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Sumário Executivo
A 3ª edição do Projeto 10 x 10 impulsionada e coordenada pela Dr.ª Maria de Assis
Swinnerton, Diretora do Programa “Descobrir, Educação para a Cultura” Fundação Calouste
Gulbenkian, desenvolveu-se em duas fases.
A primeira, diz respeito à realização de uma Residência, onde durante seis dias professores e
artistas partilharam diferentes perspetivas e experiências de natureza pedagógica e artística,
com a finalidade de vivenciarem metodologias e estratégias que refletissem as suas práticas,
pudessem ser aplicadas e ter implicações em sala de aula.
A segunda fase decorreu de Setembro de 2014 a Janeiro de 2015, 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 as estratégias de
natureza artística proporcionadas pelo seu parceiro, tendo em conta o perfil da turma
selecionada para o desenvolvimento do trabalho.
Como conclusão desta fase, foram realizadas aulas públicas, para apresentação dos processos
desenvolvidos e alguns dos produtos obtidos, na Fundação Gulbenkian, no Teatro Carlos
Alberto no Porto, na Plataforma das Artes e Criatividade em Guimarães e nas Escolas onde o
projeto decorreu.
O presente documento constitui o sumário executivo do relatório final de avaliação e procura
resumir os principais conteúdos
Assim, no primeiro ponto apresenta-se o respetivo número de intervenientes no projeto e o
número de assistentes às diferentes aulas públicas. O segundo ponto enuncia os objetivos
gerais da avaliação da 2ª fase e uma síntese da metodologia adotada. Por último, as principais
conclusões da avaliação do desempenho dos artistas, dos professores e dos alunos.
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 pensamento com os
alunos; o desenvolvimento e avaliação dos projetos desenvolvidos por cada uma das duplas;
uma breve referência às ações de formação de curta duração abertas a todos os professores
destas escolas e reflexões gerais.

Intervenientes
No quadro seguinte pode observar-se o número: de intervenientes no projeto, de professores
que participaram nas ações de curta duração e de assistentes às aulas públicas realizadas em
diferentes locais.
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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
Teatro Carlos
Alberto

Gulbenkian

Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã
247

208

128

280

130

Plataforma
das Artes

74

114

242
107

Escolas Secundárias

Tarde Manhã Tarde D.Dinis
137

1
1
1
1
10
10
4
10

70

Filipa de Caldas das
Cerco
Lencastre
Taipas
11
25
19

Objetivos da avaliação

Para avaliação da segunda fase do projeto definiram-se os objetivos seguintes:

•

Avaliar o modo de cumprimento dos objetivos gerais descritos no projeto 10 x 10;

•

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;

•

Apreciar em que medida as aprendizagens efetuadas foram resultado das estratégias
implementadas.

Metodologia

A metodologia de avaliação adotada tem um cariz descritivo, contextualizado e interpretativo e
pretendeu analisar as implicações do projeto junto dos alunos, dos professores e dos artistas.
Para o efeito foram elaborados registos factuais das observações: em sala de aula, das sessões
de trabalho das duplas e das sessões de pensamento com os alunos e recolhidos dados,
através da aplicação dos seguintes instrumentos de avaliação: os guiões das entrevistas aos
alunos; os questionários de avaliação para artistas, para professores e para alunos e o
questionário de satisfação dirigido aos assistentes das aulas públicas.

Principais conclusões da avaliação
10
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A forma inovadora de pensar, desenvolvendo o sentir e o agir resultou da relação entre os
desafios diferenciados, o próprio conhecimento e as experiências de cada um dos elementos
envolvidos no projeto.
As estratégias e atividades propostas pelas duplas aos alunos apostaram no processo de
carater social e fomentaram as interações de grupo como uma forma de chegar ao cognitivo.
Um “jogo” que continha regras e cuja acentuação residiu no proporcionar de vivências e no
prazer, sem descorar os resultados e a eficácia das aprendizagens.
As conclusões que se apresentam, resultam de um acompanhamento regular dos planos de
trabalho que cada dupla delineou em função dos conteúdos da unidade curricular da disciplina,
do perfil da turma e do contexto em que a mesma se insere e da observação e análise dos
dados recolhidos, através de instrumentos de avaliação elaborados para o efeito.

Para os artistas registou-se:


a aquisição de uma maior consciência do seu papel junto dos professores e dos alunos
e suas implicações na mudança de atitudes, perante as práticas de sala de aula;



o fortalecimento do conhecimento do universo dos alunos, dos seus receios, dos seus
gostos e dos seus interesses;



o desenvolvimento das capacidades de comunicação e de intervenção para com os
alunos;



a ampliação de conhecimentos científicos relacionados com a matéria da aula:



a redescoberta dos processos de aprendizagem e reflexão sobre estes:



a criação de cumplicidades com os professores e partilha das micropedagogias
implementadas para estimular a coesão do grupo turma, a motivação e a criatividade,
facilitar a apreensão dos conceitos e conteúdos e dar sentido à aprendizagem dos
alunos;



a melhoria das práticas de ensino/aprendizagem pela introdução de linguagens e
ferramentas das suas práticas de natureza artística.

As opções metodológicas dos professores que se disponibilizam para realizar o projeto,
inscrevem-se numa sistemática reflexão sobre as suas prática letivas e numa atitude de
abertura à mudança.
A sua conceção de ensino desloca o aluno para um papel colaborador na construção da sua
aprendizagem e desencadeia processos ativos através de recursos e dispositivos de
diferenciação pedagógica reforçados:
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pelas interações desenvolvidas com o artista a nível do trabalho planeado e
realizado e das reflexões efetuadas estimularam a vontade de experimentar
novas abordagens e estratégias de ensino, bem como a de transformar as
práticas pedagógicas.



pela cumplicidade estabelecida com o artista, que, na maior parte dos casos constituiu
um pilar fundamental para a boa consecução do projeto.



pela observação das práticas de aula e a reflexão conjunta de aspetos como por
exemplo: a arrumação das carteiras na sala de aula que impedem os alunos de se
olharem; o ruido de fundo; o estarem sentados durante todo o tempo de aula; a claridade
da sala; a importância da criatividade na realização dos trabalhos e na construção do
material informático capaz de cativar a atenção dos alunos, proporcionaram mudanças
de procedimentos na maior parte dos professores, melhoraram o ambiente de sala de
aula e a relação pedagógica destes com os alunos;



pela visão exterior à Escola dos artistas e pela implementação das suas propostas
inovadoras neste contexto, possibilitando a quebra de estratégias convencionais em prol
da criação do gosto e da motivação para as aulas por parte dos alunos e
consequentemente de uma melhor aprendizagem;



pela partilha das micropedagogias implementadas para estimular a coesão do grupo
turma, a motivação e a criatividade, bem como o recurso ao corpo e aos sentidos para a
compreensão e apreensão dos conceitos e da memorização;



pela relevância da implementação dos rituais e dos momentos de pausa/relaxamento no
decurso das aulas o que constitui uma mais-valia para a renovação da atenção e
concentração dos alunos;



pela importância de uma maior atenção na pessoa do aluno, na sua diferença e na sua
identidade;



pelo desenvolvimento de competências transversais e as dinâmicas vivenciadas, que
encontraram eco junto de outras turmas de alguns destes professores e que terão
repercussão na sua prática futura.

Como mais valias para os alunos refere-se:


a contribuição das dinâmicas propostas pelas duplas para o conhecimento e coesão do
grupo turma, como um dos aspetos mais marcantes para um elevado número destes;



a novidade das estratégias e propostas experimentadas foi responsável pelo aumento
de confiança e de autoestima dos diferentes alunos, pelo interesse pela aula e pela
disciplina, pela alteração das práticas de sala de aula que fomentaram a atenção, a

12

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

PROJETO 10 X 10 3ª EDIÇÃO 2015

concentração, a motivação e uma maior participação e empenhamento destes nas
atividades apresentadas;


as mudanças ocorridas em relação aos diferentes lugares onde as aulas aconteceram, e
na organização do espaço físico de sala de aula, ocasionaram diferenças significativas
nas motivações dos alunos, quer para a realização do trabalho, quer para o aumento da
vontade de aprender;



o recurso ao jogo, ao corpo e aos sentidos permitiu uma melhor aquisição e
compreensão dos conteúdos das diferentes disciplinas, tendo sido foi notória a sua
eficácia na aprendizagem da maior parte dos alunos. Nalguns projeto, este aspeto
refletiu-se nas avaliações quantitativas do 1º período;



a realização da aula pública entusiasmou maioritariamente os alunos pela oportunidade
de mostrarem o seu trabalho. A apresentação desta aula reforçou o sentido de
responsabilidade, de cooperação e de empenhamento no sucesso da mesma.

A 1ª fase do Projeto 10x10, a Residência, foi muito bem-sucedida e constitui um momento de
grande entusiasmo, motivação e vontade de prosseguir o projeto.
No contexto de Escola, sete dos projetos desenvolvidos alcançaram com sucesso os objetivos
do projeto e os outros três conseguiram-no apenas parcialmente, devido aos constrangimentos
provocados pela não cumplicidade entre o professor e o artista, pela resistência oferecida à
aplicação de algumas das estratégias e propostas apresentadas pelos artistas e pelo fraco
relacionamento estabelecido entre a artista e os alunos, o que ocasionou um menor
envolvimento nas atividades por parte destes.
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1. Introdução
A 3ª edição do Projeto 10 x 10 foi igualmente coordenada pela Dr.ª Maria Assis Swiinnerton,
Diretora do Programa “Descobrir, Educação para a Cultura” da Fundação Calouste Gulbenkian.
Este projeto desenvolveu-se em três momentos. O primeiro momento foi relativo à realização de
uma Residência Artística, que aconteceu em julho de 2014 e da qual se elaborou um relatório
de avaliação (anexo 1). O segundo decorreu de setembro de 2014 a janeiro de 2015, em duas
escolas do Norte e duas da área de Lisboa, mais precisamente em sala de aula e em turmas
selecionadas para o efeito. O terceiro foi referente à apresentação das aulas públicas na
Fundação Calouste Gulbenkian, no Teatro Carlos Alberto no Porto, na Plataforma das Artes e
da Criatividade em Guimarães 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.
Foram realizadas parcerias entre a Fundação Gulbenkian e o Teatro Nacional São João no
Porto, o Centro Cultura Vila Flor em Guimarães, as Escolas onde o projeto foi implementado e o
Centro de Formação de Professores António Sérgio, em Lisboa (CFAS).
A formação a cargo do CFAS foi acreditada pelo Conselho Cientifico da Formação Contínua,
com o objetivo de certificar os professores envolvidos no projeto. A Residência foi acreditada na
modalidade de Curso com 1,6 créditos e, no que concerne ao projeto em sala de aula, incluindo
o desenho dos projetos curriculares, o plano de trabalho estratégico e a participações nos
ensaios gerais e nas realizações das aulas públicas, na modalidade de Oficina com 2 créditos.
Este relatório apresenta a avaliação do segundo e terceiro momentos do projeto e uma
apreciação global do mesmo.

2. Objetivos do projeto

Foram objetivos gerais deste projeto:


Contribuir para a implementação de práticas pedagógicas, assentes em estratégias de
natureza artística, que possibilitem a mudança.



Elaborar e realizar planos de trabalho que incluam estratégias participativas de construção
do conhecimento, eficazes na captação da atenção, motivação e envolvimento dos alunos
em aprendizagens significativas.
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Desenvolver novas abordagens, para a realização de aulas sobre conteúdos chave das
disciplinas de Português, Inglês, Filosofia, Matemática, Físico-Química e Biologia/Geologia
do currículo escolar do 10º ano de escolaridade do ensino secundário.



Promover um programa de colaboração entre professores e artistas para a conceção,
realização e reflexão das dez aulas públicas, no qual os alunos possam ter um papel
interventivo e participativo.

e mais especificamente:



Criar um clima de trabalho favorável à partilha de interesses, necessidades, saberes e
experiências.



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, de reflexão crítica e de resolução
de problemas.
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3. Etapas programadas para 2014/2015

Etapas
 Convite aos diretores das escolas secundárias D.Dinis, Dona Filipa de Lencastre, do Cerco e
Caldas das Taipas.
 Convite aos artistas (6 de Lisboa, 2 de Guimarães e 2 do Porto).
 Divulgação do texto para apresentação do projeto nas escolas parceiras.
 Sessão de apresentação do projeto aos professores nas escolas parceiras.
 Receção de candidaturas dos professores
 Seleção dos professores e comunicação aos mesmos.
 Reuniões Semiplenária (norte e Lisboa) com os artistas, orientadora, coordenadoras,
moderadora e avaliadora do projeto, para planificação da Residência.
 Reuniões Semiplenária (norte e Lisboa) com os professores, orientadora, coordenadoras,
moderadora e avaliadora do projeto, para planificação da Residência.
 Definição da abordagem para elaboração do filme realizado pela empresa “Vende-se Filmes”.
 Formalização dos contratos com os professores.
 Formalização dos protocolos com as Escolas.
 Guião detalhado das sessões a dinamizar pelas duplas de artistas e professores na
Residência.
 Avaliação diagnóstico relativa à Residência (questionário enviado por email para os artistas e
professores participantes).
 Realização da Residência.
 Acompanhamento, registos de observação no decurso da Residência (avaliação intermédia –
1º momento).
 Gravação de algumas sessões da Residência de acordo com o plano de filmagens
 Entrega das reflexões críticas dos professores e dos questionários de avaliação para
certificação da formação (1.6 créditos)
 Entrega do relatório de avaliação da Residência.
 Reuniões Semiplenária (norte e Lisboa) com coordenadoras, avaliadora, professores e
artistas para preparação dos projetos pedagógicos a desenvolver nas escolas.

Ano
2014

Mês
abril
maio

junho

julho

setembro
a
dezembro

 Entrega dos planos de trabalho a desenvolver na escola pelas duplas.
 Sessões de reflexão sobre ensino/aprendizagem e mudança, com os alunos de cada turma
outubro
orientados pela filósofa. Preenchimento de questionários pelos alunos e realização de
entrevistas a alguns deles.
 Desenvolvimentos dos projetos das duplas em sala de aula.
novembro
 Filmagem de algumas aulas das duplas pela” Vende-se filmes”
 Observação de aulas e do trabalho das parcerias pela avaliadora (avaliação intermédia – 2º
dezembro
momento).
 Reuniões Semiplenária (norte e Lisboa) com orientadora, coordenadores, professores,
dezembro
artistas e avaliadora para balanço do trabalho desenvolvido nas escolas e apresentação de
ideias para as aulas públicas
 Entrega da planificação e organização das aulas públicas.
 Reunião plenária (Lisboa) para apresentação e discussão da estrutura das aulas públicas
entre todas as duplas.
2015 janeiro
 Ensaios gerais das aulas públicas na Gulbenkian
 Realização das aulas públicas na Gulbenkian, na Escola Secundária D.Dinis e no Teatro
Carlos Alberto no Porto
 Realização das aulas públicas na Plataforma das Artes e da Criatividade em Guimarães e nas
Escolas Secundárias Dona Filipa de Lencastre em Lisboa e do Cerco no Porto.
 Avaliação intermédia (3º momento)
 Reunião plenária (em Lisboa) de balanço final por todos os intervenientes no projeto
fevereiro
 Sessões de pensamento com os alunos das 10 turmas, orientadas pela especialista em
Filosofia.
 Aplicação dos questionários de avaliação a artistas, professores e alunos
 Realização de entrevistas sobre a avaliação do projeto aos alunos inicialmente entrevistados.
 Apresentação das aulas públicas na Escola Secundária das Taipas
março
 Apresentação dos contributos para o documento sobre Micropedagogias (ficha própria).
 Apresentação do filme pela “Vende-se filmes” na Gulbenkian
 Entrega das reflexões críticas sobre o processo e o produto obtido e preenchimento do
abril
questionário de avaliação para a certificação da formação (2 créditos).
 Entrega das fichas report preenchidas pelos professores e artistas.
maio
 Avaliação final - entrega do relatório.
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4. Descrição dos diferentes itens
4.1 Participantes: apresentação e enquadramento.

A segunda fase do projeto ocorreu em quatro escolas, situadas respetivamente em Lisboa, no
Porto e em Guimarães e registou a adesão positiva dos seus Diretores.
Envolveu dez professores que lecionaram as disciplinas de Português, Inglês, Filosofia,
Matemática, Físico-química e Biologia/geologia, em 10 turmas do 10º ano do ensino secundário,
num total de 210 alunos.
Dez artistas, nomeadamente 2 da área da dança, 2 da música, 4 do teatro e 2 das artes plásticas,
fizeram dupla com os professores e com eles realizaram sessões de trabalho conjuntas para
conceberem, planificarem e executarem um projeto de sala de aula, tendo em atenção o perfil de
cada uma das turmas que lhe foram atribuídas, a articulação dos conteúdos e o conhecimento
transversal às diferentes áreas do saber.
Convidada a participar neste projeto a investigadora Dina Mendonça, especialista em Filosofia para
Crianças, realizou, no início e no final do projeto, sessões de pensamento, com os alunos das dez
turmas participantes.
Uma artista das áreas da voz orientou 5 sessões de formação abertas a todos os professores das
citadas escolas. Frequentaram estas oficinas de curta duração 67 professores.
Foi solicitada às Direções das Escolas, autorização para observação de aulas, assistência a
algumas das sessões de trabalho das duplas e para efetuar a recolha de dados necessários à
avaliação do projeto.
Constituíram o núcleo motivador do projeto os 210 alunos, que colaboraram com os seus
testemunhos, com as suas representações: de Escola, de Professor e do Ensino/ Aprendizagem e
com as diversas reflexões e avaliações que aconteceram no decurso e no final do projeto.

4.2 Breve caraterização das escolas
Escola Secundária D. Dinis
A escola está localizada no Bairro das Amendoeiras, na freguesia de Marvila, concelho e distrito de
Lisboa. É a escola sede do agrupamento de escolas com o mesmo nome, o qual abrange todos os
ciclos de ensino, do pré-primário ao ensino secundário.
A população residente é constituída por antigos desalojados de zonas da cidade que sofreram
alterações arquitetónicas, migrantes de zonas do norte e do sul do país e emigrantes africanos.
Mais recentemente juntaram-se no agrupamento filhos de emigrantes de países como o Brasil, a
Roménia e a Ucrânia. Estes surtos migratórios contribuem para uma manifesta diversidade cultural.
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Na maioria dos casos, as profissões desta população estão associadas a serviços de limpeza e
comércio, quer de venda ambulante quer fixa, registando-se ainda um elevado índice de
desempregados, de reformados e de beneficiários do Rendimento Social de Inserção.
Em 2007 a Escola sofreu obras de remodelação integradas na fase piloto do Programa de
Modernização do Parque Escolar destinado ao Ensino Secundário. O projeto de requalificação da
Escola Secundária D. Dinis foi distinguido com uma menção honrosa do Prémio Valmor de
Arquitetura 2009.
Integra o Centro de Formação António Sérgio, no âmbito da Associação de Escolas de Olivais,
Marvila e Beato, passando a escola sede do Centro a partir do ano letivo 2008/2009.
Está integrada desde 2003 na Rede Europeia de Escolas Inovadoras, na Rede Nacional de
Escolas Promotoras de Saúde e, ainda, na Rede de Bibliotecas Escolares.
A escola secundária D. Dinis tem implementado um conjunto de diferentes projetos e atividades,
com o objetivo de estabelecer
desenvolvendo

atividades

e

relações de proximidade com a comunidade envolvente,
experiências

no

âmbito

da

dinamização

cultural,

do

empreendedorismo, em projetos de solidariedade, de educação ambiental ou de ciência, de
investigação ou outros.
O número total de alunos do agrupamento é de 2671. A população escolar, na escola sede,
maioritariamente feminina, é de 1069 alunos sendo 326 do 3º ciclo, 287 dos cursos científicohumanísticos, 323 dos cursos profissionais, 133 dos cursos de educação e formação de adultos
(EFA) e os restantes do Jardim de Infância e do 1º e 2º ciclo do ensino básico.
A percentagem de repetências em todos os ciclos/cursos é significativa. O número de alunos que,
no início de cada ciclo e do ensino secundário já tiveram uma ou mais repetências é superior a
cinquenta por cento.
O sucesso escolar nos alunos do 3º ciclo tem apresentado oscilações mas continua abaixo da
média nacional.
O secundário, após um período de cinco anos de recuperação sucessiva, teve nos últimos dois
anos um revés. Apesar disso manteve em Português e Matemática valores próximos da média
nacional.
O número de pais com habilitações superiores e intermédia é bastante baixo e tem um peso, no
conjunto da população, muito inferior aos valores médios da cidade de Lisboa.
Os dados relativos à Ação Social Escolar confirmam que o panorama, numa perspetiva
socioeconómica, é desfavorável sendo a percentagem de alunos beneficiados pelo ASE de 36,3%
na escola sede e de 48,5% no total do agrupamento.
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Escola Secundária 2,3 Dona Filipa de Lencastre
Escola sede do Agrupamento com o mesmo nome está implantada no meio urbano, no Bairro do
Arco do Cego, em Lisboa, onde existe uma diversidade de ofertas educativas, quer a nível de
ensino público, quer de ensino privado.
Este agrupamento é uma instituição apreciada e respeitada, por alunos e encarregados de
educação, devido à sua exigência e aos bons resultados escolares.
Foi adotado para o Agrupamento o conceito de escola inclusiva que privilegia o esforço e empenho,
a capacidade de trabalho e perseverança do aluno no sentido do reforço da confiança e da
autoestima, fundamentais à plena expressão das capacidades individuais na realização escolar.
Um dos aspetos centrais da missão da escola consiste em conferir aos alunos conhecimentos e
competências que lhes permitam alcançar uma vida profissional de sucesso e realização, que
passa preferencialmente pelo prosseguimento de estudos no ensino superior.
A escola apresenta, em todos os ciclos de ensino, melhores resultados do que as médias concelhia
e nacional, que constituem evidências dos desempenhos dos alunos face às aprendizagens
consagradas nos currículos em vigor no ensino básico e secundário. Relativamente à entrada no
ensino superior, verifica-se que 78% dos alunos que terminam o ensino secundário foram
efetivamente colocados (47% na sua primeira opção e 81% nas três primeiras opções).
As expectativas das famílias em relação à escola são muito elevadas, com maior incidência nos
alunos que frequentam o Ensino Secundário, onde se regista um grande investimento na educação
para prosseguimento de estudo.

Escola Secundário do Cerco
O Agrupamento de Escolas do Cerco – dos maiores da cidade do Porto – é constituído por seis
Jardins de Infância, seis escolas EB1 e uma Escola Básica e Secundária. Insere-se numa zona de
forte concentração de população carenciada a nível socioeconómico e cultural.
No ano letivo 2006/2007 dá-se a fusão da Escola Secundária/3.º Ciclo do Cerco com o
Agrupamento Vertical de Escolas do Cerco e a fusão de dois projetos TEIP. No ano letivo 20122013, por decisão da tutela, devido ao reordenamento do território e da educação e à proximidade
geográfica com o bairro do Cerco, a EB1/JI do Lagarteiro, anteriormente pertencente ao
Agrupamento de Escolas Ramalho Ortigão, foi incluída no Agrupamento de Escolas do Cerco.
O agrupamento tem cerca de 2.197 alunos (281 do pré-escolar, 717 do 1º ciclo, 367 do 2º ciclo,
410 d0 3º ciclo, 180 do ensino secundário, 117 de cursos profissionais, 68 nos cursos vocacionais,
37 no curso CEF e 20 no curso PIEF)
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A maior parte dos alunos provém dos bairros sociais e camarários existentes na freguesia. Ainda
assim, um número significativo de crianças e jovens reside fora desta área, mas frequenta as
escolas do Agrupamento.
Uma percentagem significativa de encarregados de educação tem baixas expectativa em relação
ao sucesso escolar dos seus educandos, manifestando falta de interesse pelo processo de
ensino/aprendizagem. Nestas circunstâncias, alguns alunos procuram na escola e nos
educadores/ professores quadros de referência, outros demonstram a sua desmotivação e
frustração através da irregularidade dos percursos de aprendizagem, acumulando repetidos
insucessos. No entanto, nos últimos anos, tem havido esforços por parte das Associações de Pais
e Encarregados de Educação para que as famílias estejam mais presentes e envolvidos.
No geral, os agregados familiares são do tipo tradicional verificando-se, no entanto, um aumento
das famílias monoparentais, à semelhança do resto da sociedade portuguesa, com uma presença
muito acentuada dos avós como figuras tutelares. Os pais e/ou encarregados de educação têm,
na maioria dos casos, habilitações literárias mínimas, défice de qualificação profissional e baixos
rendimentos económicos. Esta situação revela-se, parcialmente, na elevada percentagem de
alunos subsidiados pelo SASE (e outros que não o sendo usufruem de algumas regalias destes,
nomeadamente a alimentação).
Ao longo do tempo, tem vindo a formar-se grupos de trabalho e de reflexão que desenvolvem
dinâmicas de intervenção.

