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Sumário Executivo  

 

O presente documento constitui o sumário executivo do relatório de avaliação do Projeto 10x10 

em sala de aula e procura sintetizar os principais impactos junto dos professores, artistas e 

alunos. 

Primeiramente apresenta-se o número de intervenientes no projeto e de assistentes às diferentes 

aulas públicas. Em seguida, enunciam-se os objetivos gerais da avaliação e uma breve descrição 

da metodologia adotada. Por último, referem-se as principais conclusões da avaliação. 

 

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 na 

Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa, no Mosteiro de S. Bento no Porto e nas Escolas 

envolvidas no projeto. 

 

Intervenientes  Nº  

Coordenadora  1 

Moderadora  1 

Investigadora especialista em Filosofia para Crianças  1 

Avaliadora  1 

Professoras  12 

Artistas  6 

Escolas  5 

Turmas  6 

Alunos  155 

Professores participantes nas oficinas de curta duração  53 

Assistentes às aulas públicas 
 

Gulbenkian                Mosteiro de S. Bento Escolas Secundárias 

Manhã Tarde Manhã Manhã Tarde D. Dinis 
Padre António 

Vieira 
Seomara da  
Costa Primo 

Caldas das 
 Taipas 

151 289 124 120 120 30 100 118 30 

 

Objetivos da avaliação  

 

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

  

• Avaliar o cumprimento dos objetivos gerais descritos no projeto 10 x 10;  
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• Averiguar a adequação dos projetos desenvolvidos pelas triplas, ao contexto dos alunos 

das turmas e ao trabalho desenvolvido 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 carater descritivo, contextualizado e interpretativo 

das 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 dos 

professores com o artista e das sessões de pensamento com os alunos e recolhidos dados 

através da aplicação dos instrumentos de avaliação: guiões das entrevistas aos alunos; inquéritos 

por questionários de diagnóstico e questionários de avaliação para artistas, para professores, para 

alunos e para assistentes às aulas públicas.  

 

Principais conclusões da avaliação  

 

A relação pedagógica tornou-se charneira do projeto, quando o papel do professor pôs em 

evidência o aluno como construtor do seu conhecimento e incentivou à sua participação na vida 

da turma. 

A cumplicidade que se estabeleceu entre os diferentes elementos de cada tripla foi fundamental 

para que os professores adquirissem mais confiança, requisitos para arriscar e renovar as suas 

práticas letivas. 

As estratégias e atividades propostas aos alunos pelo artista, em consonância com os 

professores, apostaram no processo socio afetivo e criativo deste, estimulando as interações de 

grupo/turma como uma forma de chegar ao cognitivo. 

 Os exercícios de ativação do corpo reanimaram a atenção e concentração para a realização da 

tarefa.  

A corporização de conceitos científicos facilitou a sua compreensão e contribuiu para uma melhor 

aprendizagem dos mesmos, encontrando reflexo nas avaliações de alguns alunos. 

O jogo como recurso pedagógico proporcionou motivação, envolvimento e prazer, sem descorar 

os resultados e a eficácia nas aprendizagens. 

As conclusões que se apresentam, resultaram de uma observação e acompanhamento regulares, 

do trabalho que cada tripla desenhou e desenvolveu em função dos conteúdos das unidades 

curriculares das disciplinas envolvidas, do perfil da turma e do seu contexto, das necessidades e 
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interesses destes e da análise dos dados recolhidos, através dos instrumentos de avaliação 

citados no relatório. 

 

Como mais-valias para os alunos referem-se: 

 O contributo das dinâmicas experimentadas para a melhoria do relacionamento entre 

alunos, entre estes e os professores, para o aumento da autoconfiança e respeito pelo 

outro, os quais proporcionaram a formação de um grupo/turma coeso.  

 A criação de um clima de trabalho atento às interações entre a tripla e os alunos, tratando-

os como indivíduos únicos, com a sua realidade pessoal e social e tendo consciência da 

elevada complexidade de relações que se estabelecem entre os diferentes grupos que 

constituem uma turma. 

  O incremento da motivação para as aulas e pelas matérias, ocasionado pela inovação, 

diversidade de estratégias e de atividades vivenciadas. 

 A valorização do trabalho realizado em subgrupos de alunos, que variaram na sua 

composição, fomentaram as capacidades de autonomia, iniciativa e imaginação, quer na 

sua execução quer na apresentação dos mesmos. 

 As diferenças significativas na alteração do espaço físico da sala de aula e dos lugares 

onde a aula acontecera, desformataram o convencional e ativaram o envolvimento para a 

realização das propostas equacionadas e para a vontade de aprender. 

 O recurso ao jogo, ao corpo e aos sentidos facilitou a aquisição e compreensão dos 

conteúdos das diferentes disciplinas, tendo sido notória a sua eficácia na aquisição do 

conhecimento de uma parte significativa de alunos. Nalguns projetos, este aspeto refletiu-

se nas avaliações quantitativas do final de período. 

 O sentido de responsabilidade, cooperação e empenhamento aumentaram com a 

participação na aula pública, pela oportunidade de obter sucesso na demonstração do 

trabalho desenvolvido e perante um público desconhecido. 

 

O desenvolvimento de uma conduta reflexiva sobre os comportamentos e competências 

implementadas na prática letiva, leva os professores a formularem inquietações que conduzem a 

uma vontade de mudança. São estes professores que se disponibilizam para participar no projeto, 

com a expetativa de encontrarem processos e dispositivos de diferenciação pedagógica 

inovadores. 

 O artista procura criar com eles espaços de escuta, de troca de ideias, de reflexões e de 

abordagens criativas, ágeis e produtivas, que estimulem a vontade de arriscar e de transformar as 

suas práticas em sala de aula. 
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Nesta perspetiva pode afirmar-se que: 

 A cumplicidade estabelecida pelo duo de professores com o artista, na maior parte dos 

casos, constituiu um pilar fundamental para a boa consecução do projeto.  

 

 Um elemento exterior enraizado em práticas artísticas e não contaminado pelos 

mecanismos da educação formal enriqueceu e elevou a qualidade das práticas letivas. 

 A implementação em aula das propostas inovadoras possibilitou a quebra de estratégias 

rotineiras, em prol da criação do interesse e da motivação dos alunos para as aulas e para 

aprendizagens mais significativas. 

 A compreensão da mais-valia em garantir um vínculo com os alunos é imprescindível. Para 

isso, é necessário conhecer os seus interesses, emoções, gostos, alegrias e tristezas, para 

além do habitual percurso escolar. 

 Que os exercícios que combinam a atividade física e mental são relevantes para focar o 

aluno na atividade proposta. 

 A implementação dos rituais e dos momentos de pausa/relaxamento no decurso das aulas 

constituíram uma mais-valia para a renovação da atenção e concentração dos alunos. 

 A valorização do recurso ao corpo e aos sentidos como instrumento pedagógico favoreceu 

a compreensão, a memorização e apreensão dos conceitos 

 A reflexão conjunta de aspetos como: a reorganização física da sala de aula que impedia 

os alunos de se olharem e atropelava a comunicação; a diversidade de espaços onde a 

aula aconteceu; o ruido de fundo motivado por uma escuta inativa; a ativação da memória 

e da concentração; a importância da criatividade na concretização e apresentação dos 

trabalhos dos alunos, proporcionou mudanças de procedimentos na maior parte dos 

professores, melhorou as dinâmicas de aula; a relação pedagógica e beneficiou o 

ambiente de ensino/aprendizagem. 

 A descoberta do fio condutor entre os conteúdos das diferentes disciplinas e as diversas 

atividades, foi possível graças ao trabalho de reflexão, análise e discussão entre os 

elementos da tripla. 

O desenvolvimento de competências transversais e algumas das micropedagogias 

experimentadas foram replicadas por alguns destes professores, junto de outras turmas.  

 

O facto de o artista participar em mais de uma edição do projeto, proporcionou-lhe uma melhor 

consciência do seu papel junto dos professores, dos alunos e da Escola.  

 O desempenho do artista mesmo os que participaram apenas nesta edição, teve fortes 

implicações no impacto do projeto junto dos alunos e na mudança de atitudes dos professores 

perante os métodos de ensino em sala de aula. 
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Observou-se que o artista: 

 Aprofundou os seus conhecimentos científicos e a articulação entre os diferentes 

conteúdos das disciplinas lecionadas com os professores com quem formou a tripla. 

  Ampliou o conhecimento do contexto de aprendizagem dos alunos, bem como dos seus 

interesses, necessidades, dificuldades e receios. 

 Melhorou a articulação das atividades de natureza artística com as de natureza 

pedagógicas, graças às reflexões conjuntas e reajustamentos nos planos de aula 

desenhados. 

 Implicou-se em todo o processo de desenvolvimento do projeto, potenciando as dinâmicas 

do grupo/turma, as abordagens criativas, ajudando a dar sentido às aprendizagens. 

 Introduziu um olhar atento e critico ao desenvolvimento de competências transversais; à 

eficácia da comunicação e à utilização dos recursos pedagógicos. 

 Estimulou a consciência do corpo e a sua utilização como promotor da compreensão de 

conceitos complexos. 

 Implementou a melhoria das práticas de aula com a introdução de linguagens e 

ferramentas artísticas.  

 

A Residência, momento de partilha de experiências, perspetivas e saberes, constituiu uma mais- 

valia para todos que nela participaram, incutiu grande ânimo e vontade de prosseguir na 

realização do projeto.  

No contexto da Escola, mais precisamente de sala de aula, cinco dos projetos desenvolvidos 

alcançaram com sucesso os objetivos e um apenas o conseguiu parcialmente. Esta avaliação foi 

devida: aos constrangimentos provocados pela não cumplicidade entre a tripla; por falta de tempo 

para um maior número de encontros entre esta e os alunos; pela experimentação do modelo 

criado, mais sistematizada e potenciada, envolvendo os alunos com maior entusiasmo e pela 

perceção dos alunos na falta de articulação do projeto com os conteúdos das disciplinas e com as 

atividades de sala de aula.  
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1. Introdução 

 

Enquadrada no Programa “Descobrir, Educação para a Cultura” da Fundação Calouste 

Gulbenkian, a 4ª edição do Projeto 10 x 10 decorreu entre julho de 2015 e fevereiro de 2016, tal 

como nas edições anteriores foi coordenada pela Dr.ª Maria Assis Swiinnerton, diretora do citado 

programa. 

Três momentos presidiram à efetivação deste projeto: 

 

1. Realização de duas Residências Artísticas, que aconteceram em Lisboa, no espaço 

Gulbenkian, entre 13 e 18 de julho e em Guimarães, no Centro de Criação de Candoso, 

entre 26 e 30 do mesmo mês. Nestes dias, professores e artistas partilharam diferentes 

perspetivas e vivenciaram metodologias e estratégias de natureza pedagógica e artística, 

com a finalidade de refletirem sobre as possíveis mudanças e impactos destas nas 

práticas pedagógicas. Foi elaborado um relatório de avaliação destas residências que se 

pode consultar no anexo 1. 
 

2. Desenvolvimento de projetos individuais, em contexto de escola e mais especificamente 

em sala de aula, entre setembro de 2015 e janeiro de 2016. Nestes projetos, a tripla (dois 

professores e um artista organizados em torno de um projeto) tendo em conta o perfil da 

turma selecionada para o desenvolvimento do trabalho e os objetivos que pretende atingir, 

desenhou um plano de articulação entre os conteúdos científicos das disciplinas 

envolvidas e as estratégias de natureza artística e implementou-o. 
 

3. Apresentação das aulas públicas na Fundação Calouste Gulbenkian, no Mosteiro de S. 

Bento, no Porto e nas Escolas participantes, onde as triplas e as respetivas turmas de 

alunos mostram alguns aspetos do processo desenvolvido e dos produtos obtidos.  
 

Foram realizadas parcerias entre a Fundação Gulbenkian e o Teatro Nacional São João no Porto, 

a Oficina das Artes em Guimarães, as Escolas onde o projeto foi executado 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, as participações nos ensaios 

gerais e nas realizações das aulas públicas, a acreditação fez-se na modalidade de Oficina á qual 

foram atribuídos 2 créditos. 

O relatório que a seguir se apresenta, inclui as diferentes etapas programadas para a consecução do 

projeto (anexo 2), a avaliação do segundo e terceiro momentos e uma apreciação global do mesmo. 

A sua estrutura compreende: a apresentação e o enquadramento dos participantes; uma breve 
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caraterização das escolas envolvidas; a descrição dos instrumentos de avaliação utilizados; as 

reflexões sobre 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 as apreciações finais.  

