integração do projeto na
Escola, com exceção do impacto do mesmo, que para o artista foi suficiente e
para a professora bom.
Relativamente à conceção do projeto em sala de aula, a sua adequação ao
contexto da turma foi apreciada com bom pela professora e com suficiente pelo
artista.
Registam-se também divergências acerca da articulação dos contéudos cientificos
com os artisticos, quer no planeamento do projeto, quer na sua execução, itens
classificados pelo artista com suficiente e pela professora com muito bom.
No que respeita à mudança de atitudes, o artista refere que a professora têm uma
atitude muito positiva, criativa e de grande qualidade perante o trabalho com os
alunos e, por este facto, não considerou ter havido qualquer alteração. A
professora atribui muito bom ao artista neste parâmetro.
A motivação, empenhamento, cooperação, integração das propostas de trabalho e
aquisição de aprendizagens, foi avaliada por ambos com muito bom.
Finalmente, sobre o desempenho dos alunos o artista refere que a mudança de
atitudes dos mesmos e a sua aquisição de aprendizagens foi apenas suficiente,
enquanto a professora as aprecia com bom. O empenho, interesse e participação
nas atividades desenvolvidas foram valorizadas por ambos.
O quadro seguinte completa esta avaliação, salientando-se as observações feitas
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por ambos e o contributo positivo que consideram ter havido, por um lado através
da ação do artista que contribuiu para um ensino mais criativo, desenvolvendo
estarégias e atividades que aumentaram a imaginação dos alunos e originaram o
autoconhecimento, por outro lado, o artista pode tomar contacto direto com a
realidade escola e sala de aula, bem como envolver-se significamente no
processo de aprendizagem.

Professora

Artista

Aspetos positivos
 Conclusão do planeamento
preparado com a professora.
 Adaptação das técnicas artísticas
à disciplina.
 Empenho, determinação e
vontade dos alunos na
prossecução do projeto.

 Empatia entre a professora e o
artista, o que facilitou a realização
do trabalho e o envolvimento dos
alunos.
 Boa articulação das atividades.
 Empenho e abertura do artista e
da professora e respeito pelo
trabalho um do outro.

Dificuldades

Sugestões futuras

 A necessidade de avançar  Extensão do projeto ao longo do
rapidamente na matéria da disciplina.
ano letivo.
 Pouco tempo para a preparação da  Tentar perceber na Residência,
aula pública.
como poderão articular as
 Espaço de diálogo com os alunos disciplinas científicas com as
artísticas.
sem ser na sala de aula.
 Conseguir tempos de encontro
entre os artistas que estão na
mesma escola.
 Mais tempo de preparação da aula
pública.
 Professores candidatos voluntários.
 Apresentação da aula pública em
regime
Exposição
ou
Laboratório/Estaleiro, de modo a
que o publico possa ter contacto
com os diversos tipos de objetos
construídos ao longo do processo.
 A pressão do tempo para a  Alargar o período de implementação
realização do projeto.
do projeto na turma.
 As caraterísticas do projeto e a  Incluir uma sensibilização aos
pressão do exame nacional.
encarregados de educação dos
 Falta de responsabilidade e alunos envolvidos, para a
empenho por parte de alguns alunos importância da educação artística.
( os repetentes que realizaram o  Alargar o projeto a outras disciplinas e
projeto no ano anterior).
anos de ensino.

Quadro 26 - Síntese dos itens de resposta aberta do questionário de avaliação

5.8.5 Breve descrição da aula pública

Após a apresentação da dupla e dos alunos, foram projetadas algumas imagens
onde se podia visionar as ligações da arte com a geologia, tal como se iniciou o
projeto em sala de aula.
Alternadamente, a professora e o artista explicam as diferentes fases do seu
processo de trabalho, cujo lema orientador foi "Olhar, ver e registar".
Os alunos, documentaram algumas das atividades realizadas, por exemplo:
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conjuntamente com a gravação, cantaram a canção sobre o ciclo das rochas, a
descrição das visitas de estudo que realizaram e os seus diários de campo.
Projeção de videos sobre os exercicios propostos e seus resultados, como: "A
vida de uma linha";

algumas páginas dos diversos cadernos de campo e os

desenhos realizados no pátio da escola, segundo a utilização de várias técnicas,
preencheram o tempo da aula.
Finalmente, os alunos leram as suas frases avaliativas, acerca do trabalho que
acabaram de experienciar e, o artista colocou um desafio ao público: durante um
minuto projetou uma imagem e retirou-a, posteriormente, convidou as pessoa a
desenharem um promenor da imagem com a mão inabitual.

5.8.6 Avaliação da aula pública pela assistência
As classificações atribuídas pelas 31 pessoas que entregaram o questionário,
remete para uma percentagem de 77% de respondentes que consideraram a aula
boa e muito boa, notando-se que algumas atribuíram suficiente à aula ou em
menor percentagem um nível negativo.
A inovação foi valorizada relativamente à metodologia, estratégias e recursos e
menos acerca do formato.
Declararam ter impacto na sua atividade profissional, 78% das pessoas que
responderam.