A Escola Secundária das Taipas (ESCT)
A Escola está situada na vila de Caldas das Taipas, na zona Norte do Concelho de Guimarães, a 7
Km desta cidade, no Vale do Ave e abrange 8 concelhos. O Vale do Ave, é dos concelhos
historicamente mais marcados por baixas taxas de escolarização e baixos índices de qualificação
escolar”.
A ESCT encontra-se, portanto, num contexto caracterizado por três traços determinantes da sua
lógica de desenvolvimento: (i) contexto socioeconómico problemático, com elevadas taxas de
desemprego, trabalho desqualificado e facilmente atrativo para a fuga à escolaridade; (ii) um dos
mais baixos níveis de escolarização e de qualificação da população; (iii) região em franco
crescimento demográfico, prevendo-se um sempre crescente aumento do fluxo de alunos.
O território de influência da ESCT é composto por 20 freguesias do norte do Concelho, servindo
três agrupamentos de escolas, cada um deles com mais de 1000 alunos no 2º e 3º ciclo e com um
fluxo anual de cerca de 350/400 alunos, à entrada do secundário.
Atualmente, esta escola tem 1065 jovens. É uma escola de tipologia ES/3, cuja dimensão reduzida
face ao número de alunos que recebe obriga a regime de desdobramento. Nos últimos dois anos a
escola tem um Contrato de Autonomia assinado com o Ministério da Educação a 10 de Setembro
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de 2007. Neste contrato afirma-se que “a estratégia de desenvolvimento da ESCT está
adequadamente orientada para os resultados”.
A Escola tem investido no combate ao abandono escolar e nas ofertas de segunda oportunidade
para públicos com insuficiente qualificação escolar. Constituem ainda objetivos desta escola: a
melhoria das condições de trabalho; o investimento em novas tecnologias; o aumento do sucesso
nos resultados e nos respetivos percursos escolares.
A consecução positiva destes objetivos, deve-se às práticas eficazes que têm tido impacto na
melhoria das aprendizagens dos alunos, na sua satisfação bem como na dos encarregados de
educação e restante comunidade educativa.

4.3 Instrumentos de recolha de dados
A aplicação de instrumentos de avaliação, através dos quais foi possível recolher dados, decorreu
de setembro de 2014 a março de 2015. A análise e interpretação destes dados constituíram
elementos essenciais para proceder à avaliação do trabalho realizado e à elaboração do relatório.
Como instrumentos de avaliação foram selecionados, os registos factuais das sessões de
pensamento, das entrevistas e das observações de aulas efetuadas, constituindo objeto de estudo
e de análise conjuntamente com os dados dos documentos seguintes: questionário de opinião para
alunos (anexo 2); os questionários de avaliação para artistas (anexo 3), para professores (anexo 4)
e para alunos (anexo 5); os guiões das entrevistas aos alunos no início e no final do projeto (anexo
6 e 7) e o questionário de satisfação dirigido aos assistentes das aulas públicas (anexo 8).
Os registos factuais fazem parte do diário da avaliadora e dizem respeito:


às duas sessões de pensamento, realizadas com os alunos e orientadas pela
filósofa Dina Mendonça, no início e no final do projeto, com o objetivo de recolher
dados sobre as suas conceções de ensino/aprendizagem e sobre a avaliação do
trabalho realizado em sala de aula;



às duas entrevistas efetuadas a quatro alunos de cada turma e que antecederam
as sessões de pensamento com todos os elementos da turma;



às observações de aulas sobre o trabalho que estava a ser desenvolvido em
cada uma das turmas e à perceção do envolvimento, cooperação e participação
dos alunos, dos professores e artistas;



às interações dos professores com os artistas, no decurso das sessões de
trabalho das duplas.
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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 composto por duas partes, uma primeira com dez
itens de resposta fechada, dos quais cinco dizem respeito ao interesse e empenho para a aula e
para o aprender, um relativo à valorização da auto estima, três acerca da apreciação do
relacionamento aluno/aluno, aluno/professor e aluno/artista e um último sobre a motivação
causada pela participação na aula pública. Três itens de resposta aberta completam o
questionário e têm como objetivo conhecer: as dificuldades sentidas durante o desenrolar das
aulas do projeto; os aspetos mais relevantes do trabalho realizado e a avaliação global do
projeto. Aplicado a cada um dos alunos após o término do projeto, destinou-se a perceber qual
o seu grau de satisfação em relação aos itens descritos.

O questionário de avaliação para professores e para artistas, teve como intuito recolher
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 10 x10 na
escola; conceção deste em sala de aula, organização e execução do trabalho artista/professor e
desempenho em relação aos alunos ao professor e/ou artista, conforme o destinatário. Uma
segunda parte compreende três itens de respostas aberta, que solicitam os três aspetos mais e
menos conseguidos, sugestões de melhoramento do processo e uma frase avaliativa sobre todo
o trabalho executado.

O questionário de satisfação para o público, distribuído aquando da apresentação das aulas
públicas, foi analisado apenas nos itens relacionados com a classificação atribuída e o grau de
satisfação relativo ao formato, metodologia e recursos visionados nas citadas aulas.
Os guiões das entrevistas aos alunos são compostos por questões semiestruturadas que, por
um lado, permitem conhecer as suas conceções sobre a aprendizagem, um bom e um mau
professor e, por outro, avaliar os aspetos mais e menos conseguidos com a experiência
ocasionada pelo desenvolvimento do projeto.

4.4 Conceções dos alunos sobre Ensino/Aprendizagem

A análise dos dados obtidos, através dos registos factuais das sessões de pensamento, dos
questionários e das entrevistas, foi efetuada em conjunto dada a similitude das respostas obtidas.
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A aprendizagem não está dissociada da história de vida de cada aluno, dos seus saberes prévios,
das suas expetativas, referências, conceções e relações com os outros.
Nesta perspetiva, a abordagem das sessões de pensamento, orientadas pela investigadora Dina
Mendonça, sobre Ensino/aprendizagem, foram ao encontro das vivências dos alunos através da
solicitação de um acontecimento que os tivesse feito felizes, para posteriormente serem levantadas
as questões: É possível educar alguém para ser feliz? Como se ensina? Como se aprende?
Os alunos sentados em círculo puderam exprimir as suas ideias e reflexões, complementar ou
mesmo transformar os seus pensamentos, em função das diferentes contribuições dos elementos
do grupo.

Fotografia 1 – Alunos numa das sessões de pensamento

Ao longo de todos os diálogos realizados nas diversas turmas, houve ideias que estiveram sempre
presentes: não se ensina ninguém a ser feliz, para que isso aconteça deve substituir-se o termo
ensinar por ajudar e, para que a pessoa aprenda é essencial um bom autoconhecimento e
relacionamento com o outro, de modo a ser criado um clima estimulante e facilitador daquela
aprendizagem.
Relativamente ao aprender foi possível resumir algumas das reflexões dos alunos:


para aprender é necessário que a pessoa queira. No entanto, pode ajudar-se fazendo com
que ela reconheça as suas qualidades e valorizando os seus pequenos gestos, atitudes e
opiniões.



o medo de arriscar, a falta de confiança em si próprio e os contextos em que os
acontecimentos ocorrem, dificultam o aprender.



aprender não se ensina, descobre-se. Podem dar-se ferramentas de aprendizagem e fazer
com que sejam experimentadas. Através dessas experiências e do erro ou erros que nelas
podem ocorrer, encontram-se soluções para resolver os problemas e aprende-se.



os desafios e as novas experiências dão felicidade e esses momentos são de
aprendizagem.
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“É necessário termos gosto pela aprendizagem, porque sem gosto não existe curiosidade, sem
esta não procuramos nada e nada aprendemos”. Estas “vozes” dos alunos encontram eco nas
respostas dadas, quer nos questionários quer nas entrevistas.

Aprendizagem dos alunos
participam na avaliação das suas atitudes e dos seus…
se envolvem na organização das tarefas escolares
colaboram ativamente no trabalho de grupo
experimentam atividades diversificadas e criativas
desenvolver capacidades de análise, reflexão e…
realizam todas as tarefas sugeridas para a construção do…
as propostas de trabalho na aula são interessantes e…
procuraram adquirir conhecimentos fora da Escola
se esforçam para conseguir ter boas notas
se esforçam para resolver dificuldades e problemas
se empenham na construção da própria aprendizagem
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Gráfico 1 – Percentagem de respostas dos alunos à forma como aprendem

Pela observação do gráfico 1, que representa a percentagem de respostas em relação à forma
como se aprende, é possível concluir que mais de metade dos alunos, considera que a
aprendizagem exige empenho, esforço e participação ativa do próprio na construção e/ou
descoberta do conhecimento.
Por outro lado a transcrição que se segue, valida a importância do relacionamento com o outro e o
seu contributo para o aprender.
“Era uma vez um menino que tentou descobrir a fórmula da aprendizagem: o estudo, a
concentração e a inteligência. Depois, descobriu que também tinha que se interessar pela matéria
e pesquisar mais. A sua vida era dedicada às aulas. Esquecera a importância do convívio e da
relação com os outros. Um dia decidiu ir ter com os amigos e descontrair. Percebeu que a amizade
e o convívio fazem parte do sucesso.”

Fotografias 2 e 3 – Alunos a serem entrevistados
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A visão do aluno acerca do professor é também verificada pela palavra dos alunos entrevistados e
pelos seus registos.
“A amizade ao professor e ao saber é o objetivo de qualquer bom aluno. Aquela sede de
conhecimento e consequentemente de poder contribuir para a felicidade individual, depende, em
parte, do professor”.
“A compreensão para com os colegas e professores dá-nos a sensação de bem-estar e liberta-nos
das preocupações relacionais”.
“… mas de longe, a melhor parte da aprendizagem é sem dúvida a aprendizagem coletiva, que não
só aumenta os laços de amizade, mas também a maneira como se interioriza a informação e, é
mais interessante”.
As interações que se estabelecem entre os aspetos cognitivos, conativos e afetivos são
catalisadores de aprendizagens, que assumem significado por parte da Escola e sobretudo pelo
professor.
A adjetivação de um “bom” professor, segundo os alunos, está ligada às suas atitudes e aos
métodos de ensino utilizados. Estes dois aspetos estão referenciados no gráfico 2 e na tabela 1
organizada por ordem e incidência.

Gráfico 2 – Percentagem de respostas sobre a conceção dos alunos acerca de bom professor
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Se eu fosse um bom professor

Se eu tivesse um mau professor

 Conversava com os alunos, ouvia-os e interessavame pelas suas ideias e opiniões.
 Criava um bom ambiente de aula.
 Promovia o diálogo
 Fomentava a aprendizagem em ação.
 Fazia jogos, projetava vídeos e filmes, relacionados
com a matéria,
 Relacionava a matéria com a vida real.
 Realizava visitas de estudo.
 Dava aulas ao ar livre.
 Promovia a interação aluno/aluno, quer em trabalho
de pares, quer em grupo.
 Respondia a todas as dúvidas.
 Usava tecnologia para realizar trabalhos em sala de
aula.
 Desafiava os alunos a não terem medo do erro.
 Usava uma linguagem simples e clara.
 Fazia pausas no meio da aula.
 Convidava especialistas para conversarem com os
alunos sobre a matéria.
 Os alunos preparavam uma aula para se sentirem no
papel de professor.

 Estava muito atento e concentrado nas aulas.
 Estudava mais pelos livros e apontamentos que
tirava durante as aulas.
 Ficava aborrecido, distraía-me, mas depois
esforçava-me mais.
 Fazia resumos para estudar melhor.
 Tirava dúvidas com outros professores, amigos,
na internet e em casa.
 Procurava um explicador

Quadro 1 – Síntese das respostas dos alunos entrevistados

Relacionada com a atitude do professor, observa-se a elevada percentagem nos itens: ser capaz
de captar a atenção e o interesse dos alunos, escutar e respeitar as suas ideias e dar valor aos
seus esforços, e, ainda, o saber criar um bom clima de aula, conversar com os alunos e ouvi-los,
etc. O segundo aspeto é dado pelo dinamismo impresso às aulas através da realização de
atividades diversificadas, da utilização das estratégias e de recursos variados, da promoção do
diálogo e da diversificação dos espaços onde ocorrem as aulas. “Com bons professores todos
podemos chegar onde queremos! Com eles aprendemos não só a matéria mas a conviver, a não
ter medo de errar e levar as coisas para o lado divertido.”

Na aula
valorizam-se os alunos que tem boas notas em detrimento…
julgam-se os alunos em função dos testes
os alunos recebem o feedback que desenvolvem
a avaliação estimula o progresso na aprendizagem
reconhece-se a participação e o esforço dos alunos
relacionam-se as matérias disciplinares com as experiências…
transmitem-se os conteúdos de forma expositiva
articulam-se os conhecimentos para tornar a aprendizagem…
aprende-se de uma forma estimulante e criativa
ajudam-se os alunos quando tem dificuldade
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Gráfico 3 – Percentagem de respostas sobre a conceção dos alunos sobre aula
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Embora sujeitos à pressão e às notas dos exames, os alunos não valorizam este tipo de avaliação
nas aulas, preferindo que elas sejam criativas, interessantes e os motivem para a aprendizagem
dos conteúdos em articulação com outros saberes e com a realidade.
Gostam que o professor os ajude a superar as suas dificuldades, reconheça os seus esforços e o
empenhamento que demonstram.
A escola é vista como um lugar de convívio e criação de amizades, mas também como tendo a
função de ajudar os alunos a terem sucesso, desenvolvendo as suas capacidades de autonomia,
responsabilidade e sentido critico perante a sociedade e a vida.

A Escola
estimula a competição em função das notas
aborda os problemas atuais para além das matérias…
dinamiza projetos de acordo com os interesses dos alunos
promove o espirito de cooperação
estabelece um ambiente de ordem e disciplina
proporciona atividades extracurriculares como: desporto,…
desenvolve a criatividade e a capacidade crítica dos alunos
fomenta a responsabilidade e autonomia dos alunos
valoriza os conhecimentos e a aprendizagem
ajuda todos os alunos a ter sucesso na aprendizagem
proporciona o convivio entre colegas e amigos
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Gráfico 4 – Percentagem de respostas sobre a conceção dos alunos acercada escola

“Gostava que criassem uma escola com condições, para onde os alunos, de manhã quando
acordassem, gostassem de ir. A escola não é só o local onde se aprende, mas onde se passam
anos da nossa vida, por isso convinha que nos motivasse. Alguma escola diferente das escolas
vulgares e normais”.
Uma escola que proporcionasse um saber mais integral, de acordo com os interesses e realidades
dos alunos e em consonância com a atualidade.

4.5

Desenvolvimento e avaliação dos projetos

4.5.1 Projeto “Uma mentira cósmica e outros calhaus”

Promover o espírito científico e o trabalho holístico como forma de trabalhar o saber integrado,
tendo como suporte a construção de modelos que permitam uma sólida argumentação em sua
defesa, foi o objetivo essencial deste projeto.
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4.5.2 Apresentação da dupla

Ana Pereira é professora efetiva de Biologia e Geologia na Escola Secundária D. Dinis e
coordenadora do ensino secundário desde 2005. Leciona uma turma de 10º ano do Curso de
Ciências e Tecnologia.
Miguel Horta é pintor, autor/ilustrador infantojuvenil, mediador cultural, narrador oral e formador
na área da mediação leitora e das necessidades educativas especiais.

4.5.3 Breve caraterização da turma
A turma é formada por 12 alunos, 4 do sexo feminino e 8 do sexo masculino, com idades
compreendidas entre os 15 e os 16 anos.
Cerca de 50% dos encarregados de educação possuem o ensino básico. Dos restantes, 20%
completou o ensino secundário e 30% têm o ensino médio e superior.
No geral, estes alunos apresentam fraca confiança em si próprios e pouca autonomia. A sua
atenção e concentração nas aulas são igualmente fracas.
Em relação aos hábitos de estudo, a maior parte dos alunos não estuda diariamente e distrai-se
facilmente quando o faz, apesar de em casa terem um espaço com boas condições para o
estudo.
Globalmente, cumprem as tarefas que lhe são propostas em sala de aula e apreciam trabalhar
em grupo.
Apresentam algumas dificuldades na compreensão dos conteúdos e na sua aplicação, devido à
falta de pré-requisitos e de algumas dificuldades de escrita.
O tempo livre destes alunos é ocupado a navegar na internet, a jogar computador ou a ver
televisão. Apenas uma minoria lê livros.

4.5.4 Realização do projeto de sala de aula

Proporcionar conhecimento questionando, sensibilizar e dotar de instrumentos que permitissem
encontrar soluções para as questões e problemas enunciados e simultaneamente, promover um
clima de trabalho que solicitasse e motivasse os alunos para a aprendizagem dos conteúdos
curriculares em causa, foram as finalidades do trabalho desta dupla.
O trabalho com a turma iniciou-se em Setembro, realizando, em conjunto, uma aula semanal de 90
minutos. A outra aula semanal era da responsabilidade da professora que, para além de
concretizar o trabalho desenvolvido nas aulas anteriores, aprofundava e dava sequência aos temas
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e conteúdos concetuais e procedimentais, de acordo com a programação elaborada para o 1º
período do ano letivo.
A ligação afetiva dos alunos com o artista começou a esboçar-se quase de imediato, através de
uma apresentação onde este relatou algumas das suas pinturas e experiências, estabelecendo
relações entre a sua expressão artística, o ato de criar e o conhecimento do planeta.

Fotografia 4 – Apresentação do artista

Como é habitual nesta mudança de ciclo, os alunos não se conhecem e ainda não formam uma
turma. Nesse sentido, foram criadas estratégias e jogos que envolviam os sentidos e o
movimento corporal e se relacionavam com a matéria em estudo. Estimulante foi também o facto
de alguns destes serem realizados em lugares fora da sala de aula, como por exemplo o átrio da
Escola.
Com recurso ao poema “No meio do caminho” de Carlos Drummond de Andrade, o artista
introduziu um jogo sobre o estudo das rochas, o qual despertou interesse e entusiasmo.
O efeito de surpresa surgiu algumas vezes no decurso do projeto, por exemplo, quando o artista
solicitou aos alunos que abrissem o manual numa determinada página e aí colou um QR Code
relacionado com um site, identificado anteriormente em conjunto com a professora, que o aluno
teria de descodificar, relacionar com os conteúdos programáticos lecionados e redigir as suas
reflexões.
Esta estratégia permitiu que cada um alargasse os seus conhecimentos para outras áreas do
saber e os partilhasse com a restante turma.

Fotografias 5 e 6 – Artista colando um QR Codenos manuais
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Como forma de compreender a Terra, os alunos, em grupo de três, foram convidados a imaginar
um planeta e a representá-lo plasticamente – mentira cósmica. Esta criação obedeceu a uma
pesquisa orientada, que se traduziu na elaboração de esboços, desenhos e descritivos onde
constavam as suas composições, a sua estrutura e as suas caraterísticas, incluindo formas de
vida, e respetivas explicações cientificamente fundamentada, reveladoras de todo o processo
utilizado e do raciocínio utilizado pelos alunos.
Para estudarem o comportamento dos materiais constituintes dos planetas, recorreram às
explicações da professora de físico-química, obrigando-os, mais uma vez, a um trabalho de
pesquisa e de articulação de saberes.

Fotografia 7 e 8 – Alunos a pesquisar em sala de aula

Para apresentarem e defenderem o desenvolvimento dos seus trabalhos, foram sendo
realizados fóruns, onde cada grupo de alunos estava sujeito às variadas contra-argumentações
dos colegas, do artista e da professora, o que permitia fazer uma auto análise do seu trabalho e
os necessários reajustamentos.

Fotografias 9 e 10 – alunos no momento do fórum
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A importância do erro foi também evidenciada pela dupla, como forma de ajudar o aluno a
ultrapassar obstáculos e a restruturar o seu pensamento ou as estratégias de resolução dos
problemas.
Os modelos tridimensionais dos planetas inventados, foram tomando forma à medida que o
artista orientava a sua construção plástica e chamava a atenção para a importância das suas
similitudes com as caraterísticas científicas descritas.

Fotografia 11- Modelos dos quatro planetas imaginados (Utopia, Spidiel, Keppler 16 L e Fénix)

Aquando do estudo da vulcanologia, o último dos temas trabalhados, ocorreu o vulcão da Ilha
do Fogo, em Cabo Verde, permitindo aos alunos visualizar a sua erupção, refletir e analisar
informações atualizadas sobre o mesmo.
Este acontecimento possibilitou a construção de um modelo com maior aproximação ao real,
podendo observar-se neste, o tipo de atividade vulcânica, a constituição do cone vulcânico e
dos diferentes tipos de lava.

Fotografias 12 e 13 – Construção da maquete do vulcão

As observações realizadas e o acompanhamento do trabalho da dupla possibilitou afirmar, que
os alunos foram cativados pelo processo implementado, demonstraram responsabilidade e
entusiasmo pelo trabalho, motivação pelas aulas e pela disciplina e gosto pela aprendizagem.
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4.5.5 Avaliação do projeto pelos alunos
Baseado nos dados obtidos no questionário, nas entrevistas e na sessão de pensamento,
verifica-se que a totalidade dos alunos considera que o projeto conseguiu criar interesse pela
disciplina e tornar as aulas estimulantes. Além disso, a matéria foi aprendida de forma divertida
conduzindo a um melhor desempenho
O trabalho de pesquisa foi igualmente benéfico no desenvolvimento da capacidade de
autonomia e na construção do conhecimento – “Os momentos de pesquisa foram muito
importantes, porque não me sentia obrigada a aprender e aprendi”.
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Gráfico 5 – Percentagem de respostas aos itens fechados do questionário

A transcrição das frases avaliativas dos alunos, apresentadas no quadro 2 e na análise do
gráfico 5, confirma as afirmações feitas e evidenciam os aspetos relacionados com o aumento
de confiança, de iniciativa e de fortalecimento das relações alunos/professora e alunos/artista.
O despertar para a relação com outras formas de conhecimento e a sua articulação com a
atualidade foi igualmente valorizado pelos alunos.
A realização da aula pública foi avaliada pelos alunos como um dos momentos altos do seu
projeto, porque sentiram o reconhecimento do seu trabalho e a possibilidade de o poder
partilhar –“O momento de apresentação do trabalho foi muito importante, porque ganhou
reconhecimento e fez-me sentir mais confiante” ou “Para mim um dos melhores momentos foi a
transmissão do conhecimento na exposição, quando eu explicava a pessoas mais velhas e elas
me explicavam a mim”.
As dificuldades centraram-se nas atividades que envolveram a expressão plástica, sobretudo na
construção dos modelos tridimensionais dos planetas imaginados e no saber aceitar as opiniões
divergentes do grupo, mas estas foram superadas e foram sentidas como um complemento
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integrador do trabalho científico – “ o mais importante foi a criação da ficha do planeta. A parte
plástica complementou e ajudou a continuar preso ao planeta.
Globalmente o projeto foi avaliado como muito significativo, em relação à eficácia do processo,
às aprendizagens alcançadas e às competências desenvolvidas.

Aspetos relevantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relacionamento da turma
Introdução do artista na aula
Autonomia no trabalho
Interesse pela matéria e pela
aprendizagem
Pesquisa aprofundada
Empenho e criatividade
Contacto com outras áreas
do saber
Construção do planeta
Apresentação pública.

Dificuldades
• Falta de tempo
• Dificuldades nas atividades
plásticas
• Concordar com as opiniões
do grupo
• Exposição na aula pública

Avaliação global
• Fantástico. Aprendi e cresci imenso.
• Aprendemos de uma maneira diferente,
treinámos novas capacidades e foi
eficiente.

• Uma forma de aprendizagem que
motivou os alunos a descobrir novos
conhecimentos.

• Houve empenho e dedicação neste
projeto e criaram-se ligações entre os
alunos, artista e professora.

• Projeto

inovador
que
implicou
pesquisa e que ajudou no método de
estudo

Quadro 2 – Síntese das respostas obtidas no questionário de avaliação

A sessão de pensamento após a realização do projeto em sala de aula versou sobre a pergunta:
como podemos transformar outras experiências numa boa experiência como foi o 10 x 10?
No dizer dos alunos, de todas as experiências se pode tirar proveito, mesmo das que são más.
A experiência do projeto foi significativa porque as aulas foram diferentes das habituais, o artista
trouxe novas ideias, experiências e métodos de trabalho. Aprenderam com erros, ganharam
confiança em si próprios, autonomia e alargaram os horizontes do conhecimento.
Um dos alunos concluiu dizendo: “Este projeto foi o único deste tipo que me conseguiu ensinar”.

4.5.6 Avaliação do projeto pela dupla

A avaliação do projeto pela dupla nos itens de resposta fechada é praticamente unânime,
excetuando-se a aceitação do projeto pela Direção da Escola e a disponibilização dos recursos
por parte da mesma, que são avaliados pela professora com muito bom e pelo artista com
suficiente.
A colaboração com os outros professores e agentes educativos foi sentida de forma igual e
relevada por ambos. Segundo a professora, o grupo disciplinar e o conselho de turma
mostraram interesse pelo projeto e acompanharam o seu desenvolvimento.
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Em relação à conceção do projeto de sala de aula, bem como à sua organização e
implementação, a sua eficiência traduziu-se nas palavras da professora certificadas pelo artista
– “ Confirmo que a partilha de pedagogias provenientes de áreas de conhecimento
diferenciadas, permite atingir os objetivos definidos no projeto de uma forma em que a
responsabilidade e o lúdico interagem”.
Relativamente aos alunos e ao seu desempenho, consideraram que estes encontraram
interesse e motivação nas propostas apresentadas, participaram e empenharam-se nos
trabalhos e adquiriram aprendizagens significativas, no âmbito da disciplina e na articulação
com outras áreas do saber.
A maior dificuldade residiu no uso da língua portuguesa, quer a nível da expressão escrita, quer
na transmissão oral das ideias, reflexões e análises apresentadas.
Como já foi dito anteriormente e reafirmado pela dupla no questionário de avaliação do projeto,
a cumplicidade estabelecida entre ambos foi muito notória, 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-as quando necessário.
O quadro 3 documenta em síntese as ideias da dupla, registadas nas perguntas de resposta
aberta do questionário de avaliação.