 

2. Objetivos do projeto  

 

Foram objetivos gerais do projeto da 4ª edição:  

 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.  

 Desenvolver novas abordagens, para a realização de aulas sobre conteúdos chave das 

disciplinas de Português, História, Economia, Matemática, Físico-Química, Biologia e Geologia 

e Educação Física 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 seis aulas públicas, no qual os alunos possam ter um papel 

interventivo e participativo.  
 

 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.  

 

 

 

 

3. Descrição dos diferentes itens 
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3.1 Participantes: apresentação e enquadramento.  

O projeto desenvolveu-se em cinco escolas situadas respetivamente em Lisboa, Amadora, Porto e 

Guimarães. 

Envolveu doze professores que lecionam as disciplinas de Português, Matemática, Física e Química, 

Biologia e Geologia, Economia e Educação Física, em 6 turmas do 10º ano do ensino secundário, 

num total de 155 alunos.  

Seis artistas das áreas do teatro, da música, da voz e performance e das artes plásticas, constituíram 

tripla com dois professores de cada turma. Os artistas participaram e dinamizaram aulas com os 

respetivos professores e efetuaram sessões de trabalho conjuntas para conceberem, planificarem e 

executarem um projeto de sala de aula, que teve em atenção o perfil de cada uma das turmas que lhe 

foram atribuídas, a articulação dos conteúdos disciplinares, o conhecimento transversal às diferentes 

áreas do saber, as estratégias de natureza artística e os interesses e evolução dos alunos nos 

diversos momentos da sua aprendizagem. 

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 turmas 

participantes. 

Constituíram o núcleo motivador do projeto os alunos, que colaboraram com a sua participação, os 

seus testemunhos, com as suas conceções de Escola, de Professor e do Ensino/ Aprendizagem e 

com as diversas reflexões e avaliações que aconteceram no decurso e no final do projeto.  

Duas artistas das áreas do teatro dinamizaram 3 sessões de formação abertas a todos os professores 

das citadas escolas e nas quais participaram 53 docentes.  

Foi solicitada, às Direções das Escolas que aderiram positivamente ao Projeto, autorização para 

observação de aulas, assistência a algumas das sessões de trabalho das triplas e para aplicar os 

instrumentos de avaliação necessários à recolha de dados. 

 

3.2 Breve caraterização das escolas 

 

Escola Secundária D. Dinis 

A Escola, localizada no Bairro das Amendoeiras em Marvila, foi criada em 1971 pelo Decreto-Lei 

447/71, de 25 de Outubro, como Liceu Nacional D. Dinis, passando à atual designação de Escola 

Secundária D. Dinis com a extinção de todos os “Liceus”, após o 25 de Abril de 1974. Tem como 

patrono o sexto rei de Portugal - D. Dinis. Integra o Centro de Formação de Associação de Escolas 

António Sérgio, sendo a escola sede do Centro, a Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde 

(RNEPS) e, consequentemente, a SHE (Schools for Health Education), herdeira natural da antiga 
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Rede Europeia de Escolas Promotoras de Saúde (ENHPS - European Network of Health Promoting 

Schools). e, ainda, a Rede de Bibliotecas Escolares. 

O número total de alunos do agrupamento é de 2671. A escola sede tem 14 turmas do terceiro ciclo, 

9 turmas do ensino secundário regular e 11 turmas de ensino profissional. Possui também ensino 

noturno.  

Está integrada num contexto sociocultural muito vulnerável que se reflete na motivação e 

desempenho prestado por grande parte dos alunos, na sua falta de objetivos a médio e a longo 

prazo. Nalguns casos os alunos e os encarregados de educação não identificam a Escola como local 

de aprendizagem, de desenvolvimento pessoal e de cidadania plena. 

A escola secundária D. Dinis tem implementado um conjunto de diferentes projetos e atividades, com 

o objetivo de estabelecer  relações de proximidade com a comunidade envolvente, desenvolvendo 

experiências no âmbito da dinamização cultural, do empreendedorismo, da solidariedade, da 

educação ambiental e ciência e da investigação.  

 

Escola Secundária Padre António Vieira 

Pertencente ao Agrupamento de Escolas de Alvalade, situada em Alvalade/Lisboa, conta atualmente 

com uma psicóloga, cerca de 180 docentes e 1100 alunos, distribuídos por 13 turmas do Ensino 

Básico, 25 turmas do ensino secundário, 15 do curso cientifico-humanístico, 3 do ensino vocacional e 

7 de cursos profissionais. 

Os alunos são provenientes de zonas muito diversificadas de Lisboa, pelo que a comunidade 

educativa valoriza, para além dos objetivos comuns a todas as escolas, o alargamento da experiência 

social do aluno independentemente do seu grupo de origem e a troca de experiências na comunidade 

educativa.   

Quanto aos recursos humanos, o corpo docente sofreu uma forte renovação do seu quadro. Há 

necessidade de criar mais estabilidade de forma a conhecer-se as potencialidades de cada um e a 

promover a respetiva integração de modo a melhor se responder às necessidades do Agrupamento. 

O lema do projeto educativo é “Aprender, Crescer, Ser” o que implica um forte investimento na 

implementação de medidas de promoção do sucesso do aluno. 

Numa perspetiva de construção de identidade enquanto pessoa o Agrupamento defende:  

- valores que permitam estabelecer “um equilíbrio entre o rigor no cumprimento das regras 

necessárias ao seu bom funcionamento e a valorização da dimensão afetiva, relacional e cooperativa 

entre os diversos agentes da comunidade escolar”;  

- que os alunos para além de aprender desenvolvam competências sociais que promovam a 

participação ativa, solidária, com respeito pelo outro assumindo progressivamente uma autonomia 

responsável e crítica;  
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- a colaboração com parceiros do exterior que lhe permitam melhorar o seu desempenho junto do seu 

público-alvo. 

 

Escola Secundária Seomara da Costa Primo 

Situa-se na freguesia da Venteira, concelho da Amadora tem uma área envolvente caracterizada pela 

vizinhança de bairros problemáticos com população imigrante e desfavorecida.   

Integrada no Agrupamento de Escolas de Amadora Oeste, os 1320 alunos distribuem-se por 840 

alunos do ensino diurno e 450 do ensino noturno, repartidos por 67 turmas, 3 do 3.º ciclo do ensino 

básico regular, 11 do 3º ciclo cursos vocacionais e 36 do ensino secundário, sendo 15 do ensino 

regular, 20 dos cursos profissionais, 1 dos cursos vocacionais e 17 turmas do ensino noturno.   

A oferta educativa da Escola inclui no regime diurno os cursos científicos humanísticos, cursos 

profissionais e cursos vocacionais. No ensino noturno, são disponibilizados um total de 17 turmas dos 

cursos de educação e formação de adultos de nível B3 de nível secundário. Como se verifica, existe 

nesta escola uma forte vertente de ensino profissional com uma grande percentagem direcionada 

para a integração no mundo do trabalho.  

Pouco mais de 50% desta população escolar, possui naturalidade portuguesa muitos dos quais 

constituindo uma primeira geração de ascendência africana. Apesar da hegemonia de origem 

africana, existe, no entanto, um número significativo de discentes oriundos dos países de Leste e do 

Brasil.  

Estimular nos alunos a importância do saber, o gosto pelo trabalho, desenvolver capacidades de 

autonomia e espirito crítico e exigir rigor na sua atuação são princípios orientadores desta Escola, 

bem como a aposta numa oferta educativa diversificada, com vista a uma consciencialização 

constante do papel do aluno na Escola e na sociedade.   

 

Escola Secundário do Cerco 

O Agrupamento de Escolas do Cerco está situado na zona oriental da Cidade do Porto, freguesia de 

Campanhã (a terceira freguesia mais populosa do concelho, com 14 bairros sociais).  

Relativamente à escolaridade, constatam-se os baixos níveis de escolaridade da população residente 

na freguesia de Campanhã, o que se acentua ainda mais nos Bairros de Habitação Social/Camarária 

do território: perto de 20% da população não tem qualquer grau de escolaridade, cerca de 30% tem o 

1º ciclo do ensino básico, e menos de 10% atinge o 3º ciclo de escolaridade (Censos, 2001).  

Nos últimos anos, no enquadramento de crise económica generalizada, os problemas sociais têm 

vindo a acentuar-se, bem como as vulnerabilidades e riscos envolvidos. Uma grande parte da 

população vive em condições económicas e socialmente desfavorecidas. Um grande número de 

agregados familiares vive em situação instável, com empregos precários, com práticas de trabalho 

atípicas, com um rendimento abaixo do salário mínimo nacional, dependendo de subsídios e do RSI 
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(Rendimento Social de Inserção). Verificam-se elevados índices de exclusão, quer do sistema 

educativo, quer do mercado de trabalho - fatores estruturantes no desenvolvimento sustentável de 

qualquer comunidade. As situações de exclusão social decorrem de um processo mais ou menos 

avançado de acumulação de ruturas várias: ao nível do trabalho, do habitat, da família e, grosso 

modo, ao nível da participação nos modos de vida dominantes, com a consequente interiorização de 

identidades desvalorizadas.  

Relativamente à população escolar, este ano letivo, é constituída por 1831 discentes, em que 

somente 189 discentes são do ensino secundário regular, 10% do ensino secundário CH, 7% 

profissionais, 5% vocacionais e 3% PIEF- 20% 3º ciclo. 17% do 2º ciclo e 38% do 1º ciclo. 

 

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 1086 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 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. 
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3.3 Instrumentos de recolha de dados 

 

A aplicação de instrumentos de avaliação, através dos quais foi possível recolher dados, decorreu de 

setembro de 2015 a março de 2016. 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 fatuais das sessões de pensamento 

e das observações de aulas, constituindo objeto de estudo e de análise, conjuntamente com o 

tratamento dos dados recolhidos através de inquéritos por questionários de avaliação diagnóstico e 

de avaliação final para alunos (anexo 3 e 4); das entrevistas aos alunos realizadas no início e no final 

do projeto e para as quais se elaboraram guiões (anexo 5 e 6); dos questionários de avaliação para 

professores (anexos 7) e para artistas (anexo 8) e do questionário de avaliação dirigido aos 

assistentes das aulas públicas (anexo 9).  

 

Os registos factuais fazem parte do diário da avaliadora e dizem respeito:  

 às duas sessões de pensamento, realizadas com os alunos no início e no final do projeto, 

foram orientadas pela filósofa Dina Mendonça, com o objetivo de recolher dados sobre as 

suas conceções de Educação, ensino/aprendizagem e  sobre a avaliação do projeto 

realizado em sala de aula;  

 às duas entrevistas efetuadas a uma amostra de 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 

triplas. 

 

Os questionários de avaliação diagnóstico, com itens de resposta fechada, foram aplicados a 

todos os alunos e permitiram recolher informação sobre algumas das suas conceções acerca da 

aprendizagem, da escola, do professor e do seu papel como aluno. 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 avaliação aplicado a todos os alunos é composto por duas partes, uma 

primeira com onze itens de resposta fechada, relativos ao contributo do projeto para fomentar o 

relacionamento entre os alunos, entre estes e os professores e os artistas, do despoletar a 

motivação e do empenho para a aula e para a aprendizagem, à valorização das capacidades de 
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auto estima e confiança. Quatro 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, a avaliação global do projeto e a apreciação do seu 

envolvimento na aula pública.  

 

O questionário de avaliação para professores e para artistas para recolha de dados 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/professores e desempenho em relação 

aos alunos, aos professores e ao artista, conforme o destinatário. Uma segunda parte 

compreende sete itens de respostas aberta, que solicitam os três aspetos mais e menos 

conseguidos, o que gostariam de ter feito enão conseguiram; sugestões de melhoramento da 

eficácia do processo; formas de contaminação do projeto e uma frase avaliativa sobre todo o 

trabalho executado.  

 

O questionário de avaliação da aula pública, distribuído aos assistentes destas foi analisado 

em função da classificação atribuída aos itens relacionados com: o formato; a metodologia; os 

conteúdos e os recursos observados e percecionados 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 o impacto do projeto junto destes, as dificuldades sentidas e os 

aspetos mais relevantes.  

 

3.4 Conceções dos alunos sobre Ensino/Aprendizagem 

 

A similaridade das respostas dadas pelos alunos conduz a uma reflexão conjunta sobre a análise dos 

dados obtidos, através dos registos factuais das sessões de pensamento, dos questionários de 

diagnóstico e das entrevistas. 

Inicia-se esta reflexão pela abordagem das sessões de pensamento, orientadas pela investigadora 

Dina Mendonça que, para além de ter convidado os alunos a relembrarem algo que tivessem 

aprendido e considerado relevante, equacionou a questão: “O que cabe na Educação” originando um 

debate estimulante do pensamento coletivo. 