A aula pública trouxe inovação em relação
Formato
Metodologia
Estratégias
Recursos
%
%
%
%
Sim Não Branco Sim Não Branco Sim Não Branco Sim Não Branco
52

38

10

68

22

10

78

16

6

71

19

10

Níveis %
Classificação da aula pública

1

2

3

4

5

3

6

14

30

47

Quadro 27 - Percentagem de respostas obtidas através dos questionários
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5.8.7 Considerações
A parceria entre o artista e a professora estabeleceu-se numa base de grande
cumplicidade e interação nas ideias, estratégias e propostas de trabalho.
Semanalmente em sala de aula era visível a cooperação entre ambos e o seu
empenhamento era transmitido aos alunos.
A preocupação da professora pelo cumprimento dos conteúdos esteve sempre
presente e foi bem aceite e articulada com a construção das práticas artísticas
pelo artista.
A dinâmica criada em sala de aula fomentou a integração do grupo turma e
aumentou a colaboração entre todos.
A aprendizagem foi potenciada pelo conjunto de atividades vivenciadas pelos
alunos

desenvolvendo

a

sua

imaginação,

contribuindo

para

o

seu

autoconhecimento e, fez dela um modo diferente, motivador e interessante para o
estudo da geologia e, especificamente, para o do ciclo de vida das rochas.
A aula pública não contou com a presença de alguns alunos, que neste aspeto
não mostraram ser responsáveis.
Os objetivos delineados para o projeto foram bem atingidos.

6. Oficina de formação aberta aos professores das duas escolas
Foram realizadas quatro oficinas de curta duração, abertas a todos os professores
interessados das duas escolas onde o projeto decorreu.
Estas ações foram dinamizadas por duas artistas que integraram o projeto, Sofia
Cabrita e Margarida Mestre e por dois artistas vindos de Guimarães, Manuela
Ferreira e João Giz, e as suas finalidades foram:
 fornecer ferramentas e estratégias que possam ser aplicadas em sala de
aula;
 contribuir para melhoria da utilização do corpo e da voz, em sala de aula;
 divulgar as formas de trabalho no projeto dez x dez.
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Não sendo objeto de avaliação, estas sessões tiveram grande adesão dos
professores, no total de 107, observando-se a motivação e o empenhamento na
participação das mesmas, assim coma as diversas referências à sua utilidade na
prática de sala de aula.

7. Considerações gerais
A residência elege por si só um momento privilegiado de formação, na medida em
que existe uma forte partilha entre as perspetivas e saberes dos participantes,
cruzando experiência artísticas e pedagógicas, enriquecendo cada um e todos, a
nível pessoal e profissional. O seu impacto foi visível no projeto desenhado, por
cada uma das duplas, para a sala de aula.
A partir da releitura e análise dos projetos desenvolvidos e de encontro aos
objetivos gerais do projeto dez x dez, poder-se-á tirar algumas conclusões e
levantar interrogações que poderiam encontrar respostas num estudo mais
aprofundado, que passasse não só pela aplicação de instrumentos de recolha de
dados, mas também por uma observação sistemática de aulas, após o término do
projeto.
As opções metodológicas dos professores envolvidos no projeto, inscreve-se
numa atitude de abertura à mudança do seu quotidiano educativo, bem como ao
processo de reflexão sobre as suas práticas. Neste âmbito, são preconizadores
de metodologias ativas que potenciam a aprendizagem dos seus alunos.
Associaram-se a estes professores, artistas que na sua maior parte exercem ou
exerceram funções docentes, relacionadas com as suas áreas profissionais e
cujas dinâmicas, estratégias e atividades, pretendem ser influenciadora e
desafiantes de um maior interesse e motivação pelo aprender.
O cenário pedagógico de uma sala de aula envolve características de
multidimensionalidade respeitantes à quantidade e qualidade dos acontecimentos
que nela se passam e perante os quais é necessário decidir a resposta a adotar.
Para além disso, os acontecimentos ocorrem em simultâneo e as estratégias a
utilizar face a esses acontecimentos são relevantes para que tudo se processe
num clima motivador propicio à aprendizagem e capaz de dar resposta à
surpresa.
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As diversas dinâmicas fazem com que cada sala de aula seja única, pois cada um
dos elementos que nela está presente condiciona os acontecimentos.
A criação de um ambiente de trabalho propício à partilha de interesses,
perspetivas e saberes foi conseguido pela maioria das duplas, encontrando
reflexos na prática e nas interações conjuntas desenvolvidas com os alunos.
A capacidade de criar um clima de confiança e organizar estratégias que
provocaram o imprevisto, encontraram soluções novas num espaço de
experimentação, afirmações testemunhadas pelos alunos ao longo do relatório.
Aprender a olhar para o real com a atenção que possibilita ver e perceber os
acontecimentos que nele ocorrem e significados que dele se retiram,
enriquecendo o saber e a experiência de cada um e do coletivo, constituiu
objetivo de alguns dos projetos, sendo mais relevante a sua visibilidade nos
projetos 5.2, 5.7 e 5.8
As estratégias e atividades cuja finalidade era a contribuição para a união e
coesão do grupo turma e que estiveram presentes em todos os projetos
realizados, deram lugar a que o grupo se descobrisse e encontrasse o seu próprio
percurso, provocando em alguns alunos um efeito de surpresa: “nunca pensei que
era capaz de fazer isto com os meus colegas.”
O domínio da matéria, por parte dos artistas, relativa a cada uma das disciplinas
envolvidas, não se fez de uma forma igualitária, dado que os conteúdos relativos
a algumas delas, nomeadamente à matemática, são de difícil interiorização no
curto espaço de tempo em que decorreu o processo de trabalho.
Questiono sobre a maneira de criar todo um conjunto de práticas pedagógicas
capazes de integrarem as múltiplas variáveis que intervêm no processo educativo
de forma a incentivar atitudes de mudança nas práticas letivas.
Embora, as estratégias de natureza artística sejam despoletadoras de
capacidades de invenção individual e de grupo, capazes de provocar mudanças
no quotidiano escolar, criando espaços de respiração que influenciam os
professores e os alunos que dele usufruem, é problemático afirmar que essas
transformações aconteceram efetivamente e permanecerão num futuro próximo.
Algumas das mudanças referidas pelos alunos, quer oralmente, quer por escrito
em diversos documentos, ocorreram enquanto a dupla permanecia em sala de
aula ou na altura da avaliação do projeto, o que não permite garantir a sua
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permanência, mas antes deixar uma interrogação sugerida por frases como as
que se seguem: Eu acho que isto agora vai acabar, e os professores vão
continuar a dar matéria como davam antes. Não acredito em grandes mudanças”
e “ Eu não gosto de Matemática, mas quando o projeto e o artista chegaram
comecei a interessar-me. Agora acabou e desinteressei-me de novo”.
A presença dos alunos em todas as aulas pública enriqueceu-as e concedeu-lhe
veracidade, podendo os mesmos demonstrarem os resultados do seu trabalho, o
que, na maior parte dos casos, lhes conferiu um sentido de responsabilidade e
partilha considerado por estes muito gratificante.