Professora

Artista

Aspetos positivos
• Cooperação artista/professora
• Inovação nas propostas de
aula
• Promoção do trabalho de
pesquisa

 Motivação dos alunos.
 Aplicação de metodologias de
forma inovadora.
 Aquisição de conhecimentos.

Dificuldades

Sugestões futuras

• Utilização
da
língua • Criação de professores ou
portuguesa por parte dos artistas tutores na Escola.
alunos, comprometendo a • Estabelecer um plano de
descodificação
dos intervenção
criativa,
enunciados e a expressão de concomitante
com
a
opiniões e conceitos.
realização do projeto em sala
• Fraco convívio dos alunos de aula
com propostas culturais.
• Utilização
da
língua • Reajuste da calendarização
portuguesa por parte dos
e conceção das aulas
alunos, comprometendo a
públicas.
descodificação
dos • O
desenvolvimento
do
enunciados e a expressão de
projeto
não
deve
ser
opiniões e conceitos.
pressionado pela relevância
do “produto” a apresentar
nas aulas públicas.

Quadro 3 – Síntese das respostas abertas do questionário de avaliação

Como sugestões futuras realça-se a importância de pensar numa forma de intervenção na
escola, que contamine os restantes professores com algumas das micropedagogias aplicadas
no contexto do projeto.

34

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

PROJETO 10 X 10 3ª EDIÇÃO 2015

4.5.7 Breve descrição da aula pública

Após a apresentação das finalidades do projeto desenhado pela dupla, os alunos ocuparam o
seu lugar no palco para simularem através do corpo, a criação de planetas e a sua trajetória no
sistema solar, tal como tinha acontecido no átrio da Escola.
Num segundo momento, cada grupo de alunos apresentou o seu planeta explicando a sua
estrutura, composição e formas de vida.
Outro momento deu voz à dupla para explicar o processo de trabalho, descrever algumas das
pedagogias utilizadas e os resultados da sua aplicação.
Todo este processo foi ilustrado com fotografias que exemplificavam o uso da tecnologia, por
exemplo, a introdução dos QR Code nos manuais, a sala de aula transformada em laboratório
de artes plásticas aquando da construção dos modelos tridimensionais dos planetas ou da
maquete do vulcão
A projeção de vídeos possibilitou a visualização e audição do som de alguns planetas, pesquisa
efetuada por uma das alunas, a simulação de uma erupção vulcânica com base na maquete e,
ainda, um extrato de um fórum, onde um grupo de alunos argumentava a dinâmica do seu
planeta e os outros contra argumentavam.
Projetado um QR Code, o publico foi convidado a participar através dos seus smartphones.
A aula terminou convidando a assistência a visitar a exposição onde figuravam os modelos e os
respetivos esboços, desenhos e textos descritivos e a questionarem os alunos sobre o
processo ou duvidas que tivessem sido suscitadas pelas suas intervenções.

Fotografia 14 e 15- Apresentação do planeta Keppler 16L
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4.5.8 Avaliação da aula pública pela assistência

No quadro 5 apresenta-se a percentagem de respostas dos 41 questionários recebidos nas
aulas públicas realizadas na Gulbenkian, no Teatro Carlos Alberto no Porto e na Escola D.
Dinis.

A aula pública trouxe inovação em relação
Formato %

Metodologia %

Estratégias %

Recursos %

Sim Não Branco Sim Não Branco Sim Não Branco Sim Não Branco

71

17

12

81

7

12

86

7

7

76

12

12

Níveis %
Classificação da aula pública

1

2

3

4

5

-

-

2

40

58

Quadro 4 – Percentagens de respostas obtidas no questionário de avaliação do público

Do total dos questionários, 31 são professores e consideraram que as estratégias demonstradas
poderão ter impacto na atividade profissional.
Apesar disso, as elevadas percentagens atribuídas aos diferentes itens relativos à inovação,
bem como à sua classificação, que se situa entre o bom e o muito bom, permite afirmar que foi
uma aula bem-sucedida, mas o reduzido número de questionário confere à avaliação pouco
significado.

4.5.9 Considerações
As propostas inovadoras para a abordagem dos temas programados e a sua relação com a
atualidade, conduziram a uma pesquisa sistemática motivada pela curiosidade de cada um
destes jovens. Foi uma forma eficaz de alargar os seus pontos de vista, de aprofundar os seus
conhecimentos e sobretudo de aprender a matéria sem que, muitas das vezes, se
apercebessem que o estavam a fazer.
No decurso das aulas observadas os alunos equacionaram questões e dúvidas às quais a
professora não oferecera respostas, proporcionando-lhes a possibilidade de as encontrarem
através de uma procura devidamente orientada.
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A cumplicidade estabelecida 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 realização dos diversos fóruns, com os alunos colocados em círculo, facilitou a exposição das
suas ideias, dos seus trabalhos e das suas pesquisas, bem como a reflexão e discussão das
propostas apresentadas pela dupla.
A consecução dos objetivos delineados neste projeto da dupla foi atingida de uma forma muito
positiva a nível do impacto quer em relação aos alunos, quer à professora que se mostrou muito
recetiva à mudança da prática pedagógica.

4.6.1 Projeto – “Habitar na Poesia”

Os principais objetivos deste projeto foi criar nos alunos o gosto pela poesia lírica, nomeadamente
a poesia de Camões e contribuir para o desenvolvimento de competências que permitisse aprender
a matéria em causa, de uma forma eficaz.

4.6.2 Apresentação da dupla

Olga Esteves é professora de Português e Francês na Escola Secundária D. Dinis e exerce
funções de diretora de turma. Leciona uma turma de 10º ano do curso cientifico-humanístico de
línguas e humanidades
Aldara Bizarro é coreógrafa e tem trabalhado como professora e formadora de dança em
diversas instituições, como a Fundação Calouste Gulbenkian, Centro Cultural Vila Flor, Fórum
Dança e Escola Superior de Dança.

4.6.3 Breve caraterização da turma
A turma é constituída por 27 alunos, 15 raparigas e 12 rapazes com idades compreendidas
entre os 15 e 16 anos.
Na generalidade são provenientes de um meio socioeconómico carenciado e demonstram
carências afetivas e falta de aspirações sociais, culturais e/ou profissionais. Quatro dos pais
possuem o ensino secundário, um o ensino superior e os restantes o ensino básico.
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A maior parte destes alunos tem interesses divergentes dos escolares e dedica o seu tempo
livre a ver televisão. Menos de 50% destes alunos navega na internet, 8 praticam desporto e
apenas 4 leem. Nenhum vai ao cinema ou ao teatro.
As maiores dificuldades situam-se: na falta de capacidade de concentração, de hábitos e
métodos de trabalho; no fraco vocabulário e domínio das regras gramaticais e na dificuldade de
relacionamento dos conhecimentos e das ideias, bem como a sua aplicação.

4.6.4 Realização do projeto de sala de aula

A dupla organizou a sua ação seguindo a metodologia de trabalho de projeto. No espaço do
auditório da Escola, a dupla realizava em conjunto uma aula semanal de 90 minutos no turno da
manhã e uma sessão de trabalho, igualmente de 90 minutos, no turno da tarde. A outra aula era
lecionada apenas pela professora, que trabalhava os aspetos formais do programa.
O relacionamento interpessoal entre a dupla não foi fácil. A criação de um clima adequado pela
entreajuda, reciprocidade, abertura e empatia, possibilitando que este processo decorresse de
forma mais propícia para todos os intervenientes, foi evoluindo ao longo do tempo, mas não chegou
a formar-se cumplicidade entre a professora e a artista.
Inicialmente os alunos demonstravam fraco relacionamento entre eles e alguma resistência em
relação às propostas apresentadas. A turma era muito agitada e barulhenta. No decurso do projeto
notou-se evolução na forma de participação e cooperação, bem como no espirito de grupo.
A artista implementou rituais de início e de final de aula, para motivar a criação de uma dinâmica de
grupo, alterar as atitudes dos alunos em aula e consequentemente criar a pré disposição para a
aprendizagem. A aula começava com exercícios de corpo e movimento e terminava com o registo
em papel de cenário, por cada um dos alunos, de uma palavra-chave que refletisse ideias e/ou
sentimentos sobre a aula vivida.

Fotografias 16 e 17 – Rituais de início e de final de aula
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Outras propostas que envolveram o corpo e os sentidos foram desenvolvidas com os alunos,
articulando-as com os conteúdos que estavam a ser trabalhados com a professora, tentando um
maior envolvimento por parte destes e um despoletar da sua criatividade.
Com o objetivo de motivar os alunos para o estudo da poesia lírica de Camões, situá-los na época
em que o poeta viveu e conhecer as diferentes formas de arte renascentista, os alunos realizaram
visitas de estudo ao Museu dos Jerónimos e à Torre de Belém, onde visualizaram algumas
caraterísticas da sua arquitetura e ao Museu Nacional de Arte Antiga, para observaram a joalharia
e a pintura relacionada com a mulher.
Uma dança do renascimento ensaiada pela artista completou a visão da época.
Destas visitas resultaram fotografias que foram colocadas numa página de facebook criada, por um
aluno, para este efeito e para documentar outros momentos do projeto considerados significativos.
A partir da visita ao MNAA, os alunos foram convidados a criar um poema coletivo que espelhasse
as suas sensações e/ou opiniões. Posteriormente, com base nas frases registadas os alunos, em
pequenos grupos, construíram um soneto obedecendo à sua estrutura formal e procuraram
suportes onde individualmente pudessem escrever o seu soneto.

Fotografias 18, 19 e 20 – Alguns dos suportes para os sonetos construídos pelos alunos

Os sonetos foram lidos em voz alta com a finalidade de criar interesse e incentivar os alunos para a
importância de melhorar a articulação das palavras e o ritmo próprio do poema.
Após a audição de alguns poemas pelos declamadores João Villaret e Mário Viegas, a dupla
convidou para a aula dois artistas Miguel Horta, contador de histórias e Maria Gil, atriz, para
dizerem o poema de Luís de Camões “Amor é fogo que arde sem se ver”, desconstruir alguns
aspetos importantes da poesia e da forma de a estruturar.

Fotografia 21 – Aula de interpretação do poema pelos dois artistas
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Esta atividade entusiasmou os alunos estimulando a sua vontade para as diferentes formas de
interpretar os poemas.
A dupla ofereceu diferentes poemas de Camões com dedicatórias direcionadas a cada par de
alunos, desafiando cada uma das duplas a trabalharem o poema que lhes foi oferecido, conferindolhes expressão com a voz e com o corpo. Este momento assumiu especial significado para os
alunos e foi notório o seu empenhamento para o prosseguimento do trabalho.

Fotografias 22 e 23 – Leitura e trabalho dos poemas pelas duplas de alunos

Para melhorar o desempenho e interpretação dos poemas de cada dupla, a artista das áreas da
performance, corpo e voz, Margarida Mestre, realizou algumas sessões de trabalho com os alunos,
tornando-se muito produtiva a sua intervenção.
Alguns alunos recorreram a suportes de apoio personalizando malas de viagem, que estimularam à
interpretação dos seus poemas.

Fotografia 24 – Interpretação do poema com suporte de mala

Poemas de Camões musicados foram recolhidos pelos alunos formando um “Musicário”, arquivado
na página de facebook da turma.
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Todo este trabalho e sobretudo a preparação e realização da aula pública desafiou a criatividade
dos alunos, pretendeu desenvolver o seu sentido de responsabilidade e uma maior colaboração
entre todos.

4.6.5 Avaliação do projeto pelos alunos
Com base na análise do gráfico 6 e na tabela 5,poder-se-á tirar algumas conclusões sobre a
avaliação dos alunos acerca do trabalho desenvolvido no decurso do projeto.

Grau de concordância (%)
0

10

20

30

40

50

60

Cativar o interesse pela disciplina
Aprender a matéria de uma forma divertida e interessante
Ajudar a um melhor desempenho escolar
Questionar e desenvolver a compreensão por tudo o que…
Valorizar a aprendizagem através do corpo e dos sentidos
Aumentar as capacidades de confiança e iniciativa
Melhorar o relacionamento entre os alunos
Fortalecer a relação professor/aluno
Estabelecer uma boa relação artista/aluno
A realização da aula pública motivou-me
Concordo totalmente

Concordo

Não concordo nem discordo

Discordo

Em branco

Gráfico 6 – Percentagem de respostas aos itens fechados do questionário

Cerca de 80% dos alunos considera ter havido uma melhoria do relacionamento entre os alunos
e entre estes e a professora. Ilustram estas afirmações frases dos alunos como: “Trabalhar em
dupla, em grupo ou no coletivo fortaleceu a relação entre os alunos” ou “aprender a cooperar
com os colegas e a professora, a ouvir e respeitar os outros contribuiu para o fortalecer do
relacionamento entre todos. ”No entanto, a relação estabelecida com a artista foi considerada
por 44% dos alunos como boa, tendo a mesma percentagem de alunos manifestou uma
posição neutra e 12% afirmado não ter conseguido criar um bom relacionamento com a artista.
Este aspeto liga-se ao facto de a artista assumir uma postura crítica que nem sempre foi bem
aceite por todos os alunos – “custou-me ouvir críticas porque me deixaram bastante em baixo”.
O processo de trabalho adotado permitiu tornar a disciplina mais interessante e valorizar a
aprendizagem da matéria através do corpo e dos sentidos – “Conhecer a poesia de outra forma
e explorar o pensamento, o movimento e a voz foi positivo”.
Foi também evidenciado o aumento das capacidades de confiança e iniciativa por uma
percentagem significativa de alunos.
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O contributo do projeto para o desempenho escolar foi valorizado por 64% dos alunos, dado
que para estes está muito relacionado com as classificações obtidas nos testes ou mesmo no
final do período.
A realização da aula pública motivou apenas metade dos alunos da turma, uns porque sentiram
alguma timidez em relação a um público desconhecido, outros porque se envolveram pouco
nas aulas, havendo mesmo uma minoria que ofereceu resistência às propostas apresentadas e
afirmou não gostar do projeto.

Aspetos relevantes
 Interação entre os alunos e
fortalecimento da relação.
 Melhoria da autoconfiança.
 Aprender a trabalhar em
grupo.
 Trabalho em duplas ou
pequenos grupos sobre os
poemas.
 Ouvir e respeitar os outros
 Aulas em que houve trabalho
de voz e corpo.
 Aprender a interpretar e dizer
os poemas.
 Compreender melhor a poesia
camoniana.
 Aulas mais motivantes onde a
matéria se aprendeu de forma
diferente.
 Realização das malas

Dificuldades
• Superar a timidez.
• Compreender o projeto no
início.
• Superar a desunião dos
colegas.
• Ter paciência, vontade de
fazer as coisas e ter de
imaginar.
• Falta de empenho e de
comunicação.
• Compreender a artista.
• Assimilar as críticas.
• Exercícios de aquecimento.
• Decorar os poemas e dizê-los.
• Apresentação pública.

Avaliação global
• Fez-me evoluir como pessoa e
cativou-me.
• Ficamos a saber sobre a matéria
e a “vida”.
• Foi bom expormos o nosso
trabalho.
• Útil porque demonstramos as
nossas capacidades e quem
somos.
• Ajudou-me a dizer “eu quero e
vou conseguir”.
• Comecei a gostar quando
percebi que estava a aprender.
• A melhor parte do trabalho foi a
união da turma.
• Gostei do musicário e das
interações aluno/professor e
aluno/público.
• Projeto interessante e
proveitoso.
• Não gostei do projeto.

Quadro 5 – Síntese das respostas dos alunos obtidas no questionário de avaliação

Transcrevem-se alguns dos registos e “vozes “dos alunos sobre a avaliação global do projeto:
“Comecei a gostar quando percebi que estava a aprender”; “ajudou-me a dizer eu quero e vou
conseguir”; “útil porque demonstramos as nossas capacidades e quem somos” e “a artista não
estava habituada a lidar com adolescentes irrequietos, por isso tinha que ter muita paciência”.
“O que correu menos bem foram os exercícios de aquecimento e os trabalhos manuais, porque
alguns colegas não assumiram os seus compromissos. O que correu melhor foi o facto de a
turma conseguir unir-se e criar laços de amizade e companheirismo. Foi divertida a interpretação
dos poemas e toda a evolução de cada dupla e do coletivo.
Concluiu dizendo: com o movimento do corpo podíamos passar os sentimentos contidos no
poema e perceber melhor a matéria”.
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4.6.6 Avaliação do projeto pela dupla

Nos questionários de avaliação desta dupla observam-se divergências nas classificações atribuídas
aos diferentes itens que nele figuram.
Relativamente à aceitação do projeto pela direção da escola, bem como à disponibilização dos
recursos, a professora considera que este foi muito bem acolhido, enquanto a artista reconheceu
que foi satisfatória. Igual classificação se verifica em relação ao impacto na escola. Ainda neste
parâmetro, a cooperação com outros professores e/ou agentes educativos foi pela artista
referenciada negativamente e pela professora com muito bom.
Na adequação do projeto à disciplina e à sala de aula também se registam diferenças,
considerando a professora que foi boa e a artista apenas suficiente.
Nos diferentes itens relativos à organização do trabalho da dupla, existe convergência na conceção
do plano de trabalho e na articulação dos conteúdos científicos com os artísticos, bem como nas
estratégias, notando-se algumas diferenças na conceção e planificação da aula pública e na
recetividade das propostas. A professora classifica-as com bom e a artista com suficiente.
A execução do projeto é igualmente avaliada pela artista como satisfatória e pela professora com
bom.
A avaliação em relação ao desempenho os alunos é coincidente nos itens relativos à motivação,
empenho e receção das propostas de trabalho, considerando ambas que foi razoável. No que
respeita á participação, cooperação e mudança de atitudes a professora classifica como boa e a
artista apenas com um nível satisfaz.
Finalmente, o desempenho da artista é referenciado pela professora como bom e o da professora é
apreciado pela artista como regular.
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Professora

Artista

Aspetos positivos

Dificuldades

 Preparação da
apresentação dos poemas
por parte das duplas de
alunos.
 A oferta de poemas aos
alunos.
 A preparação da aula
pública.

• Falta de conhecimento da
artista, de confiança e de
curiosidade por parte da
professora, manifestada do
início, a qual impossibilitou a
criação de cumplicidade.

 Envolvimento e empenho
dos alunos.
 Sentido
de
responsabilidade.
 A participação oral dos
alunos nas aulas.

• Dificuldade inicial de
implementação do projeto por
falta de coordenação com a
gestão das aulas.
• Resistência inicial dos alunos ao
projeto.
• Escassez de tempo para o
cumprimento do programa da
disciplina.

Sugestões futuras
• Informar melhor os
professores para o tipo de
trabalho que vão
desenvolver.
• Incluir na Residência mais
momentos para o professor e
o artista conversarem.
• Dar a conhecer aos artistas
contratados a opinião dos
professores e dos alunos,
sobre a realização do projeto.
• Planificação antecipada.
• Coordenação prévia das
atividades a desenvolver em
dupla durante as aulas.

Quadro 6 – Síntese das respostas abertas do questionário de avaliação

No quadro 4 observa-se que a artista afirma que inicialmente foi difícil estabelecer cumplicidade
com a professora devido à falta de confiança nas suas propostas, facto que foi prejudicial para
o processo de trabalho entre ambas. Esta questão é justificada e, de certo modo, confirmada
pela professora quando atribui a causa à falta de coordenação com a gestão das aulas.

4.6.7 Breve descrição da aula pública

A aula abriu com uma dança do renascimento pelos alunos, situando o público na época de
Camões e da sua poesia.

Fotografias 25 e 26 – Momentos da dançado Renascimento
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Uma apresentação do projeto pela dupla foi enquadrando o desenvolvimento do trabalho
realizado e a sua sequência.
Neste enquadramento, os alunos executaram alguns dos exercícios que fizeram parte dos
rituais das aulas, enquanto a professora explicava os seus objetivos.
Exercícios para incentivar o gosto pela leitura e nomeadamente pela poesia lírica de Camões
foram igualmente apresentados.
Seguiram-se as leituras dos testemunhos das visitas de estudo, bem como a projeção de
fotografias.
Em pequenos grupos, os alunos leram e interpretaram os sonetos que tinham criado a partir do
poema coletivo sobre o Museu Nacional de Arte Antiga. Foi explicitado pela professora o facto
de estes sonetos respeitarem a estrutura formal, mostrando a articulação das estratégias com
os conteúdos programáticos.
O público visualizou fotografias dos suportes em que cada aluno escreveu o seu soneto, bem
como da presença dos dois artistas na aula, para conversar e cativar os alunos para as várias
interpretações de um mesmo poema.
Acrescida a esta motivação a dupla projetou as fotografias da sessão de oferta de um poema
de Camões a cada par de alunos, solicitando a a criação de uma interpretação onde usassem o
corpo e o movimento
A observação destas criações e a projeção da página de facebook comentada por um dos
alunos encerrou esta aula pública.

Fotografias 27, 28 e 29 – Interpretações dos poemas de Camões

4.6.8 Avaliação da aula pública pela assistência

No quadro que se segue apresentam-se as percentagens de respostas às questões formuladas
no questionário em relação à inovação e à classificação da aula.
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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

74

4

22

70

4

26

85

0

15

60

11

29

Níveis %
Classificação da aula pública

1

2

3

4

5

5

-

8

15

72

Quadro 7 – Percentagens de respostas obtidas no questionário de avaliação do público

A avaliação apresentada é feita em função dos dados obtidos nos 27 questionários entregues.
Destes, 18 são de professores e os restantes de profissionais de outras áreas. Cerca de 89% dos
respondentes considera que as estratégias utilizadas nesta aula podem ter impacto na sua prática
profissional e que as mesmas, bem como a metodologia demonstrada, foram inovadoras e
produtivas para os alunos. A classificação atribuída a esta aula situa-se maioritariamente no nível
muito bom.

4.6.9 Considerações
O primeiro aspeto a salientar foi a verificação da evolução das relações interpessoais entre os
alunos, embora a multiplicidade das suas condutas nem sempre deixou perceber a formação de
um verdadeiro espírito de turma.
A turma revelou algumas dificuldades de atenção, concentração e de empenhamento, notandose progressos significativos aquando da preparação e realização da aula pública.
Como foi dito anteriormente, a cumplicidade da dupla não se efetivou, apesar do seu
relacionamento ter melhorado. Este aspeto não beneficiou o desenvolvimento do trabalho e
causou situações que nem sempre foram fáceis de ultrapassar.
Nem sempre as propostas apresentadas pela artista encontraram recetividade por parte da
professora, que considerava não se articularem com os conteúdos a lecionar, de modo a
suscitar maior eficácia na aprendizagem dos alunos.
O processo de trabalho desta parceria sofreu diversas oscilações, a nível do diálogo e criação
de um clima de trabalho favorável à partilha de interesses, necessidades e saberes, dos
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impactos e mudança das atitudes e dos processos que terão reflexos na prática pedagógica,
considera-se que os objetivos do projeto foram parcialmente alcançados.

4.7.1 Projeto – “Poder, Ponto”

A principal finalidade deste projeto foi a criação de uma metodologia de trabalho que
contribuísse para sedimentar a autonomia da professora e potenciar a dinâmica de sala de
aula.

4.7.2Apresentação da dupla

Irene Leitão é professora na Escola secundária D. Dinis e leciona a disciplina de Físicoquímica, nu turma de 10º ano do Curso de Ciências e Tecnologia
António Pedro divide a sua prática artística entre a música e o cinema. Compõe para teatro,
dança e cinema e dirige vários espetáculos onde aprofunda a sua relação entre a imagem e o
som, filmando e tocando.

4.7.3 Breve caraterização da turma
Constituem a turma 17 raparigas e 10 rapazes, com idades compreendidas entre os 17 e os 19
anos. Doze alunos já frequentavam a escola no ano anterior e os restantes tem proveniências
diversas, incluindo uma aluna iraniana com grandes dificuldades no domínio da língua
portuguesa.
O nível socioeconómico e cultural dos encarregados de educação dos alunos é baixo, auferindo,
em média, apenas o ordenado mínimo. A maioria possui o ensino básico e geralmente não
participam em atividades culturais. No entanto, todos os alunos dizem frequentar o cinema e o
teatro.
Em relação ao futuro os alunos manifestam vontade de prosseguir estudos. Apresentam
dificuldades em relação aos hábitos de estudo e de trabalho, à relacionação dos conhecimentos e
no domínio da expressão escrita
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Os alunos ocupam o seu tempo livre de forma diversificada: desporto, telemóvel, computador,
leitura e a ajudar os pais nas tarefas diárias, verificando-se uma maior incidência na navegação da
internet e na televisão.

4.7.4 Realização do projeto de sala de aula

O ponto de partida do projeto desta dupla foi a observação de aulas da professora pelo artista e o
convite à mesma, para observarem em conjunto outras aulas de professores pertencentes ao
conselho de turma. Estes momentos foram particularmente importantes para detetar as dificuldades
de concentração dos alunos e partilhar o projeto com os professores.
Após estas observações e de um diálogo sistemático, o artista propôs à professora que passasse
um dia inteiro a dar aulas sentada, facto que esta não conseguiu cumprir na íntegra, mas que a fez
percecionara dificuldade sentida pelos alunos. Como consequência o artista propôs a introdução
em todas as aulas, sensivelmente após 45 minutos, de momentos de pausa, através de exercícios
de relaxamento.
A mudança do espaço de sala de aula, juntando todas as mesas e colocando os alunos à volta
desta, de modo a permitir que todos se vissem e abrir as persianas da sala para deixar entrar a luz
foi bem aceite pela professora e pelos alunos.