O envolvimento dos alunos não foi unanime, mas grande parte destes puderam exprimir as suas 

ideias e opiniões, complementar ou mesmo transformar os seus pensamentos, em função das 

diferentes contribuições dos elementos do grupo e, deste modo, concorrer para a perceção dos 

conceitos em causa. 
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Em relação às referências sobre o que aprenderam e consideraram importante, verificou-se que a 

aprendizagem de comportamentos, como: ter paciência e calma para ultrapassar obstáculos; ouvir e 

respeitar os outros para sermos respeitados e para que possamos comunicar; ser responsável; 

aceitar as diferenças porque para além de cada um ser singular, têm estilos de vida, religiões e 

formas de pensar diferenciados; lidar com a perda e com a distância; partilhar e não desistir porque a 

persistência possibilita resolver os problemas, ocorreram com maior frequência do que a de factos 

concretos como por exemplo: aprender a nadar, a ler, a escrever ou andar de bicicleta. 

Estas evidências, ou seja, os valores e comportamentos, repetidos com regularidade ao longo das 

sessões realizadas com as seis turmas de alunos, transpõem o conceito para a forma como o mesmo 

aprende e pode dar sentido ao que faz. 

O pensamento sobre o que cabe na Educação foi orientado ora por uma carta que escreveriam ao 

Ministro da Educação ou por uma explicação a uma identidade abstrata, neste caso, a um E.T. 

Salientam-se as frases dos alunos que dão lugar aos seus desejos e à forma como o 

ensino/aprendizagem podia ser aliciante – “ensinar a pensar e não a obedecer; a excessiva carga 

horária deixa pouco tempo para pensar e organizar o pensamento; são necessárias atividades mais 

interativas, diferentes das habituais – o professor fala, fala…escreve no quadro e nós copiamos; é 

necessário alargar o âmbito do currículo a outras disciplinas de caráter geral e de ligação ao real 

como finanças, planeamento, politica; partilhar mais prazer, ou seja, educar os outros a ter prazer no 

que aprendem e na forma como o fazem e a aula não estar confinada ao espaço rígido da disposição 

do mobiliário ou do local onde a mesma pode acontecer”. 

Nestas reflexões também foi dado relevo ao conhecimento numa perspetiva mais global. A Escola 

não é detentora do saber, porque este apenas está ligado às disciplinas e a sua amplitude é muito 

maior. Mais uma vez, o erro aparece consubstanciado à aprendizagem e ao facto de a sua 

ultrapassagem ser estruturante. Documentam estas considerações a voz dos alunos: “O 

conhecimento é necessário para a compreensão de tudo o que nos rodeia e não só para as 

disciplinas da escola. Para aprender não é necessário que haja alguém para ensinar, evoluímos com 

os erros e aprendemos mais sozinhos”. 

Compreende-se assim que, a apropriação dos saberes só parece existir no quadro das experiências 

globais que permitam ultrapassar o carater fragmentário das atividades escolares habituais e que a 

distorção entre as práticas escolares e as práticas em ação na realidade, deve ser minorada.  
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Fotografias 1, 2 e 3 – Alunos nas sessões de pensamento e exemplo de um mapa concetual 

 

Na sequência do conceito mais amplo de educação cabe a problemática do ensino/aprendizagem, a 

qual se tenta compreender através da análise dos resultados dos questionários, aplicados a todos os 

alunos, e das entrevistas, realizadas a uma amostra dos mesmos. 

 Pela observação do gráfico 1 verifica-se que 51% dos alunos associa a forma de aprender ao desejo 

de satisfação, a sentimentos de compreensão e à proximidade que se cria com os colegas e 

professores. As consecuções destes comportamentos proporcionam-lhes o desenvolvimento das 

capacidades de atenção e concentração, a vontade de trabalharem, de se esforçarem e de serem 

persistentes na resolução dos problemas que poderão surgir ao longo da construção da sua própria 

aprendizagem 
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se empenham na construção da própria aprendizagem

se esforçam para conseguir ter boas notas

se esforçam para resolver dificuldades e problemas 

as propostas de trabalho na aula são interessantes e …

procuraram adquirir conhecimentos fora da Escola

desenvolver capacidades de análise, reflexão e …

realizam todas as tarefas sugeridas para a construção do …

experimentam atividades diversificadas e criativas

colaboram ativamente no trabalho de grupo

se envolvem na organização das tarefas escolares

participam na avaliação das suas atitudes e dos seus …

Os alunos aprendem quando…(%)

 

Gráfico 1 – Percentagem de respostas dos alunos à forma como aprendem 

 

A importância da componente emocional aparece retratada em todas as entrevistas e, na maior parte 

das vezes, ligada ao conceito de “bom professor”. 

Embora os alunos enfatizem o facto de a aprendizagem depender, maioritariamente, de si próprios, 

não deixam de relevar os métodos de ensino, a dinâmica de uma aula interativa e com conteúdos 

interessantes, conferindo ao professor a responsabilidade da partilha dos significados e da gestão do 

currículo em função dos princípios e valores. 
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Quando se pergunta o que gostaria de mudar na aula, maioritariamente respondem: a forma como se 

ensina – “a maior parte das aulas são uma seca, estamos o tempo todo sentados, a ouvir os 

professores e a copiar do quadro. Muitas vezes não nos motivam”.  
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valoriza o esforço realizado pelos alunos em função das …

capta a atenção e interesse dos alunos

deixa os alunos exprimirem as suas ideias

explica com clareza utilizando o modo expositivo

Incentiva sistematicamente à participação

está disponível sempre que os alunos precisam dele

utiliza recursos diversos para trabalhar os conteúdos das …

articula os conteúdos das disciplinas com as experiências …

dinamiza atividades diferentes para a aprendizagem dos …

desenvolve projetos de encontro aos interesses dos alunos

propõe tarefas que contribuem para a construção do …

estimula a reflexão e o pensamento crítico

O bom professor (%)

 

Gráfico 2 – Percentagem de respostas sobre a conceção dos alunos acerca de bom professor 

Relacionada com a atitude do professor, observa-se no gráfico 2 uma elevada percentagem nos 

itens: ser capaz de captar a atenção e o interesse dos alunos, escutar e respeitar as suas ideias e 

valorizar o seu esforço e, ainda, mostrar disponibilidade para os atender sempre que estes 

necessitem. 

Transcrevem-se dois extratos de textos das entrevistas aos alunos, acerca do que fariam se fossem 

um bom professor: “O meu sucesso com professora é entrar na aula sempre bem-disposta. 

Esclarecer todas as dúvidas aos meus alunos e tentar variar os locais onde dou as aulas. Faço bons 

diálogos e implico-os em atividades interativas. Sou uma professora em quem têm confiança e faço 

com que as aulas não sejam cansativas” e “Como bom professor interajo com os alunos; uso 

métodos diferentes e colaborativos, uso as novas tecnologias, tiro as suas dificuldades e pergunto se 

perceberam bem a matéria. Crio um ambiente de confiança e alegria”. 

Um aspeto curioso é o facto de apenas uma pequena percentagem dos alunos valorizarem o 

desenvolvimento do pensamento critico e da reflexão, o que leva a equacionar a questão: Será que 

ao longo dos 9 anos de escolaridade, as estratégias de ensino, as atividades de aprendizagem e os 

materiais curriculares (manuais) que lhes foram apresentados em sala de aula, estão em 

consonância com uma abordagem transmissiva, com excessiva preocupação em ensinar os 

conteúdos das diferentes disciplinas, onde o questionamento sobre os seus pensamentos, a tomada 

de decisões e a escolha informada do aluno não teve lugar? Se assim foi, como poderão os alunos 

considerar importante o que desconhecem? 

 



 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  PROJETO 10 X 10 - 4ª EDIÇÃO 2016 

 

23 
 

0 10 20 30 40 50 60

ajudam-se os alunos quando tem dificuldade

utilizam-se estratégias para criar e manter a motivação

articulam-se os conhecimentos para tornar a …

aprende-se de uma forma estimulante e  criativa
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Gráfico 3 – Percentagem de respostas sobre a conceção dos alunos sobre aula 

Na sala de aula os alunos não valorizam a avaliação como uma forma de aprender ou progredir na 

aprendizagem, mas apenas em função do peso quantitativo pelo qual é medido o sucesso ou 

insucesso. 

Preferem aulas criativas, dinâmicas, interessantes e que 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. 

O gráfico 4 evidencia a Escola como um lugar de convívio e criação de amizades, mas também como 

tendo a função de ajudar os alunos a ter sucesso no seu percurso escolar, fomentando o seu 

conhecimento e desenvolvendo as suas capacidades de autonomia e de responsabilidade.  
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proporciona atividades extracurriculares 

promove o espirito de cooperação
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estimula a competição em função das notas

aborda os problemas atuais para além das matérias …

dinamiza  projetos de acordo com os interesses dos alunos

A Escola (%)

 

Gráfico 4 – Percentagem de respostas sobre a conceção dos alunos acerca da escola 

 

Como conclusão da avaliação efetuada acerca destes itens, poder-se-á afirmar que os alunos 

desejam que o professor na aula se assuma como facilitador da aprendizagem, procure criar 

contextos favoráveis ao desenvolvimento das competências dos alunos e os estimule a descobrir, a 
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recriar e a imaginar. Para isso, deverá manifestar entusiasmo pelas atividades que realiza, clarificar 

os objetivos do que propõe, bem como a coerência interna das matérias a aprenderem. Importante é 

também ligar os conteúdos à realidade fora da escola e à sua relevância para o futuro. 

De acordo com os interesses dos seus alunos, deverão criar-se situações em que estes tenham um 

papel ativo e fomentar o desenvolvimento das suas capacidades, através de estratégias de trabalho 

autónomo, do trabalho de grupo e do uso de metodologias diversificadas. 

A avaliação deverá assumir um papel formativo, levando-os a sentirem satisfação por aquilo que já 

conseguiram fazer, a percecionar as melhorias ocorridas, a acreditar na possibilidade de melhorar o 

seu desempenho e de aumentar a sua autoconfiança.  

 

3.5  Desenvolvimento e avaliação dos projetos  
 

 

3.5.1- Projeto “Rapsodos e Trovadores – Ligações improváveis?” 

 

3.5.1.1- Apresentação da tripla 

 

Ana Gabriela Freire é licenciada em História pela FCSH-UNL e Mestre em Estudos Portugueses 

Interdisciplinares pela UA. Leciona História nesta turma de 10º ano da Escola Secundária D. Dinis e 

continua a gostar de ensinar e de aprender.  

Ana Paula Serra licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras de Lisboa, 

é professora de Português da mesma turma e acredita que só se consegue a simplicidade com muito 

trabalho. 

Catarina Requeijo licenciada em Bioquímica pela FCTUC e bacharel em teatro pela ESTC prefere 

aprender do que ensinar. É atriz, encenadora, formadora e professora em diversas instituições. 

  

3.5.1.2 - Breve caraterização da turma 

 A turma é constituída por 30 alunos – 22 raparigas e 8 rapazes – com uma média de idades de 15 

anos, sendo que 4 alunos são de origem brasileira e uma colombiana. A maioria pretende continuar a 

estudar, embora não tendo, ainda, ideias definidas sobre a profissão a seguir.  

Grande parte dos alunos são oriundos de uma outra escola do agrupamento e os restantes do próprio 

D. Dinis. Optaram por Línguas e Humanidades como forma de fugir à Matemática e não como um 

caminho consciente e responsável, verificando-se que, no ano letivo anterior, a maioria dos alunos 

teve classificação negativa nas disciplinas de Matemática, Físico e Química A e Biologia e Geologia, 

tanto os que mudaram de área (oito alunos mudaram da área de Ciências) como os que realizaram o 

percurso normal.  
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Em percentagens equivalentes, os alunos referem que têm auxílio no estudo (pais e explicadores) ou 

nenhum auxílio. As dificuldades de aprendizagem devem-se à pouca atenção nas aulas, à demasiada 

rapidez com que são dados os assuntos, ao não compreenderem o professor e ao facto de não 

estudarem. Os alunos preferem aulas em que o o professor leciona tendo em vista os seus 

interesses, aquelas em que trabalham em grupo e as que utilizam meios audiovisuais. 

 

3.5.1.3 - Realização do projeto em sala de aula 

A cumplicidade entre os elementos da tripla foi notória desde a sua formação, quer no relacionamento 

de respeito mútuo, quer na troca de ideias sobre o trabalho que iriam realizar. 