O total de questionários de avaliação do público a cada aula é muito pouco
significativo, pelo que as apreciações feitas assumem um carater pouco
expressivo.

8.Sugestões
 Propõe-se que durante o período da Residência seja efetuados exercícios
que conduzam à reflexão sobre o Aprender, o Ensinar e às diferentes
formas de corporalizar objetivos, conceitos e competências.
 Para encontrar afinidades entre os pares, cada um deverá falar sobre as
suas expetativas em relação ao projeto de sala de aula, dos objetivos que
pretende alcançar e das possíveis articulações entre os domínios
científicos e artísticos.

 Para além do gosto pelo risco e das mudanças desejadas pelos
professores intervenientes no projeto, os mesmos são confrontados com
um corpo organizado, com uma cultura profissional e administrativa que
não favorece a cooperação e a partilha, nem assegura a mudança das
práticas inovadoras.
Cabe ao diretores das escolas onde o projeto se desenvolve, criar
oportunidades e incentivos que passam pela facilitação das condições
logísticas, como espaços diferenciados da sala de aula, equipamentos,
participação em reuniões de balanço e outras, à cedência, pelo menos, de
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uma hora no horário dos professores e dos alunos, a fim de poderem
aprofundar o seu trabalho no projeto.

 Alargamento do tempo do projeto em sala de aula. A fim de uma melhor
Interiorização da matéria por parte do artista, da metodologia, estratégias e
atividades de natureza artística pelo professor e da articulação com outras
disciplinas que respondam às necessidades do projeto, bem como da
colaboração com outros artistas.
 A dupla deverá estabelecer inicialmente, os objetivos do projeto que irá
desenvolver com os alunos, para posterior comparação com os resultados
obtidos.
 A divulgação do projeto deverá ser ampliada, utilizando diversos meios de
comunicação, de modo a que o público interessado pela educação, possa
partilhar dos saberes e experiências envolvidas nos diferentes projetos e
apresentadas nas aulas públicas.
 A produção e divulgação de materiais pedagógicos, para utilização nas
outras Escolas e trabalhos de investigação, pode constituir uma mais-valia
para

outros

professores,

sendo

que,

estes

devem

ser

sempre

acompanhados de indicações de exploração em sala de aula e noutros
contextos.
 O debate após a apresentação das aulas públicas deve permanecer, contar
com a presença dos alunos na plateia e um representante destes em
palco, junto dos artistas e professores.
O tempo de intervenção do público deve ser maior do que o do moderador,
para que os espetadores disponham de espaço para proferir comentários,
pedir esclarecimentos ou formular dúvidas.

Nota: Todos os vídeos respeitantes às aulas públicas podem ser visionados em
http://www.livestream.com - Fundação Calouste Gulbenkian (Projeto Dez x Dez, 2ª
edição, 2014).
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