Fotografias 30 e 31 – Alteração da colocação dos alunos na sala de aula

Numa tentativa de superar algumas das dificuldades detetadas sobre a inexistência de uma
dinâmica de grupo, a falta de atenção e concentração, os fracos métodos de estudo e de
aprendizagem e a verbalização de dúvidas, o artista instituiu o “jogo”, nas suas diferentes vertentes
– de aquecimento, de quebra-rotina, de concentração, de criação de grupo e de articulação com os
conteúdos programáticos. Importante foi também a criação de um ritual de início com o
envolvimento do corpo e dos sentidos, que deveria acontecer em todas as aulas, mesmo sem a
presença do artista.
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Apesar destas propostas terem sido conversadas pela dupla, a professora nem sempre conseguiu
cumpri-las oferendo alguma resistência que foi minimizada no final do projeto. A presença
sistemática do artista na aula conseguiu cativar os alunos e empenhá-los na realização das
propostas apresentadas.

Fotografias 32 e 33 – Realização de exercícios que envolvem o corpo e os sentidos

A apresentação à turma de trabalhos realizados por pequenos grupos foi muito estimulante para
todos os alunos, não só porque a linguagem utilizada na exposição foi mais acessível a todos,
como o esclarecimento de dúvidas entre os diferentes elementos do grupo, possibilitou a
aprendizagem dos conteúdos de uma forma muito significativa. O trabalho compreendia uma
primeira parte teórica e uma segunda mais prática, que remetia para a realização de exercícios do
manual. As dúvidas e os esclarecimentos eram prestados pelos alunos do grupo, como se pode ver
nas fotos apresentadas.

Fotografias 34, 35 e 36 – Exposição de um trabalho de grupo e esclarecimento de dúvidas

No final a avaliação foi feita pelo grupo – “trabalhar em grupo potenciou a aprendizagem, porque
nos ajudámos mutuamente, fizemos perguntas umas às outras e quando tínhamos dúvidas a outra
esclarecia” e pela turma.
A filmagem de aulas pela professora a sua visualização e audição, permitiu analisar e dialogar
com os alunos sobre os “erros” cometidos e a aprendizagem que deles se pode retirar.
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Fotografia 37e 38 – A professora filma uma aula

Também o visionamento das filmagens da professora em sala de aula, promoveu um diálogo
profícuo entre a dupla, embora a mudança de atitudes da professora fosse pouco visível a curto
prazo.
A criação de um aluno “sinaleiro” que levantando um objeto construído para o efeito, assinalava
os momentos em que os alunos deviam registar no caderno as notas que a professora escrevia
no quadro, foi igualmente muito útil para consolidação dos conhecimentos e para a evolução da
capacidade de atenção.

Fotografia 39 – Aluno sinaleiro

Foram apresentadas pela dupla duas situações problemáticas sobre os conteúdos que estavam
a ser lecionados, solicitando aos alunos a sua resolução através da utilização do corpo e dos
sentidos. Estas simulações foram fotografadas e oferecidas aos alunos no final do período,
criando mais um laço afetivo com o artista e com a professora.
A construção de um PowerPoint com a introdução de sons ou slides de imagens em branco,
que possa fomentar a comunicação e facilitar a dinâmica de aula, foi também uma ferramenta
disponibilizada à professora pelo artista.
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Todos os dispositivos usados no processo de trabalho são de fácil acesso e utilização,
telemóveis, computadores, câmaras existentes nas escolas e outros, constituindo ferramentas
educativas e motivantes para a sala de aula.
A falta de motivação dos alunos em relação aos estudos, a falta de hábitos de trabalho e as
poucas expetativas que apresentam relativamente ao saber, levou a dupla a convidar a filósofa
Dina Mendonça para realizar uma reunião com os encarregados de educação, com o objetivo
de os ouvir e pedir a sua colaboração nas possíveis ideias que ajudassem a resolver estas
questões. Os E.E perante a questão colocada pela filósofa “Como lidar com o que temos de
fazer e não nos apetece”, deram as suas opiniões e apontaram algumas estratégias.

4.7.5 Avaliação do projeto pelos alunos

A observação do gráfico 7 bem como os restantes dados recolhidos, apontam para o facto dos
jogos/atividades relacionadas com a matéria e dos trabalhos de grupo, terem tido bastante
influência na criação do interesse pela disciplina, na forma de aprender e na sua contribuição
para um melhor desempenho escolar.

Grau de concordância (%)
0

10

20

30

40

50

60

70

Cativar o interesse pela disciplina
Aprender a matéria de uma forma divertida e…
Ajudar a um melhor desempenho escolar
Questionar e desenvolver a compreensão por tudo o…
Valorizar a aprendizagem através do corpo e dos sentidos
Aumentar as capacidades de confiança e iniciativa
Melhorar o relacionamento entre os alunos
Fortalecer a relação professor/aluno
Estabelecer uma boa relação artista/aluno
A realização da aula pública motivou-me
Concordo totalmente

Concordo

Não concordo nem discordo

Discordo

Em branco

Gráfico 7 – Percentagem de respostas aos itens fechados do questionário

Frases como as que se seguem e ainda as que se podem ler no quadro 8, reforçam a análise
efetuada – “O artista criou jogos giríssimos e conseguiu focar a nossa atenção” e “Ao
ensinarmos os nossos colegas tivemos consciência do papel do professor, o que nos ajudou a
percebê-lo melhor. Foi uma forma de aprendizagem muito eficaz”.
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A utilização do corpo e dos sentidos foi também evidenciada como uma forma de captar a
atenção, não só porque estar sentado todo o tempo de aula desconcentra e aborrece, como
torna o aprender se torna mais lúdico e divertido, no dizer dos alunos.
Outro dado a salientar é a evolução do relacionamento entre alunos, a boa relação estabelecida
com o artista – “ao longo do tempo o artista conquistou-me”; “O artista soube aproximar-se dos
alunos e ajudou a estarmos motivados para a Físico-química”- e o aumento das suas
capacidades de confiança e iniciativa.
Em relação às dificuldades verifica-se que 75% dos alunos da turma não conseguiam manter o
silêncio nem estar concentrados, dizem ter sentido desconforto com as atividades iniciais, visto
que não compreendiam a sua utilidade nem as ligações com a matéria.
Estes obstáculos foram desvanecendo à medida que o processo se ia desenvolvendo e os
alunos foram reconhecendo a sua eficácia, embora não fossem totalmente superados.
A relação entre todos os alunos, bem como a aceitação das suas diferenças foi uma dificuldade
ultrapassada pela maioria, graças às propostas de exercícios pelo artista, cujo objetivo era a
formação de um coletivo que desenvolvesse o seu trabalho com o espírito de grupo.

Aspetos relevantes
• Jogos e atividades
relacionadas com a matéria.
• Jogos para ativar a atenção.
• Trabalhos de grupo.
• Relacionamento com os
colegas
• As pausas que constituíram
momentos de relaxamento.
• Atividade do sinaleiro.
• Interação artista/aluno.
• Aula pública.

Dificuldades

Avaliação global

•
•
•
•

Estabelecer o silêncio.
•
Concentração.
Relacionamento entre todos.
•
Perceber os jogos e relacionálos com a disciplina.
• Apresentação oral dos trabalhos
•
de grupo.
• Ser filmado ou fotografado
•
durante a apresentação do
trabalho.
• Desconforto e falta de empenho
•
em algumas das atividades
propostas.

•
•
•

O projeto captou a atenção e
ajudou-nos na matéria.
Todas as turmas do secundário
deviam experienciar atividades
como estas.
No início não achei muita piada
mas depois comecei a gostar.
O artista sobe aproximar-se dos
alunos e ajudou a estarmos
motivados para a Físico-química.
O projeto foi muito útil tanto nas
aulas como no estudo em casa.
As aulas foram mais dinâmicas e
lúdicas.
O projeto foi bastante interessante
e motivante, independentemente
da sua curta duração.
Não gostei, atrapalhou as aulas e
deixou-nos atrasados. Os jogos
foram um pouco inúteis. Foi uma
experiência engraçada, porém não
muito
relevante
para
a
consolidação da matéria.

Quadro 8 – Síntese das respostas dos alunos obtidas no questionário de avaliação

52

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

PROJETO 10 X 10 3ª EDIÇÃO 2015

O que aprendi perguntava-se na entrevista a alguns alunos:
 como filmar, usar programas para fazer filmagens e/ou gravações;
 a quebrar a timidez e dar a minha opinião;
 a expressar-me com mais fluência;
 a trabalhar em grupo para realizar os trabalhos propostos e tirar dúvidas;
 a conhecer melhor os colegas o que causou um ambiente mais favorável dentro e fora da
aula.
A rematar esta análise transcreve-se mais uma das “vozes” dos alunos – “O projeto foi bastante
produtivo, pois descobrimos novas maneiras de aprender, sem nunca nos desviarmos da matéria”.

4. 7.6 Avaliação do projeto pela dupla

O projeto concebido pela dupla esteve adequado ao contexto da turma e à disciplina, opinião
concordante de ambos.
A avaliação é também concordante nos itens relativos à organização do trabalho, com exceção da
recetividade das propostas apresentadas pelo artista à professora, que esta classificou com bom e
o artista com fraco.
Para além da curta duração do projeto referida por ambos, apresentam igualmente disparidade os
itens referentes à articulação dos conteúdos científicos com os artísticos, avaliados pelo artista com
suficiente e pela professora com bom.
A avaliação feita pelo artista relativamente ao desempenho do professor, nomeadamente no que
respeita à motivação, ao empenho, à participação e cooperação, à receção das estratégias e à
mudança de atitude é classificada com fraco, o mesmo não acontecendo em relação ao
desempenho do artista que a professora considera ter sido muito bom.
Regista-se alguma convergência na avaliação do desempenho dos alunos, nos itens de aquisição
de aprendizagens e mudança de atitudes, que a dupla considera ter sido satisfatória. A motivação,
empenho, cooperação e receção das propostas é apreciada pelo artista com suficiente e pela
professora com bom.
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Artista

 Conceção
de
uma
metodologia
assente
na
autonomia do professor.
 Utilização
minimal
dos
recursos
físicos
e
tecnológicos.
 Pequena mas visível alteração
na motivação do professor.

Professora

Aspetos positivos

 Melhoria no relacionamento
com os alunos.
 Conhecimento para os alunos
do processo de trabalho dos
artistas.
 A minha aprendizagem no
trabalho colaborativo

Dificuldades

Sugestões futuras

• Falta de tempo para • Seleção mais rigorosa dos
estabelecer uma relação professores candidatos ao
sólida e continuadas com projeto.
o professor, os alunos e a • Envolver mais professores da
escola.
mesma turma, na fase de
• Falta
de
motivação, criação do grupo e da turma.
vontade e disponibilidade • Mais tempo!
mental do professor.
• Matéria-prima professoral
bastante longe do que
seria
desejável,
impossibilidade de um
trabalho em profundidade
com os limites impostos
pelo projeto.
• Falta de tempo para • Maior
envolvimento
dos
conseguir seguir o plano
alunos, quer na aplicação
de trabalho.
das dinâmicas quer na
• A implementação das
participação do seu processo
propostas na ausência do
de aprendizagem.
artista.
• Tentar integrar no tempo as
• A resistência à mudança.
novas estratégias.
.
• Aumentar o tempo de
parceria artista/professor.

Quadro 9 – Síntese das respostas abertas do questionário de avaliação

No quadro 9 pode ver-se os aspetos mais e menos conseguidos, bem como algumas
sugestões para o trabalho futuro. A avaliação feita pelo artista é comprovada pela professora
que ao oferecer resistência à mudança e à implementação das propostas na ausência do
artista.

4.7.7 Breve descrição da aula pública

A simulação do primeiro encontro entre ambos iniciou a aula, seguindo-se a apresentação dos
objetivos do trabalho desenhado, o relato, pelo artista, de algumas das observações realizadas
nas aulas da professora e das propostas apresentadas.
Algumas destas propostas bem como as suas vantagens foram descritas pela professora e
exemplificadas pelos alunos que se encontravam na plateia.
Sendo o fulcro central deste projeto os diferentes tipos de jogos, que relevavam a importância
do corpo e dos sentidos, e o diálogo permanente entre a dupla, o artista convidou o público, a
vivenciar um dos exercícios de aquecimento que, geralmente, iniciavam as aulas em que o
mesmo estava presente, e os alunos a demonstrarem outros que se articulavam com a
aprendizagem da matéria.
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Foram ainda projetadas fotos que retratavam as soluções de duas situações problemáticas
equacionadas acerca dos conteúdos trabalhados e projetado um vídeo, onde se visualizava a
avaliação feita pelos alunos sobre a apresentação à turma dos trabalhos executados em
pequeno grupo.
Na tentativa de passar conhecimento e combater o ruído, foi criado um objeto que nas mãos do
aluno selecionado indicava aos outros os assuntos importantes que estes deveriam registar no
caderno. Associado a este objeto existia um diapasão que produzindo som que chamava a
atenção dos alunos.
Após esta exemplificação pelos alunos, o artista mostra como se podem utilizar diferentes
ferramentas e indica alguns dos programas para edição de som e de vídeo, já aprendidos pela
professora.
Ambos falam de algumas conversas informais que tiveram entre si e com os alunos e terminam
despedindo-se como começaram, no jardim da Gulbenkian.

Fotografia 40 - Apresentação do projeto pela dupla

4. 7.8 Avaliação da aula pública pela assistência
Apenas 23 questionários foram entregues, sendo 22 de professores, dos quais 78% consideram
ter havido inovação em relação às estratégias apresentadas e 65% também releva que a
metodologia usada trouxe novidade. Do total de pessoas que avaliaram esta aula, 87% pensa
que o que nela apreenderam poderá ter impacto na sua prática.
No quadro 10 observa-se que a maioria dos respondentes classificou a aula com bom e muito bom
e que uma minoria a considerou apenas satisfatória.
Ressalva-se o facto de o número de questionários rececionados ser muito pequeno em relação ao
número de assistentes à aula, pelo que é pouco significativa esta avaliação.
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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

46

35

17

65

35

0

78

22

0

57

35

8

Níveis %
Classificação da aula pública

1

2

3

4

5

-

-

26

44

30

Quadro 10 – Percentagens de respostas obtidas no questionário de avaliação do público

4.7.9 Considerações

A turma era muito barulhenta e inquieta notando-se evolução no decurso do processo de
trabalho.
A adesão dos alunos às propostas apresentadas pelo artista foi aumentando e possibilitando a
aquisição de aprendizagens significativas, mas que foram pouco sentidas nos resultados dos
testes e no geral do desempenho escolar.
A dupla estabeleceu um bom relacionamento, apesar de não se ter observado cumplicidade
devido à resistência inicial, por parte da professora, na implementação de algumas das
propostas. No final do projeto notaram-se algumas mudanças na atitude da professora e no
reconhecimento da eficácia destas estratégias.
Considerando que este projeto pretendia contribuir para uma mudança de atitudes e de práticas
de sala de aula, por parte da professora e dada a sua resistência na aplicação de algumas das
propostas discutidas pela dupla, observou-se apenas parcialmente a consecução destes
objetivos. Apesar disso, a professora adquiriu algumas aprendizagens e o processo de trabalho
com os alunos sofreu alterações que beneficiaram a sua motivação e interesse pelas aulas.

4.8.1 Projeto “OTS – Objects that tell stories”

Facultar aos alunos uma visão global dos conteúdos programáticos e das suas possíveis
articulações através de um objeto contador de histórias, definiu o objetivo primordial deste
projeto.
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4.8.2 Apresentação da dupla

Mabel Carrola – professora de inglês na Escola Secundária Dona Filipa de Lencastre, leciona
uma turma de 10º ano do curso de ciências e tecnologia
Simão Costa – músico, compositor, performer e criador de instrumentos de código informático,
exerce o seu trabalho de criação artística de forma autónoma.

4.8.3 Breve caraterização da turma
A turma é composta por 30 alunos, 17 do sexo feminino e 13 do sexo masculino, com uma
média de idades de 15 anos. Embora 22 alunos tivessem frequentado a escola no ano anterior,
são oriundos de turmas diferentes. Os restantes frequentaram outras escolas da área de
Lisboa.
Os alunos pertencem a um meio socioeconómico e cultural favorecido. Há um número considerável
de encarregados de educação (19) que possuem licenciaturas e bacharelato, 4 destes têm
mestrado e doutoramento e os restantes o ensino secundário.
Todos os alunos da turma aspiram a um curso superior.
Viajam para o estrangeiro com alguma frequência e, na sua globalidade têm conhecimentos na
área da música, do cinema e da literatura. No entanto, só 4 dos alunos ocupam o seu tempo livre a
ler, 1 a praticar desporto, 2 a aprender um instrumento musical e os demais a navegar na internet
ou a jogar computador.
As maiores dificuldades situam-se a nível das disciplinas de FQ e Matemática, na gestão do tempo
e em gerir a ansiedade e a pressão para ter bons resultados escolares.

4.8.4 Realização do projeto de sala de aula

Esta dupla conseguiu estabelecer uma cumplicidade evidente, quer na sua forma de trabalhar, quer
na realização de práticas de sala de aula, quer na conceção e desenvolvimento do plano
desenhado e reajustado em diversos momentos.
Regra geral, a dupla realizava uma aula uma vez por semana. A outra aula era da responsabilidade
da professora que continuava o trabalho e explorava alguns dos aspetos formais do programa, por
exemplo: leitura e interpretação de textos; exercícios de gramática e de audição, etc.
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O trabalho de projeto foi a metodologia selecionada e desenvolveu-se em torno de um eixo central
– um objeto contador de histórias.
A dupla desafiou cada aluno a selecionar e a trazer para a aula um objeto que para ele fosse
especial. A sua apresentação aos colegas, contava uma história que se revestia, na maior parte
dos casos, de um forte caráter emocional.
Posteriormente o aluno colocava numa folha de papel que obedecia a um determinado formato, a
fotografia do seu objeto e descrevia as suas características técnicas e emocionais, que deviam
revelar visões objetivas. Para além disso, nesta folha era aplicado um selo cujas cores, estavam
relacionadas com alguns dos grupos temáticos indicados no índice do manual, refletiam as
possíveis ligações aos aspetos focados nas respetivas descrições, formando uma evidência.
Desta forma, cada objeto permitia explorar diferentes temas do programa, possibilitando aos alunos
uma abordagem global dos conteúdos e consequentemente uma visão integral do saber. Todas
estas evidências foram coligidas em livro, intitulado OTS.

Fotografias 41 e 42 – apresentação de um objeto e de uma evidência

A invenção de uma máquina de aprendizagem “Evidence machine” (processo onde se executam as
várias conexões), na pessoa dos alunos, convida-os a articularem as diferentes evidências,
conferir-lhes uma função e gerarem uma nova história. Este trabalho realizado em pequenos
grupos de alunos, possibilitou o desenvolvimento das capacidades de relacionação, de raciocínio e
de resolução de problemas, para além da evolução no domínio da língua inglesa, da sua aplicação
e das interações fortalecidas pela troca de ideias entre os diferentes elementos do grupo.

Fotografias 43 e 44 – Aplicação da “Evidence machine”
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Desta forma as aulas foram sendo desenhadas em função das temáticas sugeridas pela
apresentação das evidências dos alunos, tendo a dupla um papel de articulação com os conteúdos
expressos no programa e exploração dos mesmos.
Outros desafios foram feitos aos alunos: a elaboração de uma biografia de uma das personagens
femininas que deram nome às diferentes salas de aula da escola, como: Alice Vieira, Natália
Correia, Lurdes Pintassilgo, Maria Teresa Horta ou Infanta Dona Maria e Rainha Dona Amélia. Em
seguida, os alunos, elaboraram a sua autobiografia ficcionada combinando a informação recolhida
com a resultante do seu “eu”.
Rituais de início e de final de aula foram também introduzidos, na forma de exercícios de ritmo, de
relaxamento, de concentração como a roda de confiança e de criação de coesão de um grupo
turma. Destaca-se como exemplo de dinâmica de grupo o “Pionoise – SAS orquestra de rádios”,
pequeno aparelho criado pelo artista que produzia som à medida que os diversos elementos da
turma davam as mãos, deixando de o emitir quando algum destes interrompia a ligação.

Fotografias 45 e 46 – “Pionoise – SAS orquestra de rádios” e roda da confiança

A leitura e interpretação de uma partitura, permitiu abordar a importância da linguagem utilizada
num enunciado, muitas vezes impeditiva da resolução do problema.

Fotografia 47 e 48 – Leitura interpretativa da partitura
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Projeção de vídeos sobre a importância, efeitos e consequências da internet, do facebook ou de
outros dispositivos, deram origem a debates polémicos que aprofundaram os temas do programa
“The Word of tecnology” e “Media and global communication”
Os alunos desta turma possuíam bom domínio de inglês, bons conhecimentos e boas capacidades.
Revelaram disponibilidade para aceitação e das propostas e empenharam-se na sua resolução. O
clima de grupo-turma foi-se consolidando à medida que o processo decorria e no final do projeto
observava-se uma dinâmica de confiança entre os alunos.

4.8.5 Avaliação do projeto pelos alunos

Quase todos os aspetos foram valorizados pelos alunos, evidenciando-se os ligados ao
relacionamento entre os vários elementos da turma; à forma de aprendizagem relacionada com
as dinâmicas propostas que impuseram um ritmo de aula diferente do habitual e ao
desenvolvimento das capacidades de confiança e iniciativa.
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Gráfico 8 – Percentagem de respostas aos itens fechados do questionário

Observa-se no gráfico que 90% dos alunos ficou mais motivado para a disciplina enaltecendo o
facto de o corpo ajudar à compreensão dos conteúdos e tornar a aprendizagem significativa.
Uma maior posição de neutralidade verifica-se em relação à contribuição para melhorar o
desempenho escolar, ao questionamento por tudo o que nos rodeia e à motivação para a aula
pública.
A partilha de sentimentos e emoções pessoais, aquando da apresentação do objeto foi uma das
dificuldades sentidas por grande parte doa alunos, mas também uma mais-valia para o
conhecimento do “eu” e do “outro”.
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As diferentes ideias e a aceitação das opiniões dos elementos do grupo de trabalho também foi
um obstáculo que tiveram de ultrapassar para chegar ao necessário consenso.

Aspetos relevantes
• Melhoria do relacionamento
entre os alunos.
• Integração nos novos métodos
de ensino.
• Aumento da motivação e
interesse pelas aulas.
• Dinâmica de aula.
• Jogos
• Interações
aluno/artista/professor.
• Saltar de matéria em matéria
foi muito importante.
• Alteração da imagem da
Escola.
• Aumento da imaginação.

Dificuldades

Avaliação global

• Exposição de sentimentos e •
emoções em grupo.
• Falta de tempo.
•
• Manter o silêncio na aula.
• Falta de concentração
• Compreensão dos objetivos
de algumas atividades.
•
• Estabelecer conforto entre o
músico e os alunos
• Consenso nas ideias
coletivas.
•
• Escolher o objeto
• Timidez para falar em público.

•
•
•
•

Ajudou-nos de muitas maneiras e
colocou-nos um sorriso na cara.
Foi uma pequena “viagem” de
conhecimento e confiança, na
medida em que confiámos nos
colegas,
na
professora
e
partilhámos as nossas histórias.
A professora cativou-me pelas
aulas.
Normalmente
estou
desinteressado devido aos meus
extensos
conhecimentos
de
inglês.
Superou as nossas expetativas e
tornou-nos mais confiantes.
… permitiu dar a matéria de uma
forma interessante mantendo-nos
ativos e atentos.
O projeto foi muito importante para
dinamizar a forma como as aulas
se desenvolveram.
Tenho a certeza que faria
qualquer
disciplina
super
interessante.
No geral, todos os alunos
participaram
interessadamente
contribuindo
para
um
bom
ambiente individual e coletivo.

Quadro 11 – Síntese das respostas dos alunos obtidas no questionário de avaliação

Dois extratos de textos recolhidos nas entrevistas complementam a avaliação feita pelos
alunos.
“Gostei muito desta nova experiência pois pudemos abordar os mesmos conteúdos de formas
muito criativas. Desta maneira, penso que a realização deste projeto e o método como foi
elaborado permitiu um maior interesse, por parte dos alunos, em relação à disciplina e
desenvolveu uma maior cumplicidade entre todos”.
“O projeto abriu-me bastantes horizontes, por um lado, porque aprendi coisas novas ou coisas
que já sabia sob um outro ponto de vista, e por outro lado, porque dinamizou e tornou as aulas
de inglês mais divertidas”.
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4.8.6 Avaliação do projeto pela dupla

A dupla revelou concordância na avaliação de quase todos os itens do questionário situando-os
entre os níveis bom e muito bom. Excetua-se o impacto na escola considerado bom pela
professora e satisfatório pelo artista.
Ambos consideram que o desempenho em relação aos alunos foi bastante bom, não só pela
participação e empenho demonstrados durante o processo, como também pelos resultados obtidos

Professora

Artista

Aspetos positivos
 Criação de um bom ambiente
de trabalho e coesão nas
dinâmicas relacionais entre
alunos, professor e artista.
 Equilíbrio na relação entre o
tempo
disponível
e
o
desenho/conceção do trabalho
a desenvolver em dupla.
 Integração das propostas de
atividades do artista em sala de
aula.
 Partilha de ideias e reflexões
da dupla.
 Criação de um bom clima de
trabalho entre todos os
intervenientes.
 Implementação
de
novas
estratégias/atividades em sala
de aula.