Embora sofrendo reajustamento no decurso do projeto, em função das caraterísticas dos alunos da 

turma, dos seus interesses e motivações e da sistemática avaliação do processo de desenvolvimento 

da aula, a tripla desenhou desde logo uma versão preliminar do plano de atividades. 

Uma aula semanal era orientada pela tripla que no seu seguimento se reunia para refletir sobre a 

mesma e repensar a seguinte. 

A criação de um “chão comum” num grupo de alunos heterogéneo e com fraco conhecimento entre si, 

iniciou o trabalho de sala de aula, através da experimentação de propostas que lentamente 

contribuíram para diminuir inibições e receios, desenvolver a auto e hétero confiança entre todos e 

proporcionar um ambiente de aprendizagem simultaneamente alegre e dinâmico. 

A apresentação de cada elemento através de um objeto significativo ocorreu durante curtos 

momentos de algumas aulas, constituiu igualmente uma mais-valia para o conhecimento e 

relacionamento entre os alunos e para a coesão do grupo turma. 

 

  

Fotografias 4 e 5 – Apresentação dos alunos através de um objeto pessoal 

 

A fase de disgnóstico, cuja finalidade foi retirar os alunos da passividade de ouvintes e analisar as 

suas capacidades de argumentação, foi feita através do “jogo do cubo”, em que cinco das suas faces 

apresentavam categorias relacionadas com a disciplina de Português, de História, do Teatro e uma 

sexta chamada face oculta coligia referências às coisas inúteis que os alunos tinham aprendido na 

Escola. 
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À medida que o cubo era lançado e dependendo da face que saia, os alunos registavam palavras 

num painel, que figurava numa das paredes da sala de aula e estabeleciam possíveis ligações que 

permitiam reflexões sobre a articulação entre as diferentes disciplinas, entre o passado e o presente e 

entre pessoas. 

 

 

Fotografia 6 – Aluno estabelecendo ligações no painel 

 

Foram levantadas dúvidas, designadamente: O presente é História? ou Cristiano Ronaldo é ou não 

uma figura histórica? Aproveitando esta última questão, os alunos foram convidados a votar de uma 

forma direta e de uma forma representativa, tal como acontecera na democracia ateniense, 

construindo assim estes conceitos que introduziam o estudo à Antiguidade clássica, nomeadamente 

Grécia e Roma.  

A poesia trovadoresca da Época medieval foi a unidade curricular trabalhada em Português no 

decurso do projeto, mas a articulação entre as duas épocas e o desenvolvimento das capacidades 

transversais de leitura, de interpretação e de criação de textos escritos e, ainda, da criatividade 

estiverem sempre presentes. 

O tema do Amor existente em vários contextos das diferenças épocas deu origem a um debate muito 

profícuo, podendo os alunos exprimirem as suas opiniões, colocar situações de índole pessoal e 

emocional, que encontraram ligação com as cantigas de amor e amigo e favoreceram a sua 

aprendizagem. 

Também as histórias de amor surgem ao longo da História. No entanto, a complexidade dos textos da 

antiguidade clássica não facilitava a sua compreensão por parte dos alunos, notando-se, alguma 

desmotivação, colmatada pela artista através de leituras comentadas, audição de histórias 

transmitidas oralmente, como Pedro e Inês, da Idade Média, e Dido e Eneias, da Antiguidade 

Clássica. O recurso a objetos de sala de aula como lápis e canetas que representavam troianos 

situados em locais diferentes, borrachas que simbolizavam as mulheres, tesouras que representavam 

os deuses ou outros elementos que personificando os intervenientes na história, possibilitaram que a 
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artista a contasse, por exemplo a Guerra de Troia, de forma a cativar os alunos e a clarificar o seu 

conteúdo. 

 

 

Fotografia 7 – Decodificação do texto pela artista 

 

A constante ligação dos acontecimentos e termos do passado ao quotidiano conhecido pelos alunos, 

bem como a recriação através do corpo de imagens significativas das semelhanças e diferenças 

entre as duas épocas, possibilitou a fácil apreensão do seu vocabulário e a concretização e 

consolidação do conhecimento. 

 

   

Fotografias 8, 9 e 10 – Corporização de imagens projetadas das duas épocas 

 

O trabalho em pequenos grupos, formados aleatoriamente em função das propostas a desenvolver e 

em ligação com os conteúdos das duas disciplinas, foi bastante estimulante e deu cumprimento às 

mesmas apelando ao diálogo, à criatividade e à aceitação das diferentes opiniões e conhecimentos 

de cada elemento do grupo.  



 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  PROJETO 10 X 10 - 4ª EDIÇÃO 2016 

 

28 
 

  

Fotografias 11 e 12 – Alunos em trabalho de grupo 

 

O facto de algumas aulas acontecerem fora do espaço habitual, das propostas conferirem autonomia 

aos alunos e do uso dos recursos diversificados e até “proibidos” no contexto da escola, como por 

exemplo: o telemóvel utilizado para a construção de pequenos vídeos sobre o reconto das histórias 

transmitidas oralmente, foram reveladores das aprendizagens alcançadas e do empenho dos 

mesmos na sua concretização. 

Ao longo do processo de trabalho a instauração de rituais e de outras micropedagogias, como jogos 

ou breves exercícios que utilizam o movimento, estiveram sempre presentes, contribuindo para a 

coesão de grupo e para o desafiar da motivação, da concentração, da confiança, da escuta e do 

respeito pelas opiniões dos outros. 

  

  

Fotografias 13 e 14 – Dinâmicas de grupo 

 

As atividades trabalhadas em conjunto pela tripla foram também implementadas pelas professoras 

nas suas aulas, dando seguimento ao trabalho efetuado pela artista. Estas revelaram grande 

empenho e reconhecimento dos benefícios desta articulação, quer para si próprias como 

profissionais, quer para os alunos com quem vão prosseguir. Delas ouvimos a intenção de continuar 

a trabalhar em conjunto e em articulação no futuro. 
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O guião da aula pública foi construído em conjunto com os alunos, que fizeram um feedback das 

atividades experimentadas e refletiram sobre os seus objetivos de modo a poderem selecioná-las e 

encontrar um fio condutor para a sua apresentação. Esta participação aumentou a responsabilidade 

dos alunos. 

 

3.5.1.4 - Avaliação do projeto pelos alunos 

 

“… Inovador, porque eu, em 10 anos de escola nunca percebi que havia outro tipo de aulas para além 

das formais”; “muitas vezes parecia que não estávamos a dar matéria, mas estávamos a aprender”. 

Estas frases recolhidas através das entrevistas realizadas a alguns dos alunos falam do seu sentir 

avaliativo em conjunto com a análise do gráfico e do quadro que se seguem. 
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Valorizar o corpo e os sentidos na aprendizagem

Criar uma nova dinâmica de aula

Aumentar as capacidades de confiança e iniciativa
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Gráfico 5 – Percentagem de respostas aos itens fechados do questionário de avaliação  

 

Uma minoria de alunos considerou que o projeto não tornou a aprendizagem mais interessante nem 

facilitou a compreensão da matéria, preferindo o modelo expositivo. No entanto, cerca de 80% refere 

ter percebido melhor a matéria e salienta a dinâmica criada e o aumento das suas capacidades de 

confiança, iniciativa e espirito critico. 

A utilização do corpo também contribui para aprender, como afirma grande número de alunos: “o 

corpo traz emoções e entrar no tempo daquelas figuras é mais eficaz do que estar a olhar para o 

livro”. 

Outro aspeto muito significativo foi a relação que se estabeleceu com a artista, o fortalecimento do 

relacionamento com as professoras e entre os alunos, que inicialmente não se conheciam nem 

formavam um grupo turma. 
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Aspetos relevantes Dificuldades Avaliação global 

 Aumento do respeito uns pelos 
outros. 

 Aumento das capacidades de 
confiança e auto estima. 

 Novas formas de explicar e 
aprender a matéria. 

 Relação alunos/professoras/artista 

 Trabalho em grupos diversificados 
 

 

 Relacionamento entre os 
elementos da turma (inicialmente). 

 Saber ouvir e respeitar as opiniões 
dos outros. 

 Complexidade de algumas 
propostas. 

 Perceber os conteúdos do projeto 
e relacioná-los com a matéria. 

 Vencer a falta de interesse e 
vontade de participação. 

 O projeto foi muito interessante 
em relação à aprendizagem da 
matéria e ao desenvolvimento 
de competências que já 
tínhamos, mas que não 
ativávamos nos momentos 
adequados. 

 Aprendemos a respeitar as 
pessoas e a palavra e uniu a 
turma. 

 Aprendi que não é só decorar 
livros e livros! 

Quadro 1 – Síntese das respostas aos itens abertos do questionário de avaliação  

 

O quadro mostra que escutar e respeitar as opiniões dos outros foi uma das dificuldades sentidas, 

mas minorada à medida que os diálogos e o trabalho em pequenos grupos foram acontecendo. 

Perceber a utilidade de algumas das propostas que os faziam sair da sua zona de conforto e do 

espaço interiorizado ao longo da sua escolaridade, foi também um obstáculo, que alguns venceram 

e outros necessitarão de mais tempo e continuidade para o conseguirem. 

Para que serve mesmo o projeto? Era a questão final da entrevista e as respostas que se seguem 

complementam a reflexão que anteriormente se apresentou: “serve para motivar os alunos a 

concentrarem-se nas aulas, unir a turma e aprender a trabalhar em conjunto”; “… para mim foi um 

orgulho ver a turma melhorar e contribuir com o meu desempenho” e “ para dar aos professores uma 

formação, para que as aulas se tornem mais dinâmicas e as disciplinas se liguem; para que os 

alunos fiquem mais interessados e empenhados nas aulas que deixam de ser normais” 

Em relação à aula pública escreve um aluno: “Foi uma experiência individual e interessante com um 

objetivo comum: demonstrar e expor o trabalho feito pela turma, professoras e artista. Ajudou a 

aumentar a confiança, foi divertido, embora trabalhosa”. 

 

3.5.1.5 - Avaliação do projeto pela tripla 

 

A conceção do projeto revelou-se adequada ao contexto da turma e das disciplinas envolvidas, bem 

como à sua exequibilidade. 

O desempenho dos alunos na visão da tripla foi significativo em relação à coesão do grupo turma e 

à criação de uma maior confiança e iniciativa. 

Apesar das resistências iniciais e de alguns avanços e recuos em relação à vontade de participar, foi 

notório o aumento da mesma e da motivação e empenho na realização das propostas apresentadas.  

Quanto à mudança de atitudes e à aquisição de aprendizagens, não se pode afirmar que fossem 

muito visíveis mas o interesse pela matéria foi crescendo e notaram-se melhorias. 
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A avaliação das professoras relativamente ao desempenho da artista coexiste com a que a artista 

atribui às professoras, relevando as aprendizagens conjuntas, a troca de saberes e o trabalho 

prático de sala de aula.  

As opiniões divergem nomeadamente à classificação atribuída à articulação dos conteúdos 

científicos e artísticos e dos recursos, tendo sido considerada boa pela artista e suficiente pelas 

professoras. 

Foi sentida pelos três elementos a colaboração e disponibilidade da Direção da Escola, no entanto a 

participação de outros professores foi referida como inexistente. A colaboração dos encarregados de 

educação junto dos seus educandos assumiu um papel importante na aceitação e desenvolvimento 

do projeto. 

O quadro 2 apresenta em síntese os aspetos mais positivos, as dificuldades e o que gostariam de ter 

conseguido.  

Em relação aos aspetos menos conseguidos, salienta-se a dificuldade de fazer sair os alunos da sua 

zona de conforto rompendo a formalidade de uma sala de aula vivida durante vários anos da sua 

escolaridade. 
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Aspetos relevantes Dificuldades  O que não conseguiu 

 Colaboração entre a tripla. 

 Cruzamento interdisciplinar. 

 Aumento da autoconfiança 
professoras e alunos. 

 Nº excessivo de alunos. 

 Falta de hábitos de 
participação ativa dos 
alunos. 

 Resistência dos alunos a 
aulas diferentes. 

• Contaminar e envolver a 
restante comunidade 
educativa. 

P
ro

fe
s
s

o
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s
 

 Trabalho de equipa da tripla. 

 Vinculação com a turma.  

 Adoção de processos que 
tornaram os conteúdos 
significativos para os alunos. 

 Interdisciplinaridade entre as 
duas disciplinas. 

 Estimulo gerado pelas 
atividades propostas. 

 Desenvolvimento do espírito 
critico e criativo dos alunos.  

• .Nº excessivo de alunos com 
dificuldades de concentração. 

• Resistência de alunos a 
processos inovadores. 

• Adequação das atividades à 
turma. 

• Vencer a inércia dos alunos. 
• Curto período de tempo. 
 

• Trabalhar de forma mais 
aprofundada a poesia e a 
literatura clássica. 

• Mais tempo para a produção 
escrita e criativa. 

Quadro 2 – Síntese das respostas abertas do questionário de avaliação artista/professores 

 

Algumas frases retiradas das reflexões críticas das professoras complementam esta avaliação: 

“Aprendi que não é possível garantir um clima de aprendizagem agradável, são e criativo, sem a 

vinculação entre mim e os alunos”; “ o projeto contribuiu para um processo de ensino aprendizagem 

em que os alunos se tornaram verdadeiros atores das suas aprendizagens” e “ a metodologia 

utilizada não aligeira os conteúdos, antes apresenta-se como um desafio, promove a curiosidade e 

incita à vontade de saber”. 
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3.5.1.6 - Breve descrição da aula pública 

 

Aproveitando para convidar o público a participar, duas alunas lançam a questão - Cristiano Ronaldo 

é ou não uma figura história? – e solicitam uma votação direta, tal como tinha acontecido na sala de 

aula. 

 

  

Fotografia 15 e 16 – Alunas convidam o público e a artista explica o jogo do cubo 

 

As professoras e a artista apresentaram os conteúdos trabalhados nas duas disciplinas e as 

competências transversais que pretenderam desenvolver nos alunos e, ainda, os seus métodos de 

trabalho. 

A demonstração do jogo do cubo, com a explicação do seu funcionamento e das suas finalidades de 

diagnóstico deu seguimento à aula. 

O que ficou na memória de cada um acerca das apresentações que fizeram através de um objeto foi 

exemplificado por um grupo de alunos e professoras. 

Foram relatadas as diferentes propostas experimentadas durante o processo, bem como os seus 

aspetos positivos e as suas dificuldades.  

A artista recontou à história da Guerra de Troia com os objetos que tinha utilizado na aula, para 

demonstrar como simplificou o excerto do texto da Ilíada, que contem nomes e linguagens pouco 

acessíveis e como esta estratégia conseguiu motivar os alunos.  

Visionados os vídeos resultantes do trabalho dos grupos sobre o reconto das histórias de Pedro e 

Inês e de Dido e Eneias, a tripla relevou o desenvolvimento das capacidades de autonomia, da 

criatividade, da organização do pensamento dos alunos, que dedicaram o seu tempo para 

trabalharem fora do horário das aulas. Foi ainda realçada a colaboração dos Encarregados de 

Educação nestes trabalhos. 

A Cantiga de amigo de D. Dinis e um saco de plástico, foi o exemplo selecionado para mostrar a 

ligação do passado ao presente. Esta projeção foi acompanhada pela leitura de um texto feita por um 

aluno. 
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No final as duas alunas anunciaram os resultados da votação, concluindo-se que esta assembleia 

considerou que Cristiano Ronaldo é uma figura histórica ao contrário do que se tinha passado na 

aula. 

Algumas reflexões sobre o impacto do projeto pelas professoras, valorizando o papel da artista na 

renovação da sua prática pedagógica, o cumprimento do programa e a sua eficácia e todo o ânimo e 

desafios que as fizeram olhar os alunos e os seus métodos de ensino de forma diferente, e uma 

palavra avaliativa por parte de cada elemento finalizou esta aula pública. 

 

 

Fotografias 17 – Final da aula pública 

 

Esta aula repetiu-se no Mosteiro de S. Bento no Porto e na Escola Secundário D. Dinis onde o projeto 

foi desenvolvido. Em ambos os locais teve o agrado do público. 

 

3.5.1.7 - Avaliação da aula pública pela assistência 

 

Assistiram a esta aula 72 pessoas e 42% dos assistentes entregaram a sua avaliação. 

A maior percentagem de respondentes situou a sua classificação entre o bom e muito bom em todos 

os itens equacionados – formato da apresentação, metodologia, conteúdos e recursos - acentuando 

os aspetos relativos aos conteúdos sem deixar de salientar uma apreciação global muito positiva. 

Segundo algumas sugestões do publico, este projeto poderia ter maior impacto se fosse prolongado 

até ao final do ano. 
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Gráfico 6 – Percentagens de respostas obtidas em todos os itens 

 

Apenas duas pessoas consideraram a aula menos positiva, o que no contexto global assume pouco 

significado. 

 

3.5.1.8 - Considerações 

O trabalho em equipa, que conjugou a aceitação de saberes e perspetivas diferentes da tripla, 

promoveu a cumplicidade em relação à conceção e implementação do projeto, bem como às suas 

implicações nas reflexões sobre as aulas, nos reajustes necessários ao seu progresso e nas 

avaliações dos alunos que contaram com o contributo da artista. 

As mudanças nas atitudes das professoras perante os alunos, a interiorização de algumas 

micropedagogias implementadas e o desejo de continuarem a articular as duas disciplinas, foram 

observadas no contesto do projeto e com a presença da artista. Acredita-se que o seu 

profissionalismo e vontade de alterar as práticas, tornando a aprendizagem mais cativante para si e 

para a turma, afirme o processo de mudança e de resistência aos constrangimentos que a Escola 

impõe aos docentes. 

Por tudo o que foi afirmado no decurso da avaliação do projeto, considera-se que os seus objetivos 

foram atingidos de uma forma muito positiva. 

 

 

 3.5.2 - Projeto “Ondómetro/Mufin” 

 

3.5.2.1 - Apresentação da tripla 

Glória Pereira é licenciada em Engenharia Química pelo Instituto Superior Técnico, professora de 

Física e química do quadro de efetivos da Escola Secundária D. Dinis, Diretora da turma de 

10ºano do curso de Ciências e Tecnologias, onde ocorreu o projeto e Delegada do Grupo 

Disciplinar. 
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Isabel Nunes licenciada em Biologia leciona a disciplina de Biologia e geologia nesta turma. É 

professora efetiva na citada escola, Delegada do Grupo disciplinar e Presidente do Conselho 

Geral do Agrupamento de Escolas D. Dinis. 

Simão Costa é pianista e compositor e foi o artista que desenvolveu o projeto com esta turma. 

 

3.5.2.2 - Breve caraterização da turma 

A turma é formada por 26 alunos, 18 rapazes e 8 raparigas, de idades compreendidas entre os 15 

e os 18 anos. 

Na maior parte dos casos, os alunos apresentam dificuldades na relacionação e aplicação dos 

conhecimentos, no raciocínio abstrato e na expressão escrita. As capacidades de iniciativa, 

espirito crítico e curiosidade científica são fracas, bem como as de autonomia e confiança em si 

próprios. Os hábitos e métodos de trabalho estão pouco presentes nestes alunos. 

Em sala de aula, participam, realizam as tarefas propostas e apreciam o trabalho em grupo.  

Alguns alunos nos seus tempos livres praticam desporto, mas a maior parte ocupa-os navegando 

na internet, a jogar computador e a ver televisão. Verifica-se a ausência de leituras ou de outras 

atividades culturais. 

 

3.5.2.3 - Realização do projeto em sala de aula  

Após a observação das aulas das duas professoras, o artista realizou breves exercícios 

conducentes à formação de um grupo/turma essencial para que a aprendizagem acontecesse. 

Estas micropedagogias suscitaram interesse por parte dos alunos e notou-se evolução nas 

interações estabelecida entre estes.  

Numa segunda fase, procedeu-se à construção de um modelo físico que permitisse visualizar o 

modo como alguns fenómenos ocorrem no interior da Terra, em função do comportamento dos 

materiais que nele se colocam. Este modelo foi apresentado pelo artista e recebido por estes com 

agrado. Através desta proposta o projeto articular-se-ia com os conteúdos que estavam a ser 

trabalhados no domínio da Geologia e da Química. 

À programação a cargo do artista seguiu-se a distribuição das tarefas pelos diferentes alunos, por 

exemplo: a criação de uma web site, os desenhos técnicos de impressão 3d, a instalação de um 

buffer, um amplificador e um altifalante e outros equipamentos necessárias à construção do 

simulador. Rapidamente os alunos no seu tempo livre criaram esse site e enviaram o seu 

resultado ao artista, o que foi demonstrativo do seu entusiasmo.  

Após a primeira montagem do modelo a que chamaram Ondómetro/Mufin e da compreensão do 

seu funcionamento, os alunos experimentaram o comportamento da emissão de uma onda 

mecânica sobre uma mistura de areias claras, areias escuras e enxofre colocada no altifalante.  
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Fotografias 18 e 19 – Alunos experimentam a reação dos materiais  

 

Num segundo momento, os alunos sugeriram a introdução de uma música do seu agrado para 

visualização do comportamento dos materiais, em função da variação da intensidade e frequência 

das ondas sonoras. Deste procedimento realizaram um vídeo com os respetivos telemóveis. Com 

ajuda deste vídeo, reunidos em pequenos grupos cronometraram os diferentes fenómenos 

observados e estabeleceram a relação destes com os diferentes movimentos que ocorrem no 

interior da Terra. 

 

 

Fotografia 20 – Visionamento do vídeo para cronometrar 

 

Simultaneamente estudaram as ligações químicas nas moléculas de enxofre, do sulfureto de 

hidrogénio e da sílica. A visualização da geometria destas substâncias e a construção dos 

modelos moleculares dos dois primeiros componentes citados completou o estudo do domínio da 

química.  

A introdução de um jogo de ritmo pelo artista clarificou a importância do enunciado de um 

problema, experimentando com os alunos um exercício que passou da aparente impossibilidade à 

fácil resolução.  
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Figuras 21 e 22 – Exercício de ritmo para clarificação do enunciado 

 

Um pequeno grupo de alunos reunido com a professora de geologia construiu os textos 

geológicos que acompanharam as três músicas selecionadas.  

 

  

Fotografias 23 e 24 – Construção das “histórias geológicas” por um grupo de alunos 

 

A explicação destes textos à luz do funcionamento do ondómetro foi visionado por todos os 

presentes na sala de convívio da Escola e alguns alunos experimentaram o seu funcionamento.  

 

  

Fotografias 25 e 26 - Experimentação do ondómetro na sala de convívio dos alunos 

 

Com a ajuda dos alunos de informática foi elaborado um vídeo deste acontecimento e 

posteriormente apresentado na aula pública. 
, 
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3.5.2.4 - Avaliação do projeto pelos alunos  
 

“O projeto apesar de todas as dificuldades serviu para melhorar o meu empenho e a organização 

do tempo pessoal: Foi algo que me fez refletir sobre o que foi conseguido e sobre o que não foi”, 

esta citação de um aluno entronca no facto de mais de 50% dos alunos considerarem que o 

questionamento e a reflexão ocorreram durante a realização do projeto e que o trabalho na 

presença do artista se processou num clima agradável e de um bom relacionamento.  
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Gráfico 7 – Percentagem de respostas aos itens fechados do questionário de avaliação dos alunos  

 

Também através da análise do gráfico, das entrevistas e da sessão de pensamento se pode 

concluir que no início o empenho e a motivação dos alunos foram visíveis, bem como a 

contribuição para a união da turma, mas ao longo do projeto o interesse foi desvanecendo, devido 

à falta de comunicação entre os alunos e do empenho das professoras em relação à sua 

articulação – “Foi bom sair da cadeira, fazer atividades novas, descobrir outra forma de aprender e 

quebrar a monotonia. No entanto, com o passar do tempo o projeto não estava a ser desenvolvido 

com o potencial necessário, não se articulava com os conteúdos das aulas que as professoras 

davam e isso desmotivou-nos”. 

Foi referido pelos alunos que o facto de o projeto ter sido apresentado pelo artista e não sugerido 

por estes ou ter o contributo das suas opiniões, constituiu uma desvantagem para que a sua 

consecução foi conseguida de uma forma positiva. 
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Aspetos relevantes Dificuldades Avaliação global 

 Melhoramento do relacionamento 
entre os alunos. 

 Comunicação com o artista e 
ambiente de trabalho. 

 Construção do ondómetro. 

 Melhor compreensão da matéria 
de geologia. 

 Desenvolvimento da capacidade 
de reflexão. 

 
 
 
 

 

 Compreensão dos objetivos 
do projeto e sua ligação com 
as aulas. 

 Fraca gestão do tempo e da 
organização do projeto. 

 Falta de comunicação entre 
alunos e entre as professoras 
e o artista. 

  Divisão da turma no que 
respeita ao empenho, 
motivação e conclusão do 
projeto. 

 Desmotivação para a 
participação na aula pública. 

 Nas aulas do projeto a 
matéria ficava mais interessante. 