Dificuldades

Sugestões futuras

• A calendarização do trabalho • A participação do professor
a desenvolver pelo artista, no no projeto deverá produzir
formato vigente.
uma fórmula de ponderação
• A ausência de direito de de horário do professor, de
estacionamento para todas forma a minimizar o esforço
as
deslocações/presenças do artista.
obrigatórias do artista na • Manter o formato aberto das
Gulbenkian.
aulas
públicas
–
• Mau
acolhimento
e descomplexado, fecundo à
funcionamento do serviço de criatividade,
novidade
e
cantina.
inesperado.
• Duração do projeto
• Falta
de
tempo
para
partilhar/refletir com outros
colegas da escola.
• Conciliar e gerir todo o
trabalho, para além da turma
do projeto.

• Alargamento do tempo do
projeto – 2 períodos.
• Maior interação na escola
dos artistas/professores fora
das suas duplas – projetos
transversais.
• Mais tempo para sessões de
reflexão com alunos e dupla.

Quadro 12 – Síntese das respostas abertas do questionário de avaliação

A criação de um clima de trabalho onde a partilha de ideias, perspetivas e saberes aconteceu
de uma forma cúmplice e o seu reflexo na implementação das propostas em sala de aula foram
aspetos relevantes focados pelo par.
A curta duração do projeto e a falta de tempo para refletir com outros colegas da escola foram
os fatores menos conseguidos.
Ambos registaram o prazer e o privilégio pelo trabalho desenvolvido em parceria.
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4.8.7 Breve descrição da aula pública

Os alunos sentam-se na boca de cena enquanto a dupla se apresenta e o artista pede ao
público que emprestem alguns objetos pessoais, dado que o projeto se chama objetos que
contam histórias.
Depois da apresentação dos alunos, o artista faz referência à importância da formação de um
grupo e do enunciado de um problema. Para demonstrar a relevância do enunciado, o artista
solícita aos alunos que executam um exercício de ritmo, semelhante ao que fizeram em sala de
aula, propondo aos assistentes que o executem também. Para ultrapassar algumas das
dificuldades sentidas por estes, o artista abordou de uma forma diferente o enunciado,
recorrendo a uma representação gráfica que tornou clara e fácil a realização do problema.
Deste modo, demonstrou que, muitas vezes, o obstáculo à resposta dos alunos está na
maneira de formular o problema.
Enquanto os alunos formam dois grupos e se retiram do palco para selecionarem alguns dos
objetos e os interligarem numa história, que posteriormente contam ao público, a dupla relata o
seu processo de trabalho, evidenciando a preocupação de ligação entre os vários conteúdos do
programa e entre estes e outros saberes mais gerais.
A exemplificação de uma dinâmica promotora da coesão do grupo dá continuidade à aula,
afirmando a dupla que estas propostas não surgiram em momentos determinados, mas sempre
que era preciso mudar o ritmo de aula, contextualizadas com a temática global e cumprindo os
objetivos.
A presentação das diferentes perspetivas e reflexões sobre a realização do projeto, pela
professora e pelo artista e a projeção de frases avaliativas dos alunos encerraram a aula
pública.

Fotografia 49 – Os alunos contam uma história com objetos do público
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4.8.8 Avaliação da aula pública pela assistência

Foram analisados os 20 questionários entregues, dos quais 12 foram preenchidos por
professores. O impacto desta aula nas atividades profissionais de 95% dos respondentes foi
considerado afirmativo.

A aula pública trouxe inovação em relação
Formato %

Metodologia %

Estratégias %

Recursos %
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Quadro 13 – Percentagens de respostas obtidas no questionário de avaliação do público

No quadro observa-se a total concordância com a inovação em relação às estratégias e aos
recursos referidos. A aula foi avaliada com níveis muito positivos.
O baixo número de questionários entregues torna esta avaliação pouco significativa.

4.8.9 Considerações

A cumplicidade desta dupla foi notória desde os primeiros momentos e estendeu-se do decorrer
do trabalho dentro e fora da sala de aula.
O desenho do projeto partiu de uma ideia que já tinha sido implementada pela professora, mas
sofreu inovações e reajustes por ambos e em função do empenhamento e disponibilidade
demonstrada pela turma. A turma tinha um nível de inglês e de capacidades bastante
desenvolvido, o que possibilitou a realização de tarefas mais complexas e criativas.
As aulas foram bastante dinâmicas e as interações entre todos os elementos bastante positivas,
pelo que se pode afirmar a boa consecução dos objetivos do projeto e a mudança operada nas
práticas a nível do ritmo de sala de aula e da forma de abordar os conteúdos.
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4.9.1 Projeto – Quantuns Queres?!

O principal objetivo deste projeto foi proporcionar aos alunos a compreensão e consolidação de
conceitos abstratos da química quântica, através da sua corporalização e do jogo.

4.9.2 Apresentação da dupla

Ângela Rebordão é professora de físico-química na Escola Dona Filipa de Lencastre, leciona
uma turma de ciências e tecnologia constituída por 31 alunos.
Catarina Requeijo é atriz, encenadora, formadora e exerce funções docentes numa instituição
particular.

4.9.3 Breve caraterização da turma
Formam esta turma 20 raparigas e 11 rapazes com idades compreendidas ente os 14 e os 18
anos, provenientes de turmas diferentes e de escolas diversas.
Uma percentagem elevada de encarregados de educação (87%) possuem curso superior e os
restantes ensino secundário.
Em casa, todos tem boas condições de estudo e podem recorrer a ajuda quando necessitam.
Na sala de aula todos fazem as tarefas propostas e gostam de trabalhar em grupo. Todos os
alunos querem tirar um curso superior.
No global, ocupam o seu tempo livre a ver televisão, a navegar na internet, a jogar computador,
cerca de 50% praticam desporto e cerca de 25% pratica musica, teatro e dança. A maioria vai
ao cinema e ao teatro e 9 alunos leem no seu tempo livre.
As maiores dificuldades situam-se ao nível da: concentração; da abstração; da imaturidade
emocional e intelectual e do fraco espírito crítico.

4.9.4 Realização do projeto de sala de aula

Um ritual de início e de final de aula foi instituído pela dupla cuja cumplicidade foi evidente desde o
princípio do trabalho.
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O jogo da forca que iniciava cada aula, deu origem a um “Quimiossário”, motivando os alunos à
pesquisa e respetiva definição de palavras relacionadas com os conteúdos programáticos. As
palavras foram selecionadas de modo a dificultar o adivinhar pelo outro. No final, todos os alunos
completavam a frase “Eu hoje aprendi…”, sendo esta uma forma de perceber o que
compreenderam e/ou apreenderam da aula e possibilitar à dupla o reajustamento ou a recriação
das suas propostas.

Fotografias 50 e 51 – Rituais de início e de fim de aula

No habitual teste diagnóstico, que a professora realiza no começo do ano letivo, foi introduzida uma
questão extra, com a finalidade de observar a representação do conceito de átomo para cada um
dos alunos. Os modelos criados foram alvo de debate à luz dos diversos modelos científicos,
podendo a dupla percecionar o nível de conhecimentos e a capacidade de criatividade destes
alunos.
A leitura de excertos do livro de Lewis Carrol “Alice do outro lado do espelho” e “ Alice no país do
quantum” de Robert Gilmore, possibilitou a “presença” da figura da Alice ao longo do processo,
através da exploração das metáforas descritas e da sua analogia com os conteúdos da físicoquímica, Esta personagem para além do significado que assumiu tornou-se estimulante e
facilitadora da interpretação de alguns conceitos.
O jogo nas suas diferentes componentes permitiu: a corporização de conceitos abstratos tornandoos mais concretos e consequentemente mais percetíveis para a sua aprendizagem; a criação de
um grupo turma, dada que esta era formada por pequenos grupos dispersos que tinham dificuldade
de interagir e se relacionar num todo; o reforço das capacidades de auto e hétero confiança; a
evolução das capacidades de concentração, iniciativa e autonomia.
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Fotografias 52, 53, 54 e 55 – Jogos sobre os conteúdos (disposição dos orbitais) e de coesão de grupo

Uma outra estratégia de captação da atenção foi as imagens fraturantes que apareciam nas
projeções selecionadas para trabalhar os conteúdos da aula. Estas foram relevantes não só para
ocasionar momentos de pausa e/ou de silêncio, mas também para que os alunos lhes atribuíssem
significados de reintegração no contexto global dos assuntos projetados.

Fotografia 56 – Imagens fraturantes

Fora do contexto de sala de aula, os alunos foram convidados a recolher, através dos seus
telemóveis, imagens que para eles se relacionassem com “Ciência”. Após a sua apreciação pela
turma, a dupla enviou algumas destas imagens, simultaneamente, para um cientista e um artista
para que fossem comentadas. As diferentes perspetivas remeteram para diferentes áreas do saber
alargando o horizonte do conhecimento dos alunos.
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Fotografia 57 – Imagens sobre “Ciência”

Há ainda a salientar o facto dos alunos, em pequenos grupos, terem concebido jogos
demonstrativos da apropriação da matéria, que seriam partilhados em sala de aula e
comentados/avaliados por todos. A sua apresentação à turma não chegou a ser concretizada no
decurso do projeto, por falta de tempo.

4.9.5 Avaliação do projeto pelos alunos
O gráfico 9 mostra que 73% das respostas dos alunos concordaram com o instalar de um bom
relacionamento entre todos.
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Gráfico 9 – Percentagem de respostas aos itens fechados do questionário

É também evidente que para a maior parte dos alunos a valorização do corpo e dos sentidos e
o interesse pelas aulas, desempenhou um papel importante na construção da sua
aprendizagem, embora não se notasse a sua influência nos resultados obtidos nos testes.
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Aspetos relevantes
• Relacionamento dos alunos.
• Melhor
compreensão
dos
conceitos, através dos jogos
que
envolviam
o
corpo
(corporalizações)
• Ter vontade de aprender mais.
• Aumento de confiança
• O livro da Alice – metáforas.
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Dificuldades
• Motivação para realizar as
tarefas.
• Perda de tempo necessária à
realização de exercícios.
• Conciliação do projeto com os
testes.
• Criação de jogos/atividades.
• Pouco tempo para organizar a
aula pública.
• Relacionamento com a turma.
• Partilha de gostos e medos.

Avaliação global
• O projeto foi importante para

•

•
•

•
•

•

melhor
compreensão
e
memorização dos conceitos
abstratos da F:Q.
Ajudou-nos a corporalizar a
matéria, a conhecer melhor os
colegas e os professores e a
descobrir que existem outras
formas de fazer aulas práticas.
Ajudou-nos a tirar as dúvidas
que iam surgindo ao longo do
tempo.
Com este projeto toda a turma
ficou a ganhar, não só pelo
interesse
demonstrado
pela
disciplina, como também pela
melhoria
dos
resultados
académicos.
Pela 1ª vez estive 90 minutos
interessado.
De início não gostei da ideia,
mas agora compreendo o
impacto positivo do projeto na
nossa sala de aula.
Para mim foi uma perda de
tempo
e
dificultou
a
aprendizagem da matéria.

Quadro 14 – Síntese das respostas dos alunos obtidas no questionário de avaliação

Uma percentagem mínima de alunos achou que o tempo dedicado aos jogos retirou tempo à
realização de exercícios, o que dificultou a aprendizagem da matéria.
A aula pública também não foi estímulo para muitos dos alunos, realçando a importância do
mesmo no processo desenvolvido em aula.
Na entrevista, uma aluna mostrou desagrado pelo projeto pois tinha obtido uma nota muito fraca
no período, atribuindo o facto à não feitura de mais exercícios, apesar de afirmar que tinha
compreendido melhor os conteúdos através do Jogo.
Transcrevem-se dois extratos de textos registados pelos alunos do decurso das entrevistas:
“Tendo vindo de outra escola o projeto ajudou-me a integrar na turma. A matéria foi aprendida com
muito mais gosto e não queríamos que as aulas acabassem”.
“o projeto marcou-me bastante, pois nunca pensei em representar os conteúdos de uma disciplina
com o corpo. Foi diferente. Foi revigorante, foi boa a sensação de me levantar e saber que ia
aprender sem ser cansativo ou aborrecido”,
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4.9.6 Avaliação do projeto pela dupla

Ainda que a dupla considere que a Direção da Escola revelou recetividade em relação à
implementação do projeto e disponibilizou os recursos necessários, o impacto desta foi fraco quer
em relação aos professores, quer em relação à escola.
A atribuição de um nível elevado na avaliação relativa à conceção, planificação e execução do
trabalho converge nos parâmetros respeitantes à articulação dos conteúdos, das estratégias e dos
recursos. Divergem na duração do projeto, que a artista classifica com insuficiente e a professora
com bom.
Com suficiente a artista classifica o desempenho dos alunos acerca da motivação, do empenho, da
participação, da receção das propostas inovadoras e da aquisição de aprendizagens. Os mesmos
itens são classificados com bom pela professora.
Muito bom foi a avaliação dada pela artista ao desempenho do projeto pela professora e igual
apreciação foi registada pela professora, em relação ao desempenho da artista.

Professora

Artista

Aspetos positivos
 Cooperação professor/artista.
 Adequação das estratégias
artísticas aos conteúdos da
disciplina.
 Apropriação das estratégias
artísticas
por
parte
do
professor.
 As competências emocionais
de todos os envolvidos e as
relações
saudáveis
e
cooperantes que se criaram
entre pares.
 A aquisição de competências
de expressão, por parte de
todos.
 A criação de um espaço de
liberdade de expressão e de
conectividade entre saberes
diferentes.

Dificuldades

Sugestões futuras

• Desinteresse
do
restante • Preparar
antecipadamente
corpo docente do conselho de estratégias de contaminação
turma.
ao resto da escola.
• Número de alunos da turma.
• Aumentar a duração do projeto.
• Inexistência de prática artística • Dar a palavra aos alunos nas
regular nas escolas
aulas públicas.
• Compatibilizar os conteúdos
com
o
tempo
de
desenvolvimento do projeto.
• Lutar contra uma versão
meramente
utilitarista
e
materialista do ensino e das
disciplinas técnicas.

• Articulação
com
outras
disciplinas.
• Extensão do programa a
outros anos.
• A criação de um tempo para o
conhecimento professor/artista
e professor/artista/turma no
início e de um tempo final para
a preparação da aula pública.

Quadro 15 – Síntese das respostas abertas do questionário de avaliação
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A análise do quadro 15 reforça a cooperação existente entre a dupla, não só no que respeita à
elaboração de todo o plano de trabalho, como também à sua realização com os alunos e,
ainda, à criação de um ambiente de trabalho propício à liberdade de expressão e à aquisição
de competências.
Os aspetos menos conseguidos foram referentes ao desinteresse dos restantes professores da
escola e ao elevado número de alunos que compõe a turma. A professora sentiu alguma
dificuldade em conciliar os conteúdos com o tempo disponível para a realização de propostas
inovadoras, que potenciam o desenvolvimento de competências sociais e emocionais.

4.9.7 Breve descrição da aula pública
Alice chega ao Instituto de Mecânica Quântica, pela leitura das vozes dos alunos e da artista.
Alice, uma metáfora que acompanhou todo o projeto desta dupla com os alunos e nasceu da
necessidade de tornar concretos os conteúdos abstrato da física quântica, facilitando a sua
aprendizagem.
A analogia desta personagem com o mundo quântico está na entrada de um mundo
desconhecido, onde existem vários caminhos simultâneos para chegar à mesma conclusão.
A explicação do processo continua pela dupla. Os alunos exemplificam um jogo de absorção e
emissão de radiação por parte de um átomo, utilizando o corpo que simboliza um eletrão.
A projeção de algumas corporizações propostas pela artista e apropriadas pela professora, e
alguns dos jogos criados pela professora para melhor compreensão dos conceitos, como por
exemplo a distribuição dos alunos por orbitais, ilustraram a sequência do processo.
Ao som de um extrato da música de “Rimsky-Korsakov“ O Voo do Moscardo”, dois pares de
alunos exemplificaram com o corpo o comportamento de spins opostos.
Foi distribuído ao público uma pequena brochura, onde constavam vários jogos vivenciados
durante as aulas para explorar os conteúdos programáticos e outros criados por grupos de
alunos em trabalho autónomo.
Com o ritual de final de aula “Hoje aprendi que…”, a artista, a professora e os alunos
completam a frase e convidam o público a colocar a sua frase numa caixa que se encontra à
saída do auditório
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Fotografia 58 – Leitura de extratos do livro “Alice no País do Quantum”

4.9.8 Avaliação da aula pública pela assistência
No quadro que se segue apresenta-se a percentagem de respostas aos 37 questionários recebidos
e dos quais 26 são de professores. O possível impacto na prática profissional é referido por 72%
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

54

14

32

78

0

22

86

0

14

57

14

29

Níveis %
Classificação da aula pública

1

2

3

4

5

-

-

5

29

68

Quadro 16 – Percentagens de respostas obtidas no questionário de avaliação do público

Relativamente à inovação trazida por esta aula, a maior incidência é nas estratégias visualizadas e
na metodologia utilizada. Globalmente a aula foi avaliada com bom e muito bom.

4.9.9 Considerações
O grau de consecução dos objetivos deste projeto foi muito positivo, quer pela adequação
sistemática do plano de trabalho aos interesses dos alunos, quer pelo impacto que teve junto
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destes na alteração de atitudes em relação: ao modo de encarar a disciplina; à participação e
empenhamento demonstrado nas propostas realizadas; à evolução do relacionamento entre
todos originando sentido de turma.
Justifica-se esta avaliação pela autenticidade da relação estabelecida entre a dupla, pela
partilha de experiências, ideias e conhecimentos, desde a fase de conceção à de execução e
pelos recursos trazidos pela artista sobre o uso do corpo e do jogo com estratégias de
aprendizagem.
Foi ainda notório o envolvimento da professora e o reconhecimento da sua vontade de arriscar
em novas abordagens e de manter vivas as estratégias vivenciadas.
Pelo que foi afirmado atesta-se que objetivos destes projeto alcançarem um bom nível de
sucesso.

4.10.1Projeto – “Quando eles se conheceram não sabiam…”

O objetivo fundamental deste projeto foi criar nos alunos a necessidade e o prazer de escrever para
posteriormente sentirem o gosto pela leitura.

4.10.2 Apresentação da dupla

Maria José Mira leciona a disciplina de Português na turma de 10º ano do curso de Ciências e
Tecnologia. É professora de Português e Francês na Escola Secundária Dona Filipa de
Lencastre desde o ano letivo de 1994/95.
Sofia Cabrita é atriz, encenadora, locutora, mediadora artística e professora.

4.10.3 Breve caraterização da turma
A turma é constituída por 25 rapazes e 5 raparigas, com uma média de idades de 15 anos, são
provenientes de turmas diferentes da escola e de outras escolas da área de Lisboa.
Estes alunos, de uma forma geral, tem conhecimentos e mostram vontade de participar nas
atividades da aula, mas tem dificuldade em cumprir regras e a saber ouvir.
A maior parte dos pais possuem o ensino médio e o ensino superior e todos alunos desejam
prosseguir os estudos e tirar um curso superior,
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80% do alunos ocupam o seu tempo livre a ver televisão, a jogar computador e a navegar na
internet, Metade dos alunos pratica desporto ou uma atividade de natureza artística e 40%
destes leem com gosto.
O espaço onde estudam tem boas condições e quando tem dificuldades procuram ajuda em
casa. Gostam de trabalhar em grupo e só 3% dos alunos estuda diariamente.

4.10.4 Realização do projeto de sala de aula

Um objeto pessoal serviu para que cada aluno partilhasse um pouco de si com a turma e se
apresentasse à artista.
A artista funcionou como observadora durante as primeiras aulas, podendo perceber as interações
existentes entre os alunos e entre estes e a professora
O projeto de trabalho delineado em conjunto versou sobre a temática do programa “Textos
narrativos: os contos do séc. XX”. O desenho inicial foi sendo reajustado consoante as respostas
dadas pelos alunos e, de forma a tornar as propostas de trabalho cada vez mais apelativas e
desafiantes.
Para a construção de uma história coletiva foi proposta a estratégia de “cadáver esquisito”,
permitindo à dupla perceber a articulação e a aceitação das ideias dos alunos, as suas formas de
expressão oral e as suas capacidades de imaginação. Esta mesma estratégia foi utilizada para
contar uma história usando os conetores discursivos apresentados numa lista, sem os poder
repetir.
Com o objetivo de fomentar a interação com a família, foi solicitado a cada aluno que escrevessem
uma breve história de família para ser recontada na aula, fazendo-os reconhecer o potencial de
cada história, valorizando o contexto em que a mesma se desenvolve e o contributo para o
relacionamento da turma através da exposição de vivências, de sentimentos e emoções.
Para além da análise interpretativa e dos aspetos narratológicos de diversos autores do séc. XX, os
alunos foram desafiados a produzir contos, recontos e micro contos através de propostas
inusitadas, como por exemplo: ouvir uma conversa alheia dentro ou fora da escola; usar alguns dos
SMS do telemóvel de cada aluno; palavras inventadas a partir de um conto de Mia Couto, etc. e a
partilhar a sua leitura com a turma
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Fotografia 59, 60 e 61 – Escrita e leitura do conto e micro conta baseado nos SMS

Estas atividades consideradas pelos alunos estimulantes fomentaram o prazer pela escrita,
desenvolveram competência nos domínios cognitivos, relacional e afetivo e alguma envolveram
movimentação e consequente transformação do espaço de sala de aula para um ambiente
dinâmico e interativo, que beneficiou o clima de aprendizagem.
Como complemento a todo este processo de trabalho, a dupla convidou o artista Miguel Horta,
contador de histórias, para contar uma aos alunos.

Fotografias 62 e 63 – Transformação do espaço de sala de aula

Autobiografias, biografias ficcionadas escritas a partir de quatro fotos e um cheiro, cartas e diários
com base em memórias, foram igualmente trabalhadas pela dupla e pela professora que nas aulas
em que estava sozinha, dava continuidade ao trabalho realizado, e trabalhava os aspetos formais
cumprindo os requisitos do programa.
De salientar o facto de a dupla ter escrito uma carta personalizada a cada um dos alunos,
surpreendendo-os e incentivando-os a uma possível resposta.
A proposta menos conseguida foi a escrita de uma página de diário, para a qual foi solicitado um
suporte criativo, mas que trazendo à memória momentos e acontecimentos de retrospeção e
reflexão tornam a tarefa complexa e exigente na exposição do “eu”.
Diversas dinâmicas de consolidação e desenvolvimento do espírito de solidariedade do grupo
turma e que, na sua maioria, implicavam alguma exposição e partilha do “eu”, o saber escutar e
respeitar os outros, o quebrar de preconceitos e, dinâmicas para aumentar as capacidades de
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atenção e concentração como por exemplo: espreguiçarem-se quando sentem necessidade de
movimentação do corpo (sensivelmente a meio da aula) ou de desenvolvimento das capacidades
de memorização, de imaginação ou de abstração, foram demonstrando a sua eficácia ao longo do
processo.

Fotografias 64 e 65 – Dinâmicas de coesão de grupo

Uma visita de estudo a uma exposição das obras de Sallete Tavares e Túlia Saldanha presentes no
Centro de Arte Moderna, foi guiada pela artista e serviu, igualmente, para despoletar momentos de
escrita e de exploração da comunicação oral.
Um ritual de improvisação para contar e ouvir contar rematou todas as aulas.
A criação de afinidades entre a dupla proporcionou um ambiente de trabalho descontraído e de
bem-estar, que se refletiu quer nas sessões de trabalho em parceria, quer em sala de aula.

4.10.5 Avaliação do projeto pelos alunos
Aprender a matéria de uma forma interessante e motivadora, criando um ambiente de
aprendizagem que propicie um bom relacionamento entre todo de forma a fortaleça as
interações no grupo-turma, foram aspetos bastante valorizados pelos alunos.
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Grau de concordância (%)
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Cativar o interesse pela disciplina
Aprender a matéria de uma forma divertida e interessante
Ajudar a um melhor desempenho escolar
Questionar e desenvolver a compreensão por tudo o que…
Valorizar a aprendizagem através do corpo e dos sentidos
Aumentar as capacidades de confiança e iniciativa
Melhorar o relacionamento entre os alunos
Fortalecer a relação professor/aluno
Estabelecer uma boa relação artista/aluno
A realização da aula pública motivou-me
Concordo totalmente

Concordo

Não concordo nem discordo

Discordo

Em branco

Gráfico 10 – Percentagem de respostas aos itens fechados do questionário

O gráfico mostra a mais-valia na forma de aprendizagem da matéria e da utilização do corpo e
dos sentidos para o desenvolvimento do gosto pela escrita, embora 34% dos alunos considere
que não teve muito impacto no seu desempenho escolar ou seja, não foi visível na atribuição
das notas obtidas nos testes.
A motivação para a realização da aula pública mostra uma percentagem de 64% de respostas
neutras, o que evidencia a importância do trabalho em sala de aula em desfavor da sua
apresentação ao público.

Aspetos relevantes
• Relacionamento entre colegas.
• Interação
alunos/professora/artista.
• Aprender com aulas divertidas e
cativantes.
• Aprender a gostar de escrever.
• Interpretação de textos e
produções.
• Pausas de relaxamento.
• Aula pública.

Dificuldades
•
•
•
•
•

Inspiração para escrever.
Produzir alguns textos.
Interpretar os textos.
Gramática.
Escrever a conversa alheia e
a página do diário.
• Partilhar com a turma
informações pessoais.
• Preparação da aula pública.