 Foi divertido e valeu apena o 
esforço. 

 O artista mostrou-se uma 
pessoa interessada e ajudou a 
melhorar o relacionamento entre 
alunos, mas como não 
percebemos para que servia não 
nos cativou, 

 Trouxe descontração às 
aulas, mas o fraco entendimento 
entre os gestores do projeto 
aconteceu e deixou vários 
alunos desmotivados. 

Quadro 3 – Síntese das respostas obtidas no questionário de avaliação de alunos 

 

Apesar do que anteriormente foi referido, a seleção de uma música do agrado dos alunos e a 

experimentação e visualização da sua influência sobre os materiais colocados no ondómetro, 

foi um aspeto referenciado por estes como muito interessante e como potenciador da sua 

utilização para ensinar e aprender os fenómenos do interior da Terra, nomeadamente do 

vulcanismo. 

 

3.5.2.5 - Avaliação do projeto pela tripla 

 

Comparando a avaliação feita pelas professoras com a do artista, observam-se divergências em 

relação aos diversos itens do questionário. Excetua-se a avaliação referente ao desempenho do 

projeto, quer por parte das professoras em relação ao artista, quer do artista relativamente às 

professoras. Ambas as partes atribuem a classificação de fraco à receção de estratégias, à 

motivação, ao empenho, à cooperação e à participação no desenvolvimento do projeto e 

consideram não se ter observado qualquer mudança de atitude da tripla. 

As professoras consideram que a conceção do projeto estava razoavelmente adequada ao 

contexto da turma e das disciplinas, mas o plano de trabalho, incluindo as estratégias utilizadas e 

os recursos estavam pouco ajustados, ao contrário do artista que avalia estes parâmetros como 

satisfatórios. 

Para o artista a dinâmica criada nas aulas, a receção às propostas apresentadas, bem como o 

empenho e participação dos alunos foi satisfatória, diferindo da classificação fraco atribuída pelas 

professoras. 

Foi sentida pelas professoras uma muito boa colaboração da direção da escola e apenas 

suficiente por parte do artista. 
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O quadro 4 documenta em síntese as ideias da tripla, registadas nas perguntas de resposta aberta 

do questionário de avaliação.  

 

A
rt

is
ta

 

Aspetos relevantes Dificuldades  O que gostaria de ter feito 

 Resiliência no processo de 

fazer/acreditar. 

 Insistência na condição de 

artista tutor. 

 Conseguir focagem no 

ondómetro que tomou forma e 

fica como património futuro. 

 Problema da dupla de 

professoras no entendimento 

dos objetivos e linha de ação 

do projeto. 

 O projeto só existia quando o 

artista estava com a turma. 

 Dificuldade em escutar os 

alunos e dar-lhe voz. 

• Ter conseguido manter a 

turma, enquanto coletivo, 

ligada e dar suporte ao projeto. 

P
ro

fe
s
s

o
ra

s
 

• Interação entre alunos. 
• Aumento da confiança dos 
alunos. 
• Receção de estratégias 
inovadoras. 

• Relacionamento, cooperação 

• Total falta de apoio na 

planificação da aula pública 

por parte do artista. 

• Criar uma “história geológica” 
e selecionar um conjunto de 
frequências/intensidade que 
permitiria ao ondómetro simular 
essa história. 

Quadro 4 – Síntese das respostas abertas do questionário de avaliação artista/professores 

 

A análise deste e as observações efetuadas permitem afirmar que a cumplicidade entre os 

elementos que constituem a tripla é fundamental para que o projeto se desenvolva num clima de 

harmonia e o trabalho possa ser frutífero para todos os envolvidos, facto que não se verificou. 

Com exceção das aulas iniciais, a maior parte das vezes as aulas do projeto decorriam só com a 

presença do artista, sendo que o trabalho desenvolvido e as propostas apresentadas por este 

dificilmente encontraram continuidade nas aulas lecionadas pelas professoras. 

Por outro lado, as professoras sentiram que os estímulos transmitidos pelo artista aos alunos eram 

contraditórios às suas atuações, que o projeto não deveria ter sido iniciado com ideias pré-

definidas, sem o consenso dos intervenientes e que os desafios propostos necessitavam de ser 

devidamente explicados, contextualizados e monitorizados. 

 

3.5.2.6 - Breve descrição da aula pública 

 

Sete alunos participaram na apresentação desta aula em conjunto com a tripla. Uma das alunas 

explica a constituição do ondómetro, enquanto outra coloca os materiais no altifalante do mesmo. 
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Fotografias 27 e 28 – Apresentação dos fenómenos visionados no ondómetro 

 

O artista explica com algum pormenor o seu funcionamento e a criação da aplicação Mufin, que 

permite controlar através de um tablet a intensidade e a frequência das ondas sonoras, para 

observar o comportamento dos materiais e relacioná-los com os diversos 

momentos/acontecimentos geológicos.  

Após ter sido lançado o desafio ao público para a sua experimentação, uma das alunas põe em 

ação o ondómetro com a sua música preferida e descreve os diferentes os acontecimentos 

geológicos que se observam através do ecrã. 

Na parte final, a professora de química explica a sua intervenção no projeto em função dos 

conteúdos que estava a trabalhar e as duas professoras fazer referência ao impacto que o mesmo 

teve em relação à turma e às dificuldades encontradas. 

O artista termina refletindo sobre o que é perder ou ganhar tempo. 

 

3.5.2.7 - Avaliação da aula pública pela assistência 

 

O gráfico 8 mostra a percentagem de respostas dos 24 questionários recebidos nas aulas públicas 

realizadas na Gulbenkian.  
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Gráfico 8 – Percentagens de respostas obtidas em todos os itens 
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Do total dos questionários, a maior percentagem são de professores e consideraram que o recurso 

demonstrado poderá ter impacto na atividade profissional e ser potencializado para diferentes 

conteúdos de outras disciplinas. 

As percentagens atribuídas aos diferentes itens relativos à inovação nos quatro itens 

equacionados situa esta aula na classificação de suficiente. Os níveis bons e muito bons foram 

atribuídos sobretudo ao recurso apresentado.  

Com base nestes dados, pode afirmar-se que a aula no seu global foi satisfatória, mas o reduzido 

número de questionário respondidos, 24 dos 107 assistentes, confere à avaliação fraco 

significado. 

Nas observações pode ler-se: “A explicação dada primeiramente antes da visualização perdeu-se! 

Seria melhor em conjunto com a visualização” e “seria bom terem apresentado a aplicação do 

estudo à Química”. 

 

3.5.2.8 – Considerações 

 

A relação que se estabelece entre os elementos da tripla é fundamental para que o processo se 

desenvolva num ambiente de diálogo, onde os diferentes intervenientes manifestem os seus 

pontos de vista e troquem os seus saberes, em prol de uma eficiente relação pedagógica e de 

uma prática de sala de aula que estimule e cative os alunos para o sucesso do projeto. 

Por falta de um diálogo aberto e claro, a tripla não criou um clima harmonioso, nem um trabalho 

reflexivo e articulado em que ambas as partes se sentissem motivadas e encorajadas para a 

eficácia do projeto. A perceção destes efeitos foi sentida por parte dos alunos, o que não 

beneficiou o seu envolvimento. 

Algumas das aulas observadas mostraram que a aceitação e o entusiasmo demonstrado pelos 

alunos até meio do processo, começou a desvanecer, tendo um grande número de aulas da turma 

recusado a sua participação na aula pública. Esta desmotivação foi devida ao facto dos alunos não 

encontrarem continuidade nas aulas das professoras, nem o apoio científico necessário à 

compreensão e reforço dos conhecimentos aplicados na exploração do funcionamento do 

ondómetro.  

A participação do artista na conceção da aula pública foi inexistente, tendo havido um esforço da 

parte dos alunos que participaram e das professoras envolvidas para a sua realização. 

Pelas razões descritas anteriormente os objetivos deste projeto ficaram aquém do que fora 

delineado. 
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3.5.3 - Projeto “Consciência. Corpo.Consumo.Com” 

3.5.3.1 - Apresentação da tripla 

 

Ana Leite é licenciada em Educação Física e Desporto pelo ISEF e exerce funções docentes nesta 

área e na Escola Padre António Vieira. É Diretora de turma e Delegada do grupo disciplinar. 

Eduarda Carnot é licenciada em Direito pela FDL. Professora de Economia e Coordenadora da 

Equipa de Autoavaliação da citada Escola. 

Margarida Mestre tem formação em Educação de Infância e na área da dança. Mestre em Artes 

Performativas estudou voz em Nova Iorque e em França. É formadora na área do corpo, da voz e da 

criatividade em cruzamento com outras linguagens. 

 

3.5.3.2 - Breve caraterização da turma 

  

A turma do 10º ano do curso Cientifico-Humanísticos de Ciências Socioeconómicas onde foi 

desenvolvido o projeto, é formada por 9 elementos do sexo feminino e 8 do sexo masculino, com 

idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos e com origens culturais diversificadas. Há 3 alunos 

de origem estrangeira. 

Em geral, os alunos compreendem facilmente a matéria, mas não tem hábitos de trabalho e quando 

estudam distraem-se facilmente, apesar do espaço onde o fazem ter boas condições.  

Em sala de aula realizam as tarefas propostas e preferem trabalhar em grupo. 

A maioria das dificuldades destes alunos reside na falta de concentração, de iniciativa e de 

curiosidade. As fracas capacidades de expressão escrita, de relacionação dos conhecimentos de 

análise critica e de síntese, são obstáculos que ainda necessitam de ser superados. 

Todos os alunos ocupam os seus tempos livres a ver televisão, a jogar computador e a navegar na 

internet, mas nenhum lê. Cerca de 60% dos alunos praticam desporto. 

Vão à praia e ao cinema mas não manifestam ter aspirações culturais, sociais e/ou profissionais. 

 

3.5.3.3 - Realização do projeto em sala de aula 

 

Um conjunto heterogéneo de alunos vindos de escolas diferentes constituía esta turma. No decurso 

do projeto foram sendo experimentadas dinâmicas que fizeram surgir empatias e laços entre eles, 

entre estes e a artista e com as professoras. 

Para se apresentarem, os alunos foram convidados a utilizar diferentes formatos, nomeadamente 

desenhar o retrato do colega, construir frases a partir de palavras recortadas, interpretação de frases 

escritas por outro ou, ainda, exercícios físicos que possibilitaram a comunicação, ou seja, um 

conjunto de dinâmicas conducentes à formação de um grupo/turma que se desejava unido, confiante 

e disponível para a aprendizagem. 
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A coesão entre os alunos foi alcançada e a cumplicidade entre as professoras e a artista consolidada. 

A artista participava semanalmente nas duas aulas das professoras e após estas, reuniam para as 

reavaliarem e encontrarem estratégias que motivassem os alunos e influenciassem o seu grau de 

investimento nas tarefas a propor. 

Apesar do uso do corpo e do seu movimento fazer parte da disciplina de Edução Física, os alunos 

não tinham consciência interna do mesmo, sendo por isso necessário vivenciarem atividades que 

facilitassem a interação física, como por exemplo: comunicar através do olhar e do toque, realizar 

exercícios de respiração, de ritmo, de equilíbrio, de coordenação, de escuta entre outros, sempre em 

articulação com a matéria que estava a ser lecionada, ginástica acrobática e danças. 

 Foi com este objetivo que a artista nesta disciplina principiou o seu trabalho com os alunos, 

superando algumas resistências iniciais, alcançando a boa adesão às propostas lançadas e uma 

participação entusiástica e empenhada por partes destes. 

 

    

Fotografias 29, 30 e 31 - Exercícios de promoção da consciência interna do copo 

 

Três questões foram lançadas no início da aula de Economia – O que cabe na Educação? A 

Economia faz parte da Educação? e  A Economia está ligada à Educação Física? 

Para responder à primeira interrogação, os alunos foram desafiados a produzir textos que partilharam 

com a turma e deram origem a um debate construtivo. 
 

  

Fotografias 32 e 33 - Alunos partilham os textos com a turma 
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A projeção de um vídeo e o debate sobre a temática da sociedade de consumo possibilitou conhecer 

as ideias dos alunos a este respeito e trabalhá-las, em ligação com os conteúdos da unidade 

curricular “Necessidades e consumo”. Este trabalho implicou escolhas em função dos valores que se 

defendem, do tipo de sociedade que se quer construir e das mudanças, que se podem operar no 

nosso comportamento para a melhoria da qualidade de vida. 