Avaliação global
• Contribuiu substancialmente para

•

•

•

•
•

o interesse pela disciplina e criou
boas relações entre os alunos,
professora e artista.
Ajudou a tornar as aulas mais
apelativas,
interessantes
e
menos cansativas, melhorando
as capacidades de escrita e de
imaginação.
Graças a ele as aulas foram mais
cativantes e interessantes. Os
alunos queriam aprender e até se
importavam com a disciplina.
O projeto foi produtivo perante o
auto e hétero conhecimento, no
desenvolvimento da escrita e nas
diferentes maneiras de pensar.
… agora gosto de escrever.
Mais
colaborações
destas
tornariam o sistema educativo
melhor e diferente.

Quadro 17 – Síntese das respostas dos alunos obtidas no questionário de avaliação
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Verifica-se no quadro 17, que também conseguiram desenvolver as capacidades de imaginação,
de iniciativa e de autoconfiança.
Evidenciam-se dois registos de alunos que reforçam as afirmações feitas: “… este projeto não tratou
apenas de nos ensinar a escrever e a ler. Ensinou-nos a interpretar, observar, ver as coisas de outra
maneira. Para além de nos ter ligado aos colegas. Os sentimentos e as emoções tornaram-se mais
fortes”. Foi um privilégio”.
“Não gostava de português e agora vou para as aulas com mais entusiasmo, porque é sempre uma
surpresa e sei que não vou ter uma aula típica e maçadora”.

4.10.6 Avaliação do projeto pela dupla
A avaliação sobre o desempenho de cada um dos elementos da dupla mostra a cumplicidade
existente entre ambos, não só no aspeto afetivo, mas também acerca da execução do trabalho de
sala de aula, que decorreu sempre em consonância, ou do trabalho de planificação, de análise e de
reflexão subsequentes.
A apreciação feita pela dupla acerca do desempenho manifestado pelos alunos, relativamente à
recetividade das propostas inovadoras, à participação e cooperação nas atividades, ao empenho e
entusiasmo e à aquisição de aprendizagens, foi unânime e muito positiva, divergindo no item
relativo à mudança de atitudes considerada pela professora significativa e pela artista satisfatória.
A adequação do projeto desenhado em função do perfil da turma e tendo em conta a articulação
dos conteúdos programáticos do português com as abordagens de natureza artística, foi
igualmente classificada pelo par como muito bom.
As maiores discrepâncias situam-se a nível da integração do projeto na escola, quer no referente à
aceitação por parte da Direção e disponibilização de recursos, que a artista classifica com
suficiente e a professora com muito bom, quer nos itens de cooperação de outros professores e/ou
de agentes educativos e do impacto na escola, que a artista qualifica como negativo e a professora
como bom.
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Dificuldades

Sugestões futuras

 Integração de novas dinâmicas
de ensino-aprendizagem pelo
professor, na sala de aula.
A
dinâmica
de
trabalho,
compreensão e disponibilidade
criada pela dupla.
 A resposta positiva dos alunos
às propostas.

• A gestão de expetativas • A extensão do projeto no
tanto da professora como tempo letivo, alternando sala
da artista.
de aula com trabalho apenas
• Um maior envolvimento com o professor.
do grupo de professores. • Sessões de filmagem de uma
•O
projeto
focou-se aula com autoscopia.
demasiado nos alunos e • Maior envolvimento da escola
menos no professor.
no decorrer do projeto e na
apresentação
da
aula
pública.

 O trabalho cúmplice da dupla.
 A insistência ritual em cada
aula no processo de escrita dos
alunos, graças à interação da
dupla
e
das
estratégias
utilizadas.
 O contacto com “novas”
estratégias.

• O ruído de fundo da turma
e a incapacidade da dupla
para o resolver.
• A concentração temporal
do projeto apenas num
período.
• Transmitir aos outros a
justificação da pedagogia
dos jogos.
• Escassez de tempo para
refletir e apreender o
absorvido.

• Alargamento do tempo de
aplicação do projeto.
• Início da participação direta
do artista em aula após o
conhecimento da turma.
• Mais tempo para sessões de
reflexão com os alunos.
• Alargamento da interação
dos artistas fora das suas
duplas.

Quadro 18 – Síntese das respostas abertas do questionário de avaliação

Com base no quadro 18 pode reafirmar-se a cumplicidade existente entre as duas, a
importância e a perseverança das estratégias adotadas para levar os alunos a escrever e a
criar o prazer de o fazer.
A artista menciona como dificuldade o facto de não ter envolvido mais professores no projeto,
de não ter tido oportunidade de aprofundar com a professora um maior número de técnicas,
que iriam permitir, no futuro, modificar estratégias de ensino-aprendizagem e do seu foco de
atenção pender mais para os alunos e não tanto para o professor.

A professora gostaria de ter aplicado um maior número de micropedagogias e assinala como
uma dificuldade a falta de tempo para uma reflexão mais aprofundada sobre as experiências
vividas e o colmatar do ruído de fundo feito pelos alunos em sala de aula.

4.10.7 Breve descrição da aula pública
Como criar o desejo de contar uma história? Projetada no ecrã esta frase abre a aula pública.
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Após a apresentação da artista e da professora, os alunos também se apresentam com a frase:
E se eu fosse, seria …
À medida que a dupla expõe o percurso do trabalho desenvolvido no âmbito do projeto, a
explicação e os objetivos das propostas apresentadas aos alunos, como por exemplo: o
exercício do cadáver esquisito, que os alunos intitularam de cadáver mal morto; a escrita de
uma história de família e o seu reconto na aula; o contar uma história na primeira pessoa, a
escrita de contos e microcontos usando SMS do telemóvel e outros, os alunos procederam à
sua exemplificação com as diversas leituras dos textos produzidos.
Diversas perguntas dos alunos emergiram ao longo do desenvolvimento do projeto na aula,
mas a dupla elegeu a seguinte: Como é que eu sei que a minha resposta é a que a stora quer?
Outras dinâmicas mais físicas foram focadas e a aula foi encerrada com a fala da professora
sobre os alunos que ao escrever um microconto o transformaram num macroconto, porque não
foram capazes de parar de escrever!
À saída vários microcontos foram disponibilizados ao público.

Fotografia 66 – leitura de textos pelos alunos

4.10.8 Avaliação da aula pública pela assistência
No quadro que se seguem apresenta-se a percentagem de respostas às questões formuladas
nos 11questionário entregues. O reduzido número de respondentes confere muito pouca
expressão a esta avaliação.
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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

73

18

9

55

0

45

91

9

0

82

9

9

Níveis %
Classificação da aula pública

1

2

3

4

5

-

-

9

36

55

Quadro 19 – Percentagens de respostas obtidas no questionário de avaliação do público

A avaliação atribuída à aula situa-se predominantemente entre o nível bom e muito bom e
evidencia as estratégias e os recursos utilizados nesta aula pública.

4.10.9 Considerações
Como já foi referido anteriormente a parceria estabelecida entre a artista e a professora,
revestiu-se de grande conivência em todo o processo desenvolvido e no campo relacional.
O facto de despoletar em muitos dos alunos a vontade e o gosto de escrever, devido às
propostas inovadoras e inesperadas vivenciadas nas aulas, quer da dupla, quer da professora,
possibilita atestar que os objetivos traçados foram bem alcançados.
Embora as aprendizagens efetuadas pelos alunos só possam ter maior visibilidade na aplicação
a novos conteúdos, elas foram influenciadoras de uma visível motivação e curiosidade pela aula
e consequentemente pela disciplina de português.

4.11.1 Projeto – Geometria e Preconceito

Concretizar os conceitos referentes à geometria através da utilização do corpo, desenvolvendo as
capacidades de resolução de problemas e de usar a Matemática como instrumento de
interpretação e intervenção do real constituiu objeto deste projeto
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4.11.2 Apresentação da dupla
Sandra Santos é professora e leciona a disciplina de Matemática numa turma de 10º ano do
curso de Ciências e Tecnologia, na Escola Secundária do Cerco.
Nuno M. Cardoso é encenador, ator, diretor artístico do Cão Danado e assessor da Direção
Artística do Teatro Nacional de S. João.

4.11.3 Breve caraterização da turma
Com uma média de idades de 15 anos, a turma é constituída por 8 elementos do sexo feminino
e 11 do sexo masculino.
Dez alunos vivem com os pais e nove apenas com a mãe. A maioria dos encarregados de
educação possui fracas habilitações académicas, sendo a mais elevada o ensino secundário.
No entanto, estes alunos ambicionam prosseguir estudos e tirar um curso superior.
Provenientes de um meio socioeconómico pouco favorável, há 9 alunos que beneficiam da Ação
Social Escolar.
Consideram ter boas condições de estudo em casa, mas apenas um refere estudar diariamente.
Gostam de trabalhar em grupo e realizam as tarefas propostas na aula, mas 50% diz ter
dificuldades na sua aprendizagem.
No que respeita à ocupação dos tempos livres todos gostam de ver televisão e a maior parte de
jogar computador e navegar na internet. Oito alunos praticam desporto e quatro atividades de
natureza artística.

4.11.4 Realização do projeto de sala de aula

Após uma semana de observação de aula por parte do artista, como forma de compreender as
interações existentes entre os vários elementos da turma e entre estes e a professora, a dupla
experimentou várias alterações da planta de sala de aula, de modo a minimizar a dispersão da
atenção e a concentração dos alunos e simultaneamente, facilitar o relacionamento entre todos.
A utilização do jogo e a procura nas carteiras de sala de aula, da solução da expressão matemática
distribuída aleatoriamente a cada um dos alunos, a própria disposição das mesas e cadeiras na
sala e a empatia criada com a dupla, ocasionou um rápido conhecimento entre todos favorecendo a
formação do grupo turma.
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Fotografias 65 e 66 – Procura do lugar na sala de aula

Nas aulas mais formais, a professora explicava os conceitos da geometria no plano e no espaço
(compreensão do plano, do espaço e dos sólidos geométricos) e da geometria analítica
(referenciais cartesianos, simetrias, vetores e operações com vetores) e, os alunos praticavam
exercícios. O artista concretizava esses conceitos através do corpo e do movimento, umas vezes
no espaço da sala de aula, outras no ginásio da escola, tendo sempre presente o caráter de rigor
que os próprios conceitos matemáticos exigem.

Fotografias 67 e 68 – Jogos de criação de grupo e do conceito de simetria

Estas abordagens facilitaram a compreensão da matéria, dado que transformaram o abstrato no
concreto, motivaram os alunos para a criação do gosto pela matemática e para uma melhor
aprendizagem da mesma.
Para promover o estudo do cubo e a visualização das secções obtidas por planos que o intersetam,
a professora levou para a aula um bolo de chocolate de forma cúbica, convidando os alunos a
cortá-lo segundo os determinados planos. Estimulante e “saborosa” foi esta estratégia que
possibilitou uma eficaz memorização e compreensão dos conteúdos envolvidos.
Os alunos foram também convidados a realizar trabalhos em pequenos grupos e a apresentá-los à
turma. Após esta apresentação, concretizaram o assunto que tinha sido explorado com exercícios
do manual, avaliaram os colegas e fizeram a sua auto avaliação numa folha distribuída para o
efeito e onde constavam os diversos parâmetros de avaliação.
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Fotografias 69 e 70 - Apresentação de um trabalho de grupo e esclarecimento de dúvidas

Estes trabalhos do agrado de todos, possibilitaram uma melhor formulação e resolução dos
problemas matemáticos e a evolução do sentido crítico.
Em círculo e após dois minutos de silêncio, realizaram diversos exercícios de dinâmica de grupo,
de desenvolvimento das capacidades de concentração, criatividade, de memorização e de
comunicação.
Em todas as aulas existiram momentos de pausa e relaxamento que renovavam a vontade de
aprender e chamavam a concentração.
De realçar, ainda, a aula conjunta com os alunos da outra turma da dupla do projeto (professora de
português e bailarina). Nesta aula realizaram-se exercícios: de aquecimento e de dinâmica de
grupo; de equilíbrio de palco e espelhos para trabalhar a simetria; de intertextualidade para
trabalhar textos de Camões e de Adília Lopes e desenvolver as capacidades de atenção, de
concentração e de memorização.
A aula finalizou com uma curta revisão das matérias e algumas considerações sobre a experiência
vivida pelas duas turmas.

4.11.5 Avaliação do projeto pelos alunos
Em primeiro lugar, o gráfico indica que todos os alunos valorizaram a contribuição do projeto
para a melhoria do relacionamente entre estes e com a professora. Uma boa relação com o
artista foi também registada por grande parte dos alunos, tendo assumido uma posição neutra
apenas 12% dos alunos
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Gráfico 11 – Percentagem de respostas aos itens fechados do questionário

A quase totalidade dos alunos ficou motivado para a disciplina criando interesse pela matéria,
pelas aulas e pela forma como aprenderam, nomeadamente através do corpo e dos sentidos.
A evolução das capacidades de iniciativa e de auto e hétero confiança, também foi significativa
e contribuiu para que estes alunos ficassem mais motivados para a apresentação do seu
processo de trabalho, nas aulas públicas.

Aspetos relevantes
• Relacionamento da turma e
fortalecimento do espírito de
grupo.
• Criação de laços fortes
alunos/professora/artista.
• Os jogos tornaram a matéria
mais fácil e divertida.
• Melhoramento da
concentração e motivação.
• Usar o corpo como
aprendizagem.
• Descobrir novas maneiras de
aprender.

Dificuldades
•
•
•
•

Concentração nas aulas.
Manter o silêncio.
Vencer a timidez.
Criar empatia com os
colegas.
• Ficar sem as tardes livres.
• Ter paciência para ensaiar

Avaliação global
• Graças ao projeto vimos a Matemática
de uma forma diferente.

• Permitiu que nos relacionássemos uns
com os outros, tanto dentro como fora
da
sala
de
aula.
Tivemos
oportunidade de participar em várias
iniciativas, atividades e com outras
pessoas.

• Ajudou-nos a ver que estudar até
pode ser fixe.

• O tempo e a paciência perdida no
projeto valeu apena.

• Todos devem experimentar porque é
a melhor maneira de ver as disciplinas
e a Escola

Quadro 20 – Síntese das respostas dos alunos obtidas no questionário de avaliação
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No quadro pode ver-se que a concentração foi uma dificuldade sentida pela maioria dos
alunos, bem como manter o silêncio necessário às aulas e ao bom sucesso das dinâmicas
experimentadas.
Com menor incidência e posteriormente ultrapassada a criação de afinidades com os colegas.
Uma percentagem diminuta de alunos revela ter tido pouca paciência para fazer os ensaios
para a aula pública.
Duas citações dos alunos complementam a avaliação: “percebi ao longo do projeto que
dávamos 100% do nosso empenho, mas que recebíamos 200% da parte da professora e do
artista.” E “quando dávamos geometria idealizávamos os conceitos através do corpo e
concretizávamos para ver melhor no espaço”.

4.11.6 Avaliação do projeto pela dupla
A professora identifica a transformação do seu desempenho com a aquisição das dinâmicas
trazidas pelo artista, que possibilitaram interações mais estreitas com os alunos, permitiram a
visualização, a interpretação e a compreensão dos conceitos matemáticos de forma mais intuitiva
por parte destes e com a alteração do espaço de sala de aula, que interferiu no ambiente de
aprendizagem e influenciou o diálogo e a comunicação.
O artista refere ter relembrado os conceitos matemáticos com prazer e ter ajudado, com o seu olhar
exterior e com as abordagens implementadas, a professora a alterar algumas das suas práticas de
sala de aula.
A avaliação registada pela dupla no questionário é concordante nos parâmetros referentes à
conceção do projeto de sala de aula, na organização do trabalho e na sua execução relativamente
à articulação dos conteúdos, à adequação das estratégias e dos recursos.
Em quase todos os parâmetros acerca do desempenho por parte dos alunos – motivação,
entusiasmo e empenho, participação e aquisição de aprendizagens, a avaliação da dupla é boa,
diferenciando-se em relação à receção das estratégias inovadoras e mudança de atitudes,
consideradas pelo artista como satisfatórias e pela professora como boas.
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Professora

Artista

Aspetos positivos
 Envolvimento
dos
alunos,
participação ativa nas aulas e
nas propostas apresentadas.
 Trabalho e coesão do grupo,
aceitação do outro.
 Conhecimento de si próprio.

 Cooperação entre os alunos, a
professora e o artista.
 Empenho e entusiasmo dos
alunos.
 Aplicação de micropedagogias.
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Dificuldades

Sugestões futuras

• Concentração durante um • Estruturar o projeto para um
período longo.
ano letivo.
• Ativação do silêncio.
• Potenciar o fórum para maior
• Duração curta do projeto.
partilha de dificuldades e
sucessos.
• Maior envolvimento da
comunidade escolar através de
atividades interturmas,
interprofessores,
interfuncionários e alunos.
• Gerir a atenção dos alunos. • Apresentar a aula pública
• Gerir o tempo.
primeiro na escola.
• Treinar a concentração.
• Manter a presença do artista
durante o ano.
• Agilizar as reuniões
Porto/lisboa, via Skype.

Quadro 21 – Síntese das respostas abertas do questionário de avaliação

A professora reforça a sua opinião ao afirmar que o empenho e a cooperação dos alunos foram
relevantes e o artista anota o envolvimento e a participação ativa dos alunos na aula.

4.11.7 Breve descrição da aula pública
A aula inicia-se com a apresentação da professora e do artista que questiona o público para
saber quem gosta de matemática e quem não gosta e qual a razão por que não gosta.
A professora refere que vão abordar os tópicos radicais, simetrias e vetores. Um dos alunos diz
que se vão apresentar como radicais, porque são destemidos, corajosos e não têm medo da
matemática. Segue-se a apresentação de cada aluno lendo a sua expressão.

Fotografia 71 e 72 – Apresentação dos radicais e das suas soluções
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Enquanto uma aluna resolve no quadro o seu radical, os restantes resolvem-no no seu lugar do
palco, ordenando-se por ordem decrescente das suas soluções.
Através dos radicais a professora faz a ligação à determinação da medida do lado do quadrado,
pedindo aos alunos que o formem com os corpos e tracem a sua diagonal, para explicar no quadro
o cálculo usando o teorema de Pitágoras enunciado pela aluna.

Passando em seguida para a abordagem da simetria em relação a um ponto e aos
eixos dos X e dos Y, os alunos começam por desenhar no chão do palco um referencial
cartesiano e, posteriormente procedem à sua exemplificação, mais uma vez usando o
corpo.
Os alunos colocados em círculo demonstram o último tema alusivo aos vetores e às
operações entre estes. Enquanto estes executam os movimentos dos vetores e dos
respetivos resultados das operações entre estes, observa-se a sua projeção e a dupla
procede à explicação para o público.
Entre estes dois exercícios de corporalização dos conteúdos, os alunos realizam um jogo de
desenvolvimento da capacidade de concentração.
Finalmente os alunos dividem-se pelos quadrantes do referencial cartesiano para procederem à
avaliação do processo. Assim sendo, no 2º quadrante ficam os alunos que obtiveram notas
entre 9 e 14 valores no final do 1º período e no 1º quadrante, os alunos com notas situadas
entre 15 e 19 valores.
Os alunos do 2º quadrante falam sobre os aspetos a melhorar e os do 4º do que consideraram
mais positivo. Dois alunos leem dois curtos textos avaliativos.

Fotografia 72 e 73 – Momentos de avaliação

A dupla retoma as questões iniciais que colocou ao público para explicar o seu processo de
trabalho com a turma, as diferentes estratégias que utilizou para motivar os alunos, tornar a
disciplina interessante e fazer com que eles aprendessem a matéria.
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4.11.8 Avaliação da aula pública pela assistência
Foram entregues 53 questionários dos quais 36 são de professores. Destes 74% dizem que as
estratégias observadas nesta aula podem ter impacto na sua prática profissional.
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

68

13

19

75

8

17

83

6

11

70

8

22

Níveis %
Classificação da aula pública

1

2

3

4

5

-

-

11

40

49

Quadro 22 – Percentagens de respostas obtidas no questionário de avaliação do público

A aula classificada pela maioria dos respondentes com bom e muito bom foi mais valorizada na
inovação da metodologia utilizada e nas estratégias e recursos observados.

4.11.9 Considerações

O empático relacionamento estabelecido entre a dupla foi promotor de uma eficiente colaboração
relativa à exequibilidade do plano de trabalho, como à sua sistemática adequação aos interesses e
necessidades dos alunos.
O facto de o artista ter frequentado um curso de licenciatura em matemática facilitou a articulação
dos conteúdos científicos com os artísticos, a conceção inicial do projeto a desenvolver e a seleção
das estratégias que melhor se enquadravam com a matéria.
A turma demonstrou desde o início interesse pelo projeto, mas a sua desorganização e fraca
capacidade de concentração dificultou o trabalho inicial. Com a implementação das estratégias
trazidas pelo artista e programadas em conjunto com a professora, a turma foi alterando a sua
atitude, mostrando disponibilidade para de empenhar nas propostas apresentadas e adquirindo
motivação.
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A formação de um grupo/turma, a evolução do desempenho dos alunos e consequentemente a
aquisição de aprendizagens fizeram-se sentir nas notas obtidas nos testes.
O Projeto foi apresentado na Reunião Geral de Professores e no Conselho de turma onde este foi
aplicado, o que provocou curiosidade por parte dos outros docentes e promoveu a sua divulgação.
Os objetivos definidos para este projeto foram cumpridos de uma forma muito positiva, a professora
apreendeu dinâmicas que tornaram a ligação com os alunos mais forte e outras que através do
corpo e do movimento permitiram a visualização e interiorização dos conceitos matemáticos, por
parte dos alunos, tornando as suas práticas mais apelativas e eficazes.

4.12.1 Projeto – Derivas (Com)Sentidas

Fomentar o gosto pela poesia sensibilizando os alunos para a importância dos ritmos das palavras,
da memória com sentido e dos elos de intertextualidade, constituiu a principal finalidade deste
projeto.

4.12.2 Apresentação da dupla
Paula Cruz é professora na Escola Secundária do Cerco onde leciona as disciplinas de
Português e de Literatura Portuguesa.
Elisabete Magalhães é bailarina e integrou o projeto “descobrir o Teatro e a Dança, onde
desempenho os papéis de formadora e coreógrafa.

4.12.3 Breve caraterização da turma
Os 24 alunos desta turma de 10º ano optaram pelas Línguas e Humanidades, embora muitos
deles com o objetivo de fugir da disciplina de Matemática. Destes, 16 são do sexo feminino e 8
do sexo masculino e tem uma média de idade de 17 anos.
A maioria destes alunos tem um meio socioeconómico desfavorável, sendo que 16 beneficiam
da Ação Social Escolar.
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A maioria dos pais possui o 3º ciclo incompleto. Os alunos consideram ter boas condições em
casa para estudar, mas não o fazem diariamente. Todos gostam de trabalhar em grupo e,
geralmente, estudam para os testes.
A maioria ocupa os tempos livres a ver televisão, navegar na internet e a ouvir música. Poucos
gostam de ler ou praticar desporto.
Alguns alunos já frequentaram o 10º ano, outros pensam prosseguir estudos e outros seguir
outras vias de ensino, nomeadamente cursos profissionais.
A disciplina favorita é a Educação Física e as maiores dificuldades são a nível do inglês e da
físico-química.

4.12.4 Realização do projeto de sala de aula

O espaço de sala de aula assume uma nova forma com as carteiras dispostas em U.
A reescrita do poema de Adília Lopes “Autobiografia Sumária” foi a proposta para a apresentação
dos alunos e para o diagnóstico das suas capacidades de expressão oral e escrita.
No ginásio, onde decorreram algumas das aulas com a dupla, os alunos partilharam memórias com
recurso a fotografias, a imagens ou a músicas que através da justificação da sua escolha falavam
de si.
Associado esteve o exercício de aproximação ao uso do corpo e o movimento. Cada aluno do
círculo em que estava disposto, deveria ir ao centro, silabar o seu nome e adicionar em cada sílaba
um gesto e uma palavra que o caraterizasse. Todos repetiam o gesto e reproduziam a sequência
de gestos. Esta proposta encontrou alguma resistência por parte dos alunos, que pelo facto de
ainda não se conhecerem mostraram inibição na partilha do seu “eu”.

Fotografias 74 – Associação do gesto ao nome

Outros exercícios e jogos facilitadores do conhecimento de cada um e da coesão de grupo, da
concentração e da memorização foram negociados no decurso do trabalho da dupla e, pouco a
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pouco, foi-se formando um grupo turma disponível para colaborar nas tarefas que lhes eram
apresentadas.
A abordagem à poesia lírica de Camões através da criação do gosto pela poesia contemporânea
foi a trabalhada pela dupla no tempo destinado ao projeto.
Os alunos analisaram pictogramas de Fael e identificaram-nos com marcas de “portugalidade”.
Falaram da importância de Camões e de alguns dados da sua biografia. Sentados no chão e em
pequenos grupos, leram poemas de Carlos Drummond de Andrade, Florbela Espanca e Nuno
Júdice. Partilharam leituras de diferentes poemas subordinados ao tema do Amor e exploraram os
seus diferentes sentidos.

Fotografia 75 – Leitura de poemas em grupo

Outra forma de cativar os alunos para a poesia foi a sua interpretação através da utilização do
corpo e do movimento e a tradução gestual dos poemas musicados com a finalidade de realizar
uma coreografia.

Fotografia 76 – Interpretação de um poema usando o corpo

Todas estas estratégias deram lugar ao questionamento sobre as diferentes interpretações dos
poemas e permitiram a ligação com a estrutura formal da narrativa e com os conteúdos
gramaticais. Foram igualmente catalisadoras da aprendizagem da poesia, suscitando o seu
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interesse e contribuindo para o desenvolvimento das capacidades de expressão oral e escrita, de
análise crítica e de argumentação.
Num dos momentos de desatenção, a professora solicitou a um aluno que procurasse no telemóvel
uma música de jazz. Todos escutaram. Esta estratégia que permitiu retomar a concentração e o
ritmo de aula, foi uma entre outras utilizadas em diferentes momentos de aula, com a mesma
finalidade.
Convidados a partilhar uma página do seu caderno preto onde escreviam textos acompanhados de
desenho, foram criando interações importantes, aumentando a união entre eles e demonstrando a
sua capacidade de oralidade, visto que na sua apresentação à turma apenas o desenho era
visualizado e o texto relatado.

Fotografias 77 e 78 – Partilha de páginas do caderno

Outro estímulo para os alunos foi a realização de uma aula conjunta com a turma de matemática e
a respetiva dupla e já descrita anteriormente.
Após a reflexão sobre uma visita de estudo a um espetáculo de dança da artista que fez dupla com
a professora, os alunos discutiram a importância da história e de perceber as narrativas préexistentes em variados contextos.
Foram desafiados a estudar a Mulher em Camões, a estabelecer as relações intertextuais e a
construir textos retóricos.
O exercício do “Candando” que utilizava os cinco sentidos sistematizou os conteúdos trabalhados.
Os aspetos formais do programa foram trabalhados nas aulas lecionadas só pela professora e a
auto e hétero avaliação, baseada em critérios elaborados pelos alunos com a orientação da
professora, esteve presente em diversos momentos do trabalho de sala de aula.
A partir dos seus lugares da sala de aula, foi proposto que cada aluno que inventasse um gesto
capaz de contar a narrativa da turma, construindo-se uma coreografia consentida que conta uma
história: resistência inicial, passividade, despertar para o escrever, participar, empenhar-se, fazer
parte de um todo e fazer sentido.
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4.12.5 Avaliação do projeto pelos alunos
A contribuição para um melhor relacionamento entre os alunos e entre estes e a professora foi
mais uma vez enaltecido na avaliação realizada, tal como se pode observar no quadro 12.
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Gráfico 12 – Percentagem de respostas aos itens fechados do questionário

A artista também conseguiu criar uma boa relação com os alunos, embora uma minoria tivesse
demonstrado uma posição neutra.
Uma percentagem bastante elevada de alunos, registou o facto de o projeto ter ajudado a um
melhor desempenho escolar, ter suscitado interesse pela disciplina de português e terem aprendido
a matéria de uma forma lúdica.
O apreço pelo trabalho que envolveu o corpo e os sentidos foi igualmente positivo, mas alguns
alunos registam como dificuldade aceitar essas atividades. Como se verifica no quadro a maior
incidência reside na dificuldade de se exporem perante os colegas, o que pode justificar a
afirmação feita anteriormente. Transcrevem-se as palavras de uma aluna que fortificam a
positividade destas dinâmicas: “as palavras foram mais sentidas através do corpo, memorizámos
mais facilmente e percebemos que a poesia é mais do que está no texto, é preciso interpretá-la”.
O aumento das capacidades de iniciativa e confiança também foi notório na avaliação.
Apesar da recriação da aula pública ser apontada como um obstáculo, 81% dos alunos concordou
que foi motivador apresentar o trabalho realizado
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Aspetos relevantes
• Formação real de uma turma
• Evolução na relação
alunos/professora/artista.
• Gosto e motivação pela
disciplina.
• Melhor desempenho escolar.
• Aprender com atividades
invulgares, superando as
dificuldades sentidas.
• Dinâmica impressa às aulas.

Dificuldades
• Expormo-nos perante os
colegas.
• Integração na turma
• Falta de motivação.
• Controlar algumas atitudes.
• Aceitar certas atividades que
envolviam o movimento
• Recriar a aula pública.

Avaliação global
• O projeto aumentou o gosto pela
•

•
•
•
•

poesia e pudemos experimentar
novas formas de aprender.
Útil para que os colegas
revelassem
um
lado
desconhecido e para unir a
turma.
Este projeto deve continuar a
ajudar
mais
alunos
a
descobrirem a sua importância.
O facto de termos saído da rotina
e mostrar que somos capazes de
fazer foi muito positivo.
Na
nossa
aula
pública
representámos a escola bastante
bem e divertimo-nos!
Deve continuar e abranger
outras turmas e outras escolas,
para que vejam quão importante
é este projeto.

Quadro 23 – Síntese das respostas dos alunos obtidas no questionário de avaliação

4.12.6 Avaliação do projeto pela dupla
No que reporta ao item Integração do projeto na Escola, a dupla classifica-o com muito bom, quer
na recetividade por parte da Direção, quer na cooperação com os outros professores e ainda no
impacto que teve na Escola.
A adequação do projeto ao contexto da turma e da disciplina foi considerado pelo par como bom.
A organização do trabalho bem como a sua execução, tendo em conta a articulação entre os
conteúdos, as estratégias e os recursos foram muito bem-sucedidas, segundo a avaliação da
dupla.
A classificação atribuída pela artista sobre desempenho do projeto por parte da professora foi de
muito bom e igual avaliação se regista da parte da professora, acerca do desempenho da artista,
em todos os parâmetros deste item.
No questionário analisado apenas se verificam algumas discrepâncias em relação ao desempenho
dos alunos e nos itens sobre a motivação, empenho, participação e receção de propostas
inovadoras, classificados com suficiente pela artista e com bom pela professora. A aquisição de
aprendizagens foi considerada por ambas como boa e a mudança de atitudes muito positiva.
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Professora

Artista

Aspetos positivos
 Concentração.
 Disponibilidade.
 Atenção.

 Mudança de atitudes.
 Cooperação entre os alunos
e a professora.
 Respeito pelas diferentes
formas de aprender.

Dificuldades
• Motivação por
alunos.
• Receção
das
criadas.
• União da turma.

Sugestões futuras

dos • Conversa com os alunos
sobre a importância do
dinâmicas projeto.
• Criar dinâmicas que deixem
os alunos motivados.
• Criar momentos de reflexão
com os alunos de forma a
eles imporem
as suas
dúvidas.
• Envolver, na fase inicial, os • Apresentar a aula pública
alunos, fazendo-os entender
primeiro na escola.
o projeto.
• Três sessões de filosofia.
• Encontrar estratégias que • Regresso do artista no 3º
“sirvam” todos os alunos.
Período.
• Gestão do tempo.
parte

Quadro 24 – Síntese das respostas abertas do questionário de avaliação

No quadro 24, nota-se que a dupla sentiu como dificuldade a aceitação e a participação por
parte dos alunos das dinâmicas propostas, sobretudo as que envolviam o corpo. Por outro lado
a desunião inicial da turma também foi um obstáculo. Estes obstáculos foram sendo colmatados
no decurso do processo de trabalho e aparecem como aspetos a salientar. Para a professora a
gestão do tempo também foi difícil.

4.12.7 Breve descrição da aula pública
No palco os alunos ocupavam as carteiras dispostas em U simulando a sala de aula. A professora
entra, apresenta-se, faz referência à Escola e à turma e inicia a leitura de um texto, que descreve
as diferentes etapas do processo de trabalho desenvolvido em colaboração com a artista bailarina.
Este texto era interrompido por exercícios realizados pelos alunos que exemplificavam os vários
momentos descritos: Leitura de textos que contavam memórias trazidas por fotografias de família;
leitura de narrativas construídas individualmente com as respostas a uma serie de perguntas
desconexas; textos divertidos e textos complexos e, ainda, textos retirados de uma página de um
dos cadernos pretos dos alunos.
Poemas de Adília Lopes, Ricardo Reis, Miguel Torga e Camões foram interpretados, por
pequenos grupos de alunos, utilizando o corpo e o movimento.
Finalmente, foi apresentada por todos os alunos, que encobriram a sua timidez com máscaras,
uma coreografia, com mais de trinta gestos memorizados, que narrava a história do
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grupo/turma e mostrava a importância dada ao gesto, ao saber escutar e ouvir, à perspicácia, à
sensibilidade e ao olhar atento sobre aspetos que muitas vezes passam despercebidos.
Um poema do Ary dos Santos, discutido aprofundadamente nas aulas e que aborda as muitas
maneiras de aprender, culmina este exercício de memória.
A aula termina com a leitura de um poema construído com frases avaliativas dos alunos acerca
do projeto vivido.

Fotografias 79 e 80 – Interpretação de um poema e um aspeto da coreografia dos gestos

4.12.8 Avaliação da aula pública pela assistência
Foram rececionados 44 questionários sendo 33 de professores. Cerca de 50% considerou que as
estratégias demonstradas nesta aula poderão ter impacto na sua atividade profissional.
O quadro mostra que a maior percentagem de assistentes classifica a aula como boa ou muito boa,
trazendo maior inovação na metodologia e estratégias aplicadas.

A aula pública trouxe inovação em relação
Formato %

Metodologia %

Estratégias %

Recursos %

Sim Não Branco Sim Não Branco Sim Não Branco Sim Não Branco

54

17

29

66

15

19

76

2

22

61

12

26

Níveis %
Classificação da aula pública

1

2

3

4

5

-

2

22

28

48

Quadro 25 – Percentagens de respostas obtidas no questionário de avaliação do público

97

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

PROJETO 10 X 10 3ª EDIÇÃO 2015

Verifica-se uma percentagem significativa de pessoas que registaram uma posição neutra em
relação aos diversos itens de inovação e atribuíram classificação satisfatória à aula pública
observada.

4.12.8 Considerações

A professora e a artista conceberam em cumplicidade o seu plano de trabalho, que foi sendo
negociado com os alunos e reajustado em função das propostas que encontravam eco nos alunos.
Em primeiro lugar havia necessidade de criar um grupo turma unido e disponível para aceitar as
propostas e empenhar-se na sua participação e, em segundo lugar trabalhar os conteúdos do
programa, nomeadamente a poesia, que, em geral, os alunos não gostam e acarreta grandes
dificuldades de compreensão e de interpretação com sentido.
Para que tudo isto acontecesse de uma forma motivadora e suscitadora de aprendizagem
significativa, observou-se um trabalho de persistência e a procura de soluções que passaram pela
conquista de um bom relacionamento alunos/dupla, de um ambiente de sala de aula, que
respeitava o ritmo de trabalho de cada aluno e o encontro com os seus interesses e pela criação e
recriação de estratégias e recursos que estimulassem a eficácia na sua aplicação.
Embora morosa, a turma conseguiu aumentar o seu nível de relacionamento e de partilha das
ideias, de opiniões, de pensamentos, de emoções e de dúvidas que originaram discussões e
reflexões pertinentes.
A diversidade de estratégias com e sem utilização do corpo e dos sentidos, vivenciadas pelos
alunos, despoletaram o gosto pela poesia que foi ficando interiorizado na maior parte destes. A
aprendizagem tornou-se significativa, registando-se uma melhoria significativa no seu desempenho
a nível da disciplina de português.
Considera-se que os objetivos do projeto desta dupla foram cumpridos com acentuado impacto na
prática pedagógica.

4.13.1 Projeto – Do Meu Caderno

Cativar os alunos para a Poesia Contemporânea com recurso ao desenho, como forma de
ultrapassarem as dificuldades de apreensão deste tipo de texto, foi o objetivo fundamental deste
projeto.
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4.13.2 Apresentação da dupla
Isabel Machado é professora de Português na Escola Secundária de Caldas das Taipas, da
turma de 10º ano do Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologia,
João Girão é artista plástico e professor na Escola Superior Artística do Porto-Guimarães.

4.13.3 Breve caraterização da turma
A turma tem 11 elementos do sexo feminino e 10 do sexo masculino, com idades
compreendidas entre os 15 e 16 anos.
A grande percentagem dos pais tem o ensino básico e 15% possuem o ensino secundário.
Alguns destes alunos desejam tirar cursos superiores e outros seguir profissões ligadas ao
desporto.
As maiores dificuldades situam-se na falta de hábitos de trabalho e interesse pelo estudo, no
domínio do vocabulário e expressão escrita, na compreensão e interpretação de ideias e no
fraco desenvolvimento das capacidades de análise, sentido crítico e autonomia.
Apesar de terem boas condições de trabalho em casa, apenas uma minoria estuda
regularmente, mas todos cumprem as tarefas propostas em sala de aula e a maioria gosta de
trabalhar em grupo.
Cerca de 70% dos alunos fazem desporto nos tempos livres e 50% praticam atividades de
natureza artística. A maior parte navega na internet e apenas dois alunos lêem.

4.13.4 Realização do projeto de sala de aula

Diversas estratégias como por exemplo: apropriarem-se de um livro de poesia sobre o qual
deveriam relatar o seu sentir; palavras registadas num placard para refletirem; versos da máquina
da poesia para interpretarem o seu sentido, e outras, foram inicialmente criadas para que os alunos
exprimissem as suas ideias, os seus sentimentos e/ ou as suas emoções, mas sem grande
sucesso por parte da maioria deles.
O questionamento sobre este resultado levou a dupla a transformar esta metodologia numa outra
que orientava o aluno para a descoberta de si próprio, do outro e do mundo que o rodeia.
Nesse sentido a dupla recorreu: à versatilidade do espaço onde a aula acontecia, praça da
astronomia, termas velhas das Caldas das Taipas, pavilhão multiusos, sala de aula, conferindo a
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cada lugar um valor poético, que se mostrou como um fator relevante da motivação, do
empenhamento e de relação com as múltiplas variáveis do processo de aprendizagem.
A disposição dos alunos em círculo permitindo um diálogo aberto e mais livre, o registo num
caderno preto individual dos pensamentos, das ideias, das emoções e o recurso ao desenho em
conjugação com a palavra lida, ouvida ou falada deram sentido à aprendizagem da poesia e dos
seus aspetos formais.

Fotografias 81 e 82 – Lugares de aula (sala de astronomia e termas velhas)

Para organizar e congregar as diversas vivências e perspetivas de cada um foi oferecido pela dupla
caderno de formato mais reduzido, os alunos foram desafiados a reinstalar o que já tinham
registado no caderno preto fazendo as respetivas adaptações. Este objeto “O meu caderno”, foi
instalador e catalisador do estudo e da criação do gosto pela poesia contemporânea.

Fotografias 83 e 84 – Instalações no caderno em pares e individualmente

Dividido em cinco capítulos o caderno, que apesar de ter um formato igual foi adquirindo
personalidade e transformado num objeto único, foi também pertença do artista e da professora.
Este objeto foi responsável pela construção de todas as fases do processo de trabalho:
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Antologia – compreendia a seleção dos textos de dimensão poética, que os alunos
pesquisavam em diversos suportes e em casa, registavam-nos no caderno e,
posteriormente, sentados em círculo na sala de aula, cada aluno lia o poema selecionado à
turma e escolhia um espaço da sala para o fazer.

II.

Instalações poéticas – assumiram diferentes propostas como por exemplo: em trabalho
individual representar graficamente um verso de um poema, seguidamente, em grupo,
juntar os versos desenhá-los e comparar o resultado com o original: reconstruir poemas
cujos versos estavam colocados em vários locais da sala de aula; escrever sobre os
resíduos do que ficou de uma atividade; lançar aviões de papel com perguntas que
formariam uma teia de afinidades e registá-la; escrever sobre “A Poesia está em mim” e
instalar esta página do caderno em diversos suportes e locais da sala, partilhar a sua
explicação com o outro, refazer a instalação a partir do que ouviram dos outros, em duas
páginas do caderno e torná-la a reinstalar em formato muito mais pequeno.

Fotografias 85, 86 e 87 – Instalações em diversos suportes e espaços da sala

III.

Palavrário – espaço do caderno preenchido com palavras desconhecidas e/ou conhecidas
mas cujo sentido é ignorado. Para além de descreveram o seu significado, podiam contar
curiosidades sobre a palavra ou mesmo a sua história, relacionadas com o quotidiano, com
outras disciplinas ou outros saberes.

IV.

Folhas soltas – folhas que não cabem no caderno e estabelecem uma ampla relação com o
espaço, mas que contém as interações entre a poesia e o desenho e instalações e
reinstalações do conhecimento.

V.

Envelope dos desejos – ritual implementado no final de cada aula acerca do desejo que
queriam formular para a aula seguinte e que falavam subjetivamente do que tinham vivido
naquela aula.
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Fotografias 88 e 89 – Ritual de final de aula

Em todas as aulas foi feita uma avaliação informal sobre a compreensão do enunciado, execução
da tarefa e seu desenvolvimento e produto obtido.
O meu caderno ao qual o aluno atribui um nome carregado de uma pertença emocional, fio
condutor do desenvolvimento do trabalho em folhas que entram e saem, valorizadas pela poesia e
pelo desenho que as preenchem e lhes dão sentido, foi simultaneamente um facilitador da
aprendizagem dos conteúdos e criador do gosto pela Poesia por parte dos alunos.
Cada aula constituiu uma surpresa para os alunos, um evoluir das competências de compreensão
e expressão oral e escrita em língua portuguesa, o desenvolvimento das capacidades de reflexão,
um enriquecimento do saber global, para além do constante apelo à imaginação e à coesão do
relacionamento entre os diferentes elementos do grupo turma.

4.13.5 Avaliação do projeto pelos alunos
“… aulas muito interessantes e criativas. O artista plástico levou a nossa originalidade e
criatividade para um nível muito elevado e ao pensar o que desenhava compreendia melhor o
poema”, “ com o projeto passámos a compreendermo-nos a nós próprios e aos outros” e “afinal a
Poesia não está tão longe de nós”,
Estas “vozes” dos alunos vem ao encontro da avaliação feita pelos itens do questionário relativos
à motivação e interesse pela disciplina, à forma de aprendizagem e ao fortalecimento do
relacionamento entre os alunos e entre estes e a dupla.
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Grau de concordância (%)
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Cativar o interesse pela disciplina
Aprender a matéria de uma forma divertida e…
Ajudar a um melhor desempenho escolar
Questionar e desenvolver a compreensão por tudo o…
Valorizar a aprendizagem através do corpo e dos…
Aumentar as capacidades de confiança e iniciativa
Melhorar o relacionamento entre os alunos
Fortalecer a relação professor/aluno
Estabelecer uma boa relação artista/aluno
A realização da aula pública motivou-me
Concordo totalmente

Concordo

Não concordo nem discordo

Discordo

Gráfico 13 – Percentagem de respostas aos itens fechados do questionário

Verifica-se também no gráfico a valorização do aprender através do corpo e dos sentidos, o nítido
aumento das capacidades de confiança e iniciativa e a contribuição das estratégias e das
propostas experimentadas para um melhor desempenho escolar.
Nos aspetos relevantes, os alunos citam a influência dos lugares diferenciados em que as aulas
decorreram, as diferentes e originais atividades e a diversidade dos recurso usados que ajudaram
a concretizar os conteúdos e a apreendê-los.
As dificuldades sentidas situam-se a nível do vocabulário e da expressão oral e escrita, sobretudo
quando os textos refletiam sentimentos e emoções e implicava partilhá-los. A falta de confiança
dos colegas foi um obstáculo ultrapassado pelos alunos, bem como a representação gráfica das
palavras que se conjugavam em textos poéticos.
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Aspetos relevantes
• Relacionamento entre todos os
alunos, professora e artista.
• Aulas mais abertas, mais
criativas e em lugares
diferenciados.
• Poder dar a nossa opinião e
revelar o lado poético.
• Ganhar confiança em nós
próprios.
• Interesse, gosto e melhor
compreensão da poesia.
• Conseguir expor emoções e
sentimentos num papel.
• Aprender a matéria de forma
divertida e cativante e melhorar
o desempenho escolar.
• Exercícios de concentração e
as diferentes atividades
realizadas e os recursos
utilizados.

PROJETO 10 X 10 3ª EDIÇÃO 2015

Dificuldades
• Confiar nos colegas.
• Expressarmo-nos
• Construir textos com
sentimentos e metáforas.
• Realizar alguns dos exercícios
propostos.
• Desenhar o que sentíamos.
• Falta de vocabulário e
compreensão de alguns textos.
• Adaptação á forma de dar estas
aulas.
• Libertar a timidez.
• Vencer a inibição e timidez na
presentação da aula pública.

Avaliação global
• O projeto foi fantástico, ajudou-

•

•

•
•
•

me bastante na compreensão da
matéria e a ir interessada para a
aula de português.
Voltava a fazer o projeto as vezes
que fossem necessárias e em
todas elas teria mais vontade de
participar.
O projeto de maneira indireta
permitiu conhecermo-nos melhor
a nós mesmos dando “asas” à
criatividade.
Criámos momentos, amizades e
conhecimentos
que
nos
marcaram.
Aprendi a interpretar a poesia e
a gostar dela.
Este projeto ajuda muito na vida
do estudante, cativa, melhora o
desempenho e aprende-se.

Quadro 26 – Síntese das respostas dos alunos obtidas no questionário de avaliação

Finaliza-se esta avaliação com mais uma transcrição de uma frase escrita por um dos alunos: “O
projeto deu uma nova vidas às nossas aulas onde a conhecimento e a brincadeira coincidiam.
Motivação e vontade nunca faltavam e até veio o interesse”.

4.13.6 Avaliação do projeto pela dupla
A análise dos dados dos questionários preenchidos pela professora e pelo artista mostram que
houve da parte da Direção da Escola uma boa aceitação do projeto e interesse pelo mesmo,
disponibilizando os recursos necessários à sua realização.
Nos itens respeitantes à colaboração de outros professores e agentes educativos, registam-se
classificações divergentes, apreciando-os a professora com muito bom e bom e o artista como
fraca.
Quanto à conceção, organização e execução do plano de trabalho, a dupla converge nas suas
apreciações, avaliando a articulação entre os conteúdos pedagógicos e artísticos, as estratégias e
os recursos utilizados com bom e muito bom e a duração do projeto com insuficiente.
O desempenho do projeto em relação ao artista é avaliado pela professora como muito bom e igual
avaliação é atribuída à professora pelo artista.
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No desempenho do projeto pelos alunos observam-se disparidades nos itens motivação, empenho,
mudança de atitudes e aquisição de aprendizagens, que o artista avalia com satisfatório e a
professora com bom.
A receção das propostas inovadoras, a participação, a cooperação e a dinâmica criada são
apreciadas por ambos como muito positivas.

Professora

Artista

Aspetos positivos

Dificuldades

Sugestões futuras

 Conceção de um projeto de
encontro à natureza da turma
e da matéria poética.
 Descobertas e mudanças que
aconteceram a nível individual
e coletivo, nas múltiplas
experiência sobre a dimensão
poética do eu e do outro.
 A expansão das ligações entre
o desenho e a poesia.

• O curto tempo definido • Aumentar
o
tempo
de
para o projeto.
duração do projeto.
• A necessidade de conhecer • Discriminar que os dois
a turma antes da conceção primeiros meses são para
do projeto de trabalho.
conhecimento da turma.
• Observação de como são • Os dois últimos meses
lentos os processos de deveriam ser para aperfeiçoar
mudança.
as
micropedagogias
utilizadas.

 Construção de um grupo de
trabalho coeso e empenhado.
 A criação de rituais que
promoveram a concentração, a
escuta e a atenção.
 A articulação dos conteúdos da
disciplina com as práticas
artísticas que promovem a
introdução de novas estratégias
e linguagens.
 A valorização do espaço de
aula como matéria poética,
motor facilitador do processo
de ensino-aprendizagem.

• Dificuldade em envolver os
professores do conselho de
turma.
• Pressão de tempo e
dificuldade em articular
todas as tarefas inerentes
ao projeto com as restantes
tarefas do professor.

• Alargar o período de duração
do projeto para consolidar
algumas práticas.
• Criar no horário do aluno um
tempo semanal.

Quadro 27 – Síntese das respostas abertas do questionário de avaliação

No quadro verifica-se que as maiores dificuldades sentidas pela professora foram conseguir
envolver outros professores da turma e conciliar as tarefas do professor com as que são exigidas
pelo projeto. O artista para além da duração do projeto faz referência à necessidade de conhecer
a turma antes da implementação do projeto e que a verificação da mudança de atitudes requer
mais tempo para que se possa observar.

4.13.7 Breve descrição da aula pública
Exercícios de curta duração integram o silêncio e fazem sentir o meio envolvente a todos os
elementos que se encontram em palco, artista, professora e alunos.
A palavra, o desenho e o corpo dão voz ao sentir e ao espaço de dimensão poética.
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Um quadro de Ana Hartelly aparece projetado do ecrã enquanto o artista explica que este e outros
quadros de artistas plásticos que ligam a escrita ao desenho, serviram de sustentáculo para
delinear o plano de trabalho da dupla, embora este fosse sendo redesenhado em função do
decurso das aulas.
Os alunos e a dupla sentam-se em círculo e colocam a fita vermelha, em qualquer parte do seu
corpo, como símbolo da união de grupo.
A explicação dos diferentes capítulos do caderno que falam do processo de trabalho da dupla é
interrompida pela voz dos alunos, que vêm apresentar-se através do nome que atribuíram ao seu
caderno.
De diferentes espaços do palco e da sala ouvem-se as leituras de algumas páginas destes
cadernos, onde constam textos poéticos da sua autoria, poemas de autores, textos que refletem
memórias, sentimentos, emoções e avaliações sobre o projeto vivido.
Explicados os vários capítulos do caderno, os alunos, um a um, ilustraram o Palavrário referindo a
palavra selecionada, o seu significado e o desenho que a acompanhava Este desenho era
projetado para que o público visualiza-se o resultado da sobreposição dos desenhos de cada um.
Por ultimo a dupla convida os assistentes e os alunos a deixarem o seu desejo no envelope
desenhado no chão com a fita vermelha, ritual que acontecera no final das aulas desta dupla
com a turma.