Através de propostas criativas que implicavam a consciencialização de objetos de uso pessoal, a 

fotografia, os jogos de rapidez, a apresentação de trabalhos de grupos e a transformação silenciosa 

do espaço aula, foram desenvolvidas competências de escrita e adquiridos conhecimentos que 

contribuíram para que cada aluno evoluísse em função do seu ritmo e demonstrasse vontade de 

cooperar, quer mobilizando energias na mesma direção, quer confrontando pontos de vista 

diferentes. 
 

  

Fotografias 34 e 35 – Transformação do espaço aula e exercício de aquecimento 

 

Com a proposta de trabalho sobre os direitos e deveres dos consumidores, os alunos foram 

desafiados a formar grupos com funções diferenciadas – os apresentadores, os observadores, os 

repórteres e os críticos. Após a apresentação do grupo que tratou o tema, os restantes partilharam as 

suas reflexões oralmente ou com recurso a registos digitais. A tripla avaliou e sugeriu possíveis 

melhorias para futuros trabalhos com este formato. Foi notória a evolução dos alunos na apreensão 

dos conteúdos, no desenvolvimento das capacidades de autonomia, de sentido crítico e da satisfação 

que manifestaram na execução deste tipo de propostas de trabalho. 
  

   

Fotografias 36, 37 e 38 - Apresentadores, repórteres e apresentação das reflexões dos críticos 
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Num painel colocado numa das paredes da sala, os alunos colocavam os registos escritos resultantes 

das propostas vivenciadas, das avaliações, das reflexões ou do que sentiam no final de cada aula. 

Através destes registos observou-se o progresso na capacidade de expressão escrita, quer ao nível 

do relacionamento das ideias, quer em relação à imaginação. 

 

  

Fotografias 39 e 40 – Textos e escrita no painel pelos alunos 

  

Para retomar a atenção dos alunos no decurso da aula, a artista propôs à professora de economia 

pequenos exercícios, por exemplo: o lançamento de uma pequena bola ao aluno que parecesse estar 

distraído. Este, ao recebe-la teria de dizer uma palavra ou uma frase relacionada com o que estava a 

ser lecionado.  

Esta e outras micropedagogias foram usadas para cativar, aumentar a concentração, promover a 

auto e hétero confiança e as interações entre todos os elementos do grupo turma. 

A Economia está ligada à Educação Física? Esta questão foi encontrando possíveis respostas ao 

longo do desenvolvimento do projeto, mas foi com a preparação da aula pública, na qual foi feita uma 

reflexão retrospetiva do trabalho desenvolvido ao longo do 1º Período, que a conexão aconteceu. 

O gosto pela prática de atividades físicas e a compreensão da sua importância como aspeto 

fundamental para a manutenção da saúde, na perspetiva individual e social, coabitou com a análise 

do consumo nas suas dimensões sociais e económica, em articulação com o comportamento do 

bem-estar dos consumidores. Mais especificamente, a realização de diversos exercícios de ginástica 

acrobática possibilitou aos alunos a visão de uma eficiente articulação com os conteúdos do consumo 

nutricional, reforçando simultaneamente a consciência do corpo, dos hábitos alimentares, da sua 

influência nas condições de vida de cada um e no desenvolvimento das capacidades cognitivas e 

emocionais dos jovens. 
 

3.5.3.4 - Avaliação do projeto pelos alunos 
 

“Abertos a novas experiências fizemos coisas diferentes que influenciaram a nossa vontade de 

colaborar” e “Aprendemos a ter mais flexibilidade a nível físico e mental, porque fizemos exercícios 

para pensar sobre as coisas”. Estes depoimentos dos alunos refletem aspetos avaliativos do projeto 
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vivido e convergem em direção à classificação muito positiva dos itens do gráfico relativos à 

motivação, ao interesse pelas aulas e à valorização da capacidade de reflexão e questionamento. 

O fortalecimento das relações entre os participantes ativos do projeto ajudou a criar um bom clima de 

trabalho e a aumentar a confiança em si próprio e no outro – “trabalhámos muitas atividades em que 

nos demos a conhecer, partilhamos ideias e não as guardámos para nós” e “ o projeto ajudou a ter 

consciência sobre o corpo porque aumentou a confiança em nós próprios e permitiu vencer o 

pensamento de que não conseguimos”. 
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Fomentar a motivação para as aulas

Cativar o interesse pelas disciplinas

Aprender a matéria de forma interessante

Perceber melhor a matéria

Questionar e desenvolver a reflexão

Valorizar o corpo e os sentidos na aprendizagem

Criar uma nova dinâmica de aula

Aumentar as capacidades de confiança e …

Melhorar o relacionamento entre alunos

Fortalecer a relação professor/aluno

Promover a relação aluno/artista

Contribuição do Projeto (%)

Muito Fraco Fraco Suficiente Bom Muito Bom

 
Gráfico 9 - Percentagem de respostas aos itens fechados do questionário de avaliação dos alunos   

 

Com base na observação do quadro 5, salienta-se o facto de uma pequena minoria de alunos referir 

o seu agrado pelo método tradicional, preferindo ser o professor a conduzir a aula, em contraponto 

com uma maioria satisfeita com a aplicação das metodologias ativas. 

Aspetos relevantes Dificuldades Avaliação global 

 Forma dinâmica de aprender a 
matéria, utilizando o corpo e o 
pensamento. 

 Ter consciência do corpo. 

 Motivação para as aulas. 

 Aumento da confiança e da 
atenção. 

 Relacionamento entre todos. 

 Fusão das disciplinas. 

 Participação na aula pública.  
 

 Vencer a timidez e a vontade. 

 Confiar no outro. 

 Estar atento e concentrado. 

 Alguns exercícios acrobáticos e 
de respiração. 

 Melhorar a maneira de agir. 

 Aceitar algumas das propostas 

 Conseguimos trabalhar em 
grupo e interagir bem. 

 Superámos dificuldades e 
adquirimos conhecimentos. 

 O projeto mudou as aulas e 
captou o interesse dos alunos. 

 Ajudou-nos a pensar melhor, a 
aprender a matéria de uma forma 
interativa, simples e facilitadora 
da aprendizagem. 

 O projeto teve muito em conta o 
aluno e a sua opinião. 
 

Quadro 5 - Síntese das respostas aos itens abertos do questionário de avaliação de alunos 
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Um outro aspeto é referente à relevância de uma dinâmica que tem em conta o aluno, nas inter-

relações geradas, proporcionando a construção da confiança, do desenvolvimento da solidariedade e 

do assumir de um papel ativo e interveniente. 

 

3.5.3.5 - Avaliação do projeto pela tripla  

 

Comparadas as opiniões da artista com a das professoras, conclui-se que a coincidência da 

avaliação foi grande, quer na eficaz conceção do plano de trabalho, quer no bom desempenho do 

mesmo. 

Em relação aos alunos, a tripla considera que a motivação e empenho foram crescendo à medida 

que o processo decorria e que as interação entre estes, o aumento da confiança e a vontade em 

participarem foram notórios. Também a receção de estratégias inovadoras e a aquisição de 

aprendizagens foi muito positiva. 

O quadro que se segue apresenta os aspetos mais relevantes e as dificuldades sentidas. Sobretudo 

no início do projeto os alunos ofereceram alguma resistência às propostas da artista, mas a mesma 

foi ultrapassada quando os alunos perceberam o seu significado, as suas intenções e a 

aprendizagem começou a fazer sentido. 

Persiste ainda como obstáculo, o facto de não existir contágio das micropedagogias a outros 

professores do mesmo grupo disciplinar ou da escola, o não conseguir captar a colaboração dos 

professores do conselho de turma para o projeto ou ainda a de outros agentes da comunidade 

educativa, pelo que o impacto do projeto a este nível permanecesse fraco. 

 

A
rt

is
ta

 

Aspetos relevantes Dificuldades  O que gostaria de ter feito 

 Implementação de estratégias 
de apresentação dos alunos e 
professores. 

 Jogos que tiveram como objetivo 
criarem um “chão comum”. 

 Mudança de atitudes em relação 
a uma das professoras. 

 A escuta do grupo e adequação 
da nossa ação à turma. 

 Encontrar a contagiante via 
de ação nas aulas de E. F. 

 Desenvolver nos alunos a 
vontade e o gosto por 
experimentar exercícios de 
voz. 

 Acionar respostas rápidas 
aos comportamentos sociais 
dos alunos. 

• Envolver os encarregados de 
educação. 

• Tornar o projeto mais visível 
na escola. 

P
ro

fe
s
s

o
ra

s
 

 Construção do projeto de forma 
colaborativa e de acordo com as 
necessidades e expetativas dos 
alunos. 

 Renovação de metodologias e 
estratégias. 

 Responsabilização dos alunos 
pela sua aprendizagem. 

 Cruzamento das duas 
disciplinas. 

 Recetividade inicial dos 
alunos ao projeto. 

 Como contagiar os restantes 
professores com o projeto. 

 Gestão do tempo. 
 

• Passar a mensagem do 
projeto a outros agentes 
educativos e encarregados de 
educação. 

• Prolongar o projeto por mais 
tempo. 

 

Quadro 6 - Síntese das respostas abertas do questionário de avaliação artista/professores 
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Da leitura das reflexões críticas das professoras destacam-se: o modo como foi feita a 

apresentação dos alunos a qual marcou eficazmente o início do projeto; o desenho do plano para 

a turma em função das respostas destes às tarefas propostas; as atividades conducentes à 

formação do grupo turma; o desenvolvimento das capacidades de reflexão e questionamento 

essenciais à apropriação do conhecimento e à melhoria do sentido crítico e o envolvimento dos 

alunos na responsabilização da sua aprendizagem. 

Finalmente, transcrevem-se algumas frases das professoras que completam esta avaliação -  “Ter 

um elemento exterior ao mecanismo da educação formal, ainda não contaminado pelas práticas e 

hábitos de uso diário nas nossas escolas, que vem com referências artísticas muito arreigadas, é 

determinante para elevar a qualidade da nossa tarefa de ensinar”; “Eu ganhei instrumentos de 

atuação junto dos alunos, que consolido diariamente numa tentativa de fazer perdurar o projeto” e 

“Dar mais voz aos alunos, ouvir as suas sugestões e aceitá-las revelou-se uma transformação na 

minha prática letiva”. 
 

3.5.3.6 - Breve descrição da aula pública 

 

A artista apresenta-se e explica o título dado à aula pública. Os alunos entram em palco com as suas 

cadeiras e formam pequenos grupos. A Professora de Economia apresenta-se e explica, que motivar 

os alunos foi a razão que a levou a aderir ao projeto e que a temática do consumo, surge a propósito 

da consciência do corpo e das necessidades do mesmo para o bem-estar de cada um. 

Imagens surgem no ecrã para os alunos as classificarem em função do tipo de consumo. Ganha este 

jogo o grupo que conseguir mais pontos. Uma forma de consolidar a matéria e estimular os alunos 

para a aprendizagem. 

Seguidamente a turma replica um dos exercícios que concorreu para a aquisição da consciência 

interna do corpo. 
 

 

Fotografias 41 e 42 – Entrada dos alunos em palco e exercício com toque 

 

A tripla explica o processo de trabalho, algumas das atividades efetuadas e os objetivos que a 

levaram a Professora de educação física a trabalhar a ginástica acrobática, em primeiro lugar porque 

esta exige trabalho de grupo, cooperação, confiança no outro e noção corporal, conteúdos muito 
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trabalhados nas aulas pela artista, segundo porque acrobacia implica dificuldade e neste projeto 

trabalhou-se muito para encontrar formas de articular as disciplinas e conseguir vencè-los. 

 

  
Fotografias 43 e 44 - alunos executando exercícios de ginástica acrobática 

 

Uma aluna lê um texto, que surgiu após a reflexão do visionamento de um extrato do vídeo do 

Presidente Mujica, do Uruguai, sobre uma nova perspetiva da sociedade de consumo. Um outro 

aluno através da leitura responde à questão “A economia faz parte da educação?” 

Uma proposta de escrita que utilizou a estratégia do cadáver esquisito, responde como se cruzam as 

disciplinas. 

A artista lê alguns dos textos produzidos pelos alunos resultantes de uma retrospetiva de todas as 

atividades realizadas e de um exercício que implicava sentir o corpo por dentro, olharem-se e 

tocarem-se movimentando-se pelo espaço, envolvendo-se com a imagem projetada e com a música. 

Os alunos exemplificam. 

A referência ao trabalho de grupo sobre os direitos e deveres dos consumidores, em que cada um 

dos grupos desempenhou funções diferentes foi igualmente mostrada pela voz dos alunos e 

completada pela explicação da professora. 