Fotografias 90 e 91 – Momentos de início e de apresentação do nome do caderno

4.13.8 Avaliação da aula pública pela assistência
No quadro que se segue apresenta-se a percentagem de respostas em relação ao item da
inovação dos 79 questionários analisados e dos quais 58 são de professores
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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

63

13

24

68

13

19

76

11

13

62

15

23

Níveis %
Classificação da aula pública

1

2

3

4

5

-

3

11

37

49

Quadro 28 – Percentagens de respostas obtidas no questionário de avaliação do público

4.13.9 Considerações

Uma dupla cujas afinidades foram visíveis desde a conceção, ao desenho do projeto e respetiva
execução. Uma dupla cúmplice quer na articulação de ideias, perspetivas e saberes, quer nas
sucessivas reformulações das estratégias, face às respostas e interesses dos alunos e à
necessidade de desenvolver o gosto pela Poesia, através de uma preocupação constante com o
“eu” de cada um e do outro.
Os espaços que procuravam para realizar as aulas traziam mistério e surpresa no dizer dos alunos.
As propostas apresentadas constituíram de início alguma dificuldade de compreensão por parte
dos alunos, mas no decurso do trabalho foram sendo incorporadas com entusiasmo e a evolução
na aprendizagem dos conteúdos foi notória.
Foi evidente o bom relacionamento criado entre todos e o agradável clima de trabalho criado que
promoveu a vontade de agir, a partilha, o respeito pelas ideias e opiniões de cada um e aumentou
a auto e hétero confiança dos alunos
O contributo do artista para o olhar atento e critico de tudo o que nos rodeia, e as propostas que
aliavam a palavra ao desenho, possibilitaram uma melhor compreensão da poesia e da sua
expressão.
A professora nas aulas mais formais dava cumprimento dos conteúdos do programa, não deixando
de articular as propostas de sala de aula com as anteriormente vivenciadas. Algumas destas foram
experimentadas noutras turmas da professora, verificando-se os seus efeitos através da evolução
dos textos produzidos pelos alunos.
Verificou-se que os alunos participavam com gosto nestas aulas e empenhavam-se com
entusiasmo nas tarefas propostas.
Considera-se que o projeto desta dupla atingiu um nível elevado na consecução dos objetivos. A
professora reforçou o seu tempo de atenção para cada aluno, adquiriu um olhar mais alargado
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sobre os conteúdos programáticos e a sua articulação com as práticas artísticas, aplicou dinâmicas
do projetos a outras turmas que leciona e envolveu alguns professores da Escola e do Conselho de
Turma.

4.14.1 Projeto – Respigar

Fomentar o desenvolvimento das capacidades de questionamento, de argumentação e de
responsabilidade ecológica foi o objetivo primeiro deste projeto.

4.14.2 Apresentação da dupla

Gabriel Machado é professor de filosofia, psicologia e comunicação na Escola Secundária de
Caldas das Taipas, leciona uma turma de 10º ano do Curso Científico-Humanista de Línguas e
Humanidades.
Manuela Ferreira é encenadora e dramaturgista e exerce atividade na pedagogia do teatro.
Desenvolve trabalho na área do teatro com a comunidade.

4.14.3 Breve caraterização da turma
Os 21 alunos que compõem esta turma têm idades compreendidas entre os 15 e 17 anos, sendo 7
raparigas e 14 rapazes.
Os pais na sua maioria possuem habilitações a nível do 2º ciclo do ensino básico, registando-se
uma significativa apenas com o 1º ciclo e uma minoria com o 3º ciclo e ensino secundário. A maior
parte dos alunos deseja tirar um curso superior, apesar das fracas aspirações sociais, culturais
e/ou profissionais.
Em geral, não tem ajuda no estudo apesar das boas condições de trabalho e de terem acesso a
materiais de apoio.
Tem dificuldades na expressão oral e escrita, na aplicação dos conhecimentos e na análise e
avaliação de situações caraterizadas por falta de capacidades de iniciativa, de curiosidade, de
criatividade e de sentido crítico.
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Oito alunos praticam desporto e quatro gostam de ler. Os restantes ajudam os pais nas tarefas
diárias e gostam de ver televisão.

4.14.4 Realização do projeto de sala de aula
Para tentar responder à pergunta: Quem somos? Foi proposto aos alunos que através de um
objeto que trouxeram de casa ou que se encontrava no centro da sala de aula, se apresentassem
sem utilização da expressão verbal e ligando o seu objeto ao anterior. Esta primeira abordagem
seguida de debate teve como objetivo contribuir para a formação de um grupo/turma, cujos
elementos mal se conheciam.
Outros exercícios com idêntico objetivo foram realizados ao longo do desenvolvimento do projeto.
Para além da sala de aula, as aulas decorreram num espaço amplo e sem carteiras. Para
apropriação deste espaço foi proposto que cada aluno escolhesse um lugar no papel de cenário
que forrava uma das paredes, se colocasse numa postura corporal que o identificasse e que a
projeção da sua silhueta fosse desenhada por um dos colegas. O painel formado pelas diferentes
silhuetas foi posteriormente preenchidos com outros registos conducentes a uma partilha de cada
“eu”, de modo a fortalecer o relacionamento entre os alunos.

Fotografia 92- Silhuetas do “eu”

Diversos exercícios de aquecimento e concentração que envolviam o corpo e o movimento
iniciavam as aulas, para seguidamente serem apresentadas as propostas de trabalho individuais, a
pares ou em pequenos grupos.
Outros exercícios que levavam ao questionamento e reflexão, permitindo articular a ação com o
pensamento, nem sempre tiveram resposta positiva por parte dos alunos, umas vezes porque não
percebiam o seu objetivo, outras porque tinham dificuldade em efetua-los preferindo não participar
na sua execução.
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Foram apresentadas pela dupla algumas situações problemáticas que, através da sua simulação,
pretendiam desenvolver a capacidade de argumentação dos alunos. A adesão destes a este tipo
de proposta foi positiva, notando-se ligeira evolução em relação à capacidade de argumentação.

Fotografias 93 e 94 – Exercícios que envolvem o corpo e simulação de um problema

No poema de Peter Hanke “Eu vim ao Mundo” os alunos, em pequenos grupos, identificaram os
conceitos de acontecimento, de ação e do fazer, para despois debaterem com a turma.

Fotografias 95 e 96 – Trabalho de grupo sobre um poema

Os alunos participaram numa iniciativa da cidade de Guimarães “Ecorâmicas” subordinada ao tema
“Lixo ao Espelho”, onde apresentaram um texto sobre o filme “O Lixo Extraordinário”, debatendo
com os alunos de outras escolas a importância da reciclagem, o sentido ecológico, a transformação
dos resíduos em arte e dos valores humanos.
As diferenças ente a aparência e a essência, a utilidade e a inutilidade, o consumo e o
consumismo, foram trabalhadas através da compreensão e interpretação da utilização de
embalagens excessivas para a funcionalidade do produto.
O visionamento do filme “Os Respigadores e as Respigadoras” introduziu a necessidade de
respigar, tendo sido proposto que fossem respigar alimentos à Feira e os trouxessem para a Escola
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a fim de os cozinharem sob a orientação de um Chefe de Cozinha e efetuarem um jantar
comunitário.
No final da confeção dos alimentos respigados, o Chefe explicou a composição dos diversos
nutrientes, bem como os seus efeitos no nosso organismo.
Realizaram uma visita de estudo aos projetos da Escola da Ponte
Este trabalho conjunto contribui para a coesão do grupo/turma que mostrou grande disponibilidade
para colaborar na feitura do jantar e na receção aos pais e outros agentes da comunidade que nele
participaram.
Nas aulas que se seguiram os alunos refletiram e debateram entre si e com a dupla, sobre os
argumentos contra e a favor das duas atividades realizadas

Fotografias 97 e 98 – Jantar comunitário

A que sabe o saber foi a questão que norteou este projeto e envolveu todo o conjunto de
experiências e competências de carater pessoal e relacional.
Os testes elaborados pelo professor relacionavam os conteúdos previstos no programa com as
aprendizagens efetuadas no decurso do desenvolvimento do projeto, registando-se evolução no
desempenho dos alunos.

4.14.5 Avaliação do projeto pelos alunos

Em todos os itens do questionário se verifica uma percentagem de alunos que mantem uma
posição neutra e/ou discordante.
Aprender a matéria de uma forma divertida e interessante foi o item que demonstrou maior
concordância dos alunos.
O interesse pela disciplina também foi sentido por 85% dos alunos. Considerando uma menor
percentagem que aumentou as suas capacidades de confiança.
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O relacionamento entre os alunos também evoluiu positivamente, embora 10% tenha registado
uma posição neutra e 10% de discordância.
Observa-se no gráfico que o fortalecimento da relação dos alunos com o professor não obteve um
grau de concordância por parte de todos e a relação com a artista regista um nível de respostas
neutras de 24% e de discordo de 10%.

Grau de concordância (%)
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Cativar o interesse pela disciplina
Aprender a matéria de uma forma divertida e interessante
Ajudar a um melhor desempenho escolar
Questionar e desenvolver a compreensão por tudo o que…
Valorizar a aprendizagem através do corpo e dos sentidos
Aumentar as capacidades de confiança e iniciativa
Melhorar o relacionamento entre os alunos
Fortalecer a relação professor/aluno
Estabelecer uma boa relação artista/aluno
A realização da aula pública motivou-me
Concordo totalmente

Concordo

Não concordo nem discordo

Discordo

Em branco

Gráfico 14 – Percentagem de respostas aos itens fechados do questionário

No quadro seguinte confirma-se a afirmação da não compreensão de algumas das atividades
por parte de uma percentagem reduzida de alunos, a relação da matéria com o projeto, a sua
utilidade e objetivo.
A maioria dos alunos salienta aspetos positivos como as dinâmicas experimentadas, a
aquisição de conhecimentos sobre o respigar e a reutilização do lixo, o jantar com a turma e a
aula pública.
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Aspetos relevantes
• Dinâmicas interativas e forma
diferente de aprender.
• Interação alunos/dupla.
• Aquisição de conhecimentos
sobre o respigar.
• Jantar com a turma.
• Aquisição
de
“nova
mentalidade”
acerca
da
reutilização do lixo.
• Melhoramento da expressão
oral.
• Alerta para problemas diários
e sua resolução.
• Aula pública em Lisboa.
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Dificuldades

Avaliação global

• Fraca cooperação, empenho e •
concentração dos diferentes
alunos da turma.
• Relacionamento entre alunos
• O porquê de certas atividades •
e sua realização.
• Relação do projeto com a
•
matéria.
• Objetivo e utilidade do projeto.

Ajudou a pensar melhor sobre as
questões do quotidiano e a
descobrir a nossa capacidade de
aprender.
Cativou os alunos a participar nas
aulas e criou contextos diferentes.
O projeto foi importante. Ajudounos a compreender melhor a
matéria e a aprender novos
conceitos como o respigar.

• No

inicio
achei
o
projeto
desinteressante, mas no deu
decurso comecei a gostar. Foi uma
quebra de rotinas, mas a artista
devia interessar-se pela nossa
opinião.

• O projeto não foi interessante
porque a artista não aceitava as
nossas ideias.
Quadro 29 – Síntese das respostas dos alunos obtidas no questionário de avaliação

Transcrevem-se duas frases de alunos que valorizam o projeto e a aprendizagem conseguida
no decurso do processo “…tive oportunidade de dar a matéria de filosofia em situações reais do
dia-a-dia. Adquiri uma base de argumentação”.
“Aprendi a questionar-me nas coisas que faço e que temos de nos empenhar para obter bons
resultados. O empenhamento coletivo permite atingir melhores resultados.

4.14.6 Avaliação do projeto pela dupla
A avaliação da dupla nos aspetos referentes à aceitação do projeto por parte da Direção da Escola,
da disponibilização dos recursos e da cooperação com outros professores, converge e é
francamente positiva. Relativamente ao impacto que teve na Escola o professor considera-o muito
bom e a artista satisfatório.
São ainda convergentes as avaliações relativas à organização do trabalho e sua execução, no que
respeita à articulação de conteúdos científicos e artísticos, às estratégias e aos recursos, atribuindo
ambos a classificação de bom. A duração do projeto é considerada pela artista como muito fraca e
pelo professor como boa.
A adequação do projeto ao contexto da turma e a sua exequibilidade é dada a classificação de
suficiente pela artista e de muito bom e bom pelo professor.
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A classificação da dupla acerca do desempenho dos alunos é diferenciada em todos os itens,
sendo de suficiente a registada pela artista e de bom a facultada pelo professor.
Apenas se observa concordância na receção das estratégias que por parte do professor, quer pela
artista. Nos restantes itens acerca do desempenho do projeto, a artista classifica a motivação,
empenho, participação, mudança de atitudes e aquisição de aprendizagens pelo professor com

Professor

Artista

suficiente e o professor classifica a artista nos mesmos parâmetros com bom e muito bom.

Aspetos positivos

Dificuldades

Sugestões futuras

 Conceção do projeto adaptado
à disciplina.
 Diversificação de estratégias
tendentes a privilegiar a
relação ação-pensamento.
 Envolvimento com agentes e
grupos da comunidade.

• Falta de tempo para
desenvolver
com
os
alunos, de uma forma
mais profunda, estratégias
de comunicação, relações
interpessoais, trabalho de
equipa,
resolução
de
problemas e tomadas de
decisão.
• Falta de tempo para
articular de uma forma
mais
profunda
os
conteúdos científicos com
os artísticos.
• Falta de tempo para
reformular a articulação
entre o artista e o
professor.
• Gestão do tempo.
• Limitações significativas
dos alunos, na expressão
verbal, na comunicação e
na reflexão.
• Desconstrução do modelo
de “aula normal”.

• Ampliar um conjunto de
estratégias para uma maior
coesão do grupo turma.
• Acautelar um maior equilíbrio
ao nível da participação do
professor e do artista.
• Possibilidade de alargar o
tempo do processo de
trabalho.

 Cooperação
criativa
entre
artista e professor.
 Trabalho colaborativo.
 Progressiva
perceção
da
mudança, alunos, professor e
artista.

• Melhor conhecimento mútuo
entre a escola/professores e
o projeto.
• Maior
disponibilidade
temporal para intensificar a
interatividade
entra
as
duplas,
• Criação de condições para
maior participação dos E.E.

Quadro 30 – Síntese das respostas abertas do questionário de avaliação

As dificuldades apontadas pela artista centram-se na falta de tempo para desenvolver o trabalho
com maior profundidade e as do professor na gestão do tempo e nas limitações dos alunos.
Os aspetos melhor conseguidos foram para a artista a adequação à disciplina, a diversidade de
estratégia aplicadas e o envolvimento com a comunidade. O professor evidencia a cooperação
entre ambos e a mudança de atitudes dos alunos, da artista e dele próprio.
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4.14.7 Breve descrição da aula pública
Após a apresentação da dupla, os doze alunos participantes nesta aula apresentam-se através
de ingredientes gastronómicos temperados com caraterísticas da sua identidade.
A dupla descreve o processo de trabalho, salientando a recuperação do tema opcional do
programa de filosofia “A responsabilidade ecológica” para o início do ano letivo. Esta opção teve
como objetivo envolver os alunos com a comunidade.
No dia dedicado às Escolas da Mostra de Cinema Documental, Ecorâmicas, que tinha como
tema o lixo, a turma participou com a projeção do breve extrato do filme “Lixo Extraordinário” de
Vik Muniz, introduzido por um aluno através da leitura de um texto explicativo do filme.
A propósito do consumismo e da ideia do útil e do inútil, os alunos fazem uma autópsia a uma
máquina de barbear, descrevendo as funções das excessivas componentes da sua embalagem
salientando a inutilidade das mesmas.
O professor fala do filme “Os Respigadores e as Respigadoras, com o objetivo de explicar o
título da aula pública e a sua correspondência com duas propostas vivenciadas pelos alunos: a
ida à Feira para respigar os alimentos que iriam ser cozinhados na cantina da escola para a
realização de um jantar comunitário. A atividade do respigar na feira foi explicadas por um
grupo de três alunas e o menu do jantar apresentado por um aluno. Ambas as atividades foram
documentadas pela projeção de fotografias.
A que sabe o saber? Pergunta a artista e os alunos respondem.
A aula finaliza com um grupo de alunos que relata algumas das perguntas respigadas das que
foram surgindo ao longo dos três meses do processo de trabalho, como por exemplo: O que é
agir? É o mesmo que fazer? São os desejos que nos levam a agir? A que sabe o respigar? É
útil dispensar sentimentos, pensamentos…? Será que eu existo mesmo? Para que serve
pensar? Faz sentido pensar em agir?

Fotografias 99 e 100 – Apresentação dos alunos e final de aula
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4.14.8 Avaliação da aula pública pela assistência
Foram recebidos 36 questionários dos quais 28 são de professores. Destes 58% dizem que esta
aula poderá ter impacto na sua prática profissional.
Numa percentagem que varia entre os 72% e 78% dos respondentes, esta aula trouxe inovação
em relação à metodologia, estratégias e recursos.
Como foi dito já anteriormente esta avaliação tem muito pouco significado, dado a percentagem
minoritária de pessoas que entregaram o questionário.

A aula pública trouxe inovação em relação
Formato %

Metodologia %

Estratégias %

Recursos %

Sim Não Branco Sim Não Branco Sim Não Branco Sim Não Branco

64

19

17

78

11

11

78

11

11

72

11

17

Níveis %
Classificação da aula pública

1

2

3

4

5

-

3

19

47

41

Quadro 31 – Percentagens de respostas obtidas no questionário de avaliação do público

A maior parte das classificações atribuídas à aula situa-se no nível bom e muito bom, registando-se
seis avaliações de suficiente e uma de fraco.

4.14.9 Considerações

A dupla criou um relacionamento harmonioso embora não fosse visivel cumplicidade entre ambos.
A conceção e execução do plano de trabalho foi bem articulada e as estratégias e recursos
reajustados em função das respostas que os alunos iam dando, e na procura de uma maior
motivação e desenvolvimento das capacidades de questionamento e argumentação.
Alguns alunos desta turma disseram não estarem motivados para o estudo, pelo que de inicio se
mostravam pouco disponíveis para as aulas. No entanto, no decurso do projeto notou-se evolução
na sua postura e no interesse demonstrado.
Alguns alunos manifestaram uma participação irregular nas atividades propostas pela artista,
referindo aquando da avaliação não entenderem a finalidade destas, nem a sua relação com a
matéria. Estes mesmos alunos estabeleceram com a artista apenas uma relação formal.
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A relação e o conhecimento entre os alunos evoluiu de um forma positiva, mas a coesão entre
todos os elementos da turma não foi totalmente concretizada no espaço de tempo do projeto.
Observaram-se algumas mudanças na prática de aula do professor, o envolvimento da dupla na
consecução do projeto delineado foi positiva. Os objetivos do projeto foram parcialmente
alcançados, pelo facto da dupla não ter conseguido que todos os alunos demonstrassem
empenhamento e colaboração quer nalgumas atividades realizadas durante o processo, quer na
apresentação e organização da aula pública.

5. Oficinas de formação

As oficinas de curta duração abertas a todos os professores das quatro escolas envolvidas no projeto
foram dinamizadas pela artista de voz e da performance, Margarida Mestre, abrangendo 107 professores
na sua maioria das Escolas do Cerco e das Caldas das Taipas.
Experimentaram exercícios: de aquecimento e relaxamento do corpo; de respiração e de voz passiveis
de executar em curto tempo, por exemplo antes de iniciarem a aula e que possibilitam o bem estar; de
expressão e comunicação, que contribuem para melhorar o ritmo de aula e a conversação com os
alunos.
Despertar os sentidos através do corpo e dar espaço aos movimentos espontâneos e ao improviso, bem
como proporcionar exercícios capazes de captar a atenção e concentração dos alunos e ainda, outros
passiveis de articulação com qualquer conteúdo disciplinar, foi também um dos objetivos desta ação.

Fotografias 101, 102 e 103 – Momentos dos workshops nas diferentes Escolas

Muitos dos exercícios são de fácil aplicação para o professor e respeitam a organização física da
sala de aula, o que possibilita a sua realização em qualquer momento do tempo de aula.
Observou-se grande entusiasmo por parte dos professores que frequentaram estas oficinas. No
decurso das mesmas, estes foram apresentando possíveis articulações com as suas disciplinas e
vontade de as aplicarem a curto prazo. Revelaram serem muito uteis quer a nível pessoal quer
profissional.
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6. Reflexões gerais

A valorização da Residência como um espaço de partilha de experiências de natureza pedagógica
e artística, como um momento desafiador da criatividade e relevante para um enriquecimento
pessoal e profissional, foi evidente quer por parte dos artistas quer pelos professores que dela
saíram com entusiasmo para a implementação do projeto no contexto das suas escolas e mais
precisamente das suas turmas de alunos.
As Escolas participantes revelaram maior aceitação do Projeto 10 x 10 e disponibilização dos
recursos necessários à sua realização. O empenhamento e acompanhamento dos Diretores das
Escolas do Cerco e de Caldas das Taipas foi evidente do decurso do projeto.
As reuniões realizadas, no início do ano letivo, com os Encarregados de Educação (E.E.) dos
alunos participantes no projeto, pretenderam esclarecer quais as suas intenções, explicar
sucintamente o seu processo de desenvolvimento e clarificar as dúvidas surgidas, possibilitaram
uma maior aceitação e colaboração por parte destes.
A apresentação das aulas públicas contou com a presença de muitos dos E.E. e nos debates
efetuados ouviram-se intervenções como: “ Há muito que não via a minha filha com vontade de ir
às aulas” ou “ a Escola para o meu filho passou a ter um entusiasmo diferente”.
A cumplicidade desejável nesta parceria entre o artista e o professor exige confiança e apoio nas
mais diversas decisões e o respeito pelas diferentes perspetivas, ideias, opiniões e saberes.
Quando esta não se estabelece surgem constrangimentos no desenvolvimento dos projetos que se
propõe levar a cabo, como se verificou nos Projetos: Habitar a Poesia, Poder, Ponto e Respigar.
As sessões de pensamento são momentos privilegiados para os alunos que dispostos em círculo
partilham ideias, sentimentos e emoções e estabelecem interações visuais e relacionais.
No diagnóstico inicial feito aos alunos, mais de 50% destes consideraram que um dos grandes
obstáculos à aprendizagem residia nos métodos de ensino utilizados pelos professores. Esta
dificuldade foi ultrapassada pela diversidade de micropedagogias propostas pelas duplas, tornando
as aulas mais dinâmicas, mais ativas e com maior ligação aos interesses dos alunos e à realidade.
Das reflexões sobre a problemática da aprendizagem escolar, globalmente os alunos envolvidos no
projeto, valorizaram o ambiente criado em sala de aula, as atividades que de uma forma lúdica e
divertida ajudaram a concretizar as suas aprendizagens e os dispositivos que as estimularam.
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A transformação do espaço físico da aula para um espaço pedagógico, onde o aspeto informal
desempenhou um papel facilitador da expressão de convivência, reconstruído com atividades que
proporcionaram a partilha de conhecimentos e de reflexões, de ideias e de opiniões de cada um e
de um todo, constituíram momentos de aprendizagem bastante significativos no desenrolar de
alguns dos projetos implementados.
As corporizações utilizadas em muitos dos projetos das duplas, facilitou a compreensão e
memorização de conceitos e conteúdos das diferentes disciplinas.
As atividades de relaxamento e as pausas feitas sensivelmente a meio do tempo de aula,
promoveram a evolução das capacidades de atenção e concentração dos alunos, criando-lhes um
maior disponibilização para participarem nas tarefas.
Os rituais e as rotinas implementadas edificaram momentos estruturantes das atividades e dos
comportamentos dos alunos.
A maioria dos professores valorizaram o papel dos artistas em relação a um olhar externo à Escola.
Olhar que traz outras perspetivas e uma atitude diferente perante o ensino/aprendizagem.
Nas avaliações realizadas pelas duplas verifica-se que os professores atribuíram um peso elevado
ao desempenho do artista, mas este apreciou o desempenho do professor numa escala inferior ou
bastante inferior, o que levanta questões sobre estas perceções.
As aulas públicas que, na sua generalidade, contaram com a presença dos alunos foram bem
estruturadas e incidiram essencialmente na demonstração dos processos de trabalho e na sua
ilustração pelos alunos, foram apresentadas na sua totalidade na Gulbenkian. Os questionários de
avaliação destas aulas foram solicitados ao público, mas a sua resposta foi fraca, pelo que se
considerou esta avaliação muito pouco significativa.
A realização das aulas públicas nas Escolas contou com poucos assistentes, à exceção da Escola
secundária D. Dinis, em que os professores presentes mostraram grande apreço pelas mesmas.
A necessidade de encontrar respostas variadas e cada vez mais adequadas à heterogeneidade
dos alunos de uma turma, humanizando o conhecimento, acarreta preocupações de recriação de
conteúdos, de metodologias e de recursos, por parte dos professores. Assim sendo, os professores
candidatos ao projeto 10 x 10 que vai ao encontro destas inquietações, devem apresenta
voluntariamente a sua candidatura, para não comprometerem a necessária disponibilidade para
arriscar na mudança de rotinas, de estratégias e de atividades que implicam o questionamento das
suas práticas de sala de aula.

119

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

PROJETO 10 X 10 3ª EDIÇÃO 2015

120