De encontro com os objetivos das disciplinas e relevando a capacidade de interpretar textos e de se 

exprimir oralmente, os alunos realizaram vários exercícios para se conhecerem e formarem um grupo 

coeso. Selecionaram para finalizar a aula, um desses exercícios. Com a cara tapada por um caderno 

onde estavam coladas palavras selecionadas por cada um, o outro apresentava-o, interpretando as 

palavras em função das características que já conhecia.  
 

  
Fotografias 45 e 46 – Apresentação de todos os elementos 
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Esta aula aconteceu também na Escola onde estiveram presentes bastantes alunos e alguns 

professores, permitindo partilhar as estratégias e atividades efetuadas no decurso do projeto, interagir 

com os alunos do 12º ano, que foram interpelados a participar e que, posteriormente deram um 

feedback muito positivo. 

 

  
Fotografias 47 e 48 - Apresentação da aula na Escola e a assistência 

 

Os professores presentes também manifestaram o seu agrado sobretudo em relação à forma como 

foram articulados os conteúdos das duas disciplinas. 

 
 

3.5.3.7 - Avaliação da aula pública pela assistência 
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Gráfico 10 – Percentagens de respostas obtidas em todos os itens 

 

Avaliaram esta aula 43% das pessoas que estiveram presentes, sendo qua a maior percentagem 

destes a classificam com bom e muito bom e cerca de 18% com suficiente.  

Observa-se no gráfico a atribuição do nível 1 apenas por um dos assistentes que entregou o 

questionário, o que no contexto global dos respondentes não deve ser valorizado. 

Um dos comentários registados no questionário diz: “Excelente simbiose das duas disciplinas. 

Afinal complementam-se!”. 
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3.5.3.8 - Considerações 

O nível de consecução dos objetivos deste projeto foi elevado. Esta avaliação baseia-se nas 

interações harmónicas e produtivas estabelecidas entre as professoras e artista, na 

disponibilidade, no entusiasmo observados na aplicação do trabalho em sala de aula e na visível 

mudança de atitudes das professoras, particularmente da professora de economia.  

O impacto do projeto junto dos alunos foi muito positivo, quer no que respeita à conquista do 

interesse pelas aulas e pela matéria, quer pela evolução na forma de participaram na realização 

das tarefas, quer no seu comportamento e progresso perante a aprendizagem. 

 

3.5.4 - Projeto - “Ginásio!” 

3.5.4.1 - Apresentação da tripla 

 

Lurdes Henriques é professora de Física e Química na Escola Seomara da Costa Primo e licenciou-

se em Química Orgânica e Bioquímica pela FCUL, foi investigadora - bolseira no Instituto Rocha 

Cabral. É apaixonada pelo ensino e por novos desafios, 

Francisco Estorninho licenciou-se em Matemática na FCUL, concluiu o mestrado em Matemática e 

é professor desta disciplina na mesma escola. Adepto das novas tecnologias e da sua aplicação no 

ensino entusiasmasse por resolução de problemas, por desafios matemáticos e pela 

interdisciplinaridade. 

António Jorge Gonçalves é artista visual criador de estórias desenhadas. As novelas gráficas foram 

a linguagem a partir da qual desenvolveu outras vertentes. Foi professor no mestrado em artes 

cénicas da FCSH onde procurou equacionar espaços performativos. Através do desenho digital 

acompanha músicos, atores e bailarinos. 

 

3.5.4.2 - Breve caraterização da turma 

 

A turma é formada por 30 alunos, 11 do sexo masculino e 19 do sexo feminino e a sua média de 

idades é de 15,1. 

Todos os alunos têm em casa boas condições de estudo, mas não o fazem diariamente. Grande 

parte tem dificuldades na compreensão da matéria e a sua capacidade de concentração é fraca. 

Todos cumprem as tarefas que lhe são propostas na aula e quando tem dificuldades procuram ajuda. 

Uma elevada percentagem gosta de trabalhar em grupo. 

Os seus tempos livres são ocupados de forma diversa – a ver televisão, a navegar na internet, a jogar 

computador mas também a ir ao cinema ou ao teatro. Metade dos alunos gosta de ler e lê, cerca de 

50% pratica desporto e 3 aprendem música. 
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Grande parte refere a profissão que pretende conseguir e apresenta expetativas para o futuro. 

As maiores dificuldades situam-se a dois níveis: da atenção/concentração e das capacidades de 

observação, de curiosidade científica, de análise e de espirito critico. 

 

3.5.4.3 - Realização do projeto em sala de aula 

 

Os objetivos traçados pela tripla foram a criação de um “chão comum”, a articulação dos conteúdos 

das duas disciplinas e o encadear destes com as linguagens não-verbais. 

Desenhado um plano inicial que foi sendo completado, à medida que as aulas e as reflexões sobre as 

mesmas iam acontecendo, em função das características da turma, da manifestação dos seus 

interesses e da flexibilização dos programas, com a intenção de encontrar uma maior coerência entre 

os conteúdos, os objetivos a que se propuseram e a eficácia do projeto em sala de aula. 

A cumplicidade da tripla foi sendo criada não só pelo conhecimento e trabalho conjunto dos seus 

elementos, mas também pela aceitação das propostas criativas do artista e do entusiasmo com que 

eram incorporadas pelos professores e experimentadas pelos alunos.  

A tripla apropriou-se de algumas das micropedagogias já existentes, para implementar os rituais de 

início e final de aula e para as aplicar, nos momentos em que sentiam a falta de concentração da 

turma ou a quebra do ritmo da mesma. 

Um sistema de avaliação não formal foi incrementado, permitindo visualizar a opinião dos alunos 

sobre cada aula e posteriormente explorá-la formativamente. A imagem mostra uma mancha 

vermelha e amarela que curiosamente corresponde aos momentos de avaliação formal, 

nomeadamente aos testes. 

 

 
Fotografia 49 – Sistema de avaliação 

 

Como forma de envolver a comunidade educativa e outros professores, a tripla propôs à turma uma 

cartografia da escola através da recolha de respostas a perguntas, como por exemplo: Se eu fosse 

um elemento químico, qual seria? ou Se eu fosse um símbolo matemático, qual seria?  
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Os alunos formaram aleatoriamente grupos responsáveis por cada uma das questões e trabalharam 

empenhadamente no seu painel, que foi afixado nos corredores da escola para angariar no minino 

100 respostas.  

 

   
Fotografias 50, 51 e 52 – Afixação dos cartazes e colaboração da comunidade educativa 

 

Á posteriori os dados recolhidos foram trabalhados estatisticamente, apresentados de formas 

inovadoras orientadas pelo artista e afixados novamente para divulgação à comunidade. 

De salientar que os alunos que primeiro concluíam os seus trabalhos disponibilizavam-se para ajudar 

os outros, observando-se na turma um clima de cooperação, de união e de autonomia.  

 

   
Fotografias 53, 54 e 55 – Elaboração e tratamento de dados das cartografias 

 

A transferência de algumas aulas de matemática e física e química para o ginásio da escola, 

possibilitaram a expansão dos corpos e das ideias.  

Num 1º ginásio da responsabilidade do artista pretendeu-se fomentar a dinâmica de grupo através de 

linguagens não-verbais articuladas com os conteúdos das duas disciplinas.  

Inicialmente os alunos desenharam com os corpos figuras geométricas, representações do modelo 

atómico e trabalharam a noção de escala. Seguidamente, de olhos vendados traçaram no chão 

coberto de papel de cenário e ao som de diversas músicas instrumentais, o som, silencio, o ritmo, o 

timbre, a linha melódica, a atmosfera e a emoção, primeiro individualmente e lentamente encontraram 

o outro ou os outros com quem formariam o grupo – turma. No final registaram palavras sobre o que 

tinham sentido.  
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A atividade para alguns alunos tinha sido libertadora mas para outros, frustrante e provocadora de 

desconforto. Uma elevada percentagem não compreendeu as finalidades desta dinâmica. No entanto, 

verificou-se que a mesma promoveu interações que contribuíram para consolidar o “chão comum”. 

 

    
Fotografias 56, 57 e 58 – Ginásio 1 

 

O Ginásio 2 foi orientado pelos professores que abordaram temas relativos à geometria espacial, aos 

vetores e às ligações químicas, através de traçados em papel e de jogos de movimentação no 

espaço.  

Os alunos concretizaram conceitos que facilitaram a sua aquisição através da compreensão dos 

mesmos e do recurso ao corpo. 

 

  

Fotografia 59 e 60 – Ginásio 2 

 

O Ginásio 3 inteiramente da responsabilidade dos seis grupos de alunos foi demonstrativo da sua 

capacidade de autonomia e do seu interesse na realização do trabalho, que foi para além do horário 

das aulas.  

A cada grupo foi distribuído um tema já trabalhado nas duas disciplinas, os alunos criaram 

atividades/jogos que abordaram: a marcação de pontos num referencial cartesiano; a equação da 

reta; a noção de equidistância de um ponto, em matemática e a excitação e desexcitação do átomo; a 

formação do espetro de hidrogénio; o espetro de absorção e emissão e os elementos químicos da 

tabela periódica de Mendeleev, em física e química.  
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Estas atividades foram experimentadas por todos (alunos, professores e artista) e avaliadas com 

base numa reflexão que teve em conta; a explicitação dos objetivos; a gestão do tempo; o ritmo; o 

rigor das abordagens sob o ponto de vista científico, os recursos utilizados e a sua exploração. 

 

   
Fotografia 61, 62 e 63 – Ginásio 3 

 

Verificou-se significativa alteração dos alunos perante a aprendizagem e o seu reflexo na melhoria 

das classificações obtidas na avaliação formal. 

A união e cumplicidade dos alunos com a tripla permitiram um aumento da confiança e da autoestima 

de alguns destes, bem como da motivação, interesse e empenho pelas tarefas apresentadas. 

A preparação e apresentação da aula pública trouxeram um acréscimo de responsabilidade e 

satisfação aos alunos, porque poderem mostrar o trabalho desenvolvido a um publico diversificado, 

aumentar a confiança em si próprio e no outro, viver um clima de cooperação e perceber que a 

coesão entre todos era agora uma realidade – “ Foi uma grande experiência que nos uniu ainda mais 

a todos e que nos fez acreditar que quando se quer consegue-se”. 

 

3.5.4.4 - Avaliação do projeto pelos alunos 

 

Pode observar-se no gráfico, que em todos os itens há uma elevada percentagem de alunos que 

atribuem uma avaliação muito positiva ao projeto desenvolvido em sala de aula. 

Destacam-se a promoção de uma dinâmica de grupo construída pelo vínculo com os professores e o 

artista, as interações e práticas inovadoras que possibilitaram a observação de algumas mudanças 

no papel do aluno, nomeadamente: na capacidade de iniciativa e de tomada de decisões para 

resolução dos desafios propostos, na valorização do corpo e dos sentidos para compreensão e 

aquisição do conhecimento; na influência do incentivo à participação, na responsabilidade individual e 

coletiva pelo trabalho a realizar e na implicação do compromisso com as aprendizagens. 
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Gráfico 11 – Percentagem de respostas aos itens fechados do questionário de avaliação dos alunos 

 

Extraíram-se das entrevistas aos alunos as frases que enquadram o que foi afirmado:“ Quando se 

trabalha muito em grupo temos de confiar nas nossas capacidades e nas dos outros”; “Aumentei a 

minha confiança porque muitas das ideias que dei foram aceites” e “Quando aprendemos com o 

corpo ativamos a memória e relacionamos melhor as explicações dos professores”. 

Aspetos relevantes Dificuldades Avaliação global 

 União da turma. 

 Capacidades de ouvir o outro e 
de autonomia 

 Nova perspetiva de olhar a 
aprendizagem. 

 Forma de aprender, 

 Aprender com o corpo. 

 Transformar o aborrecido em 
produtivo. 

 Relacionamento inicial com 
os colegas. 

 Confiança em nós e nos 
outros. 

 Compreender o ponto de vista 
de cada um. 

 Falta de motivação para as 
aulas. 

 Perceber inicialmente o 
porquê de ceras atividades. 

 O projeto aproximou os alunos e 
motivou-nos para a escola, 
porque era muito mais que as 
aulas clássicas, 

 Aprendemos a matéria e outras 
coisas que no futuro nos poderão 
ser uteis. 

 Ensinou-nos a pensar de uma 
forma criativa perante os 
problemas ou desafios e que 
aprender pode ser divertido. 

Quadro 7 – Síntese das respostas aos itens abertos do questionário de avaliação de alunos 

Completa esta avaliação a síntese dos aspetos mais e menos conseguidos, uma avaliação global 

apresentada no quadro 7 e algumas das frases recolhidas nas entrevistas. 

“Para mim foi importante sentir a felicidade porque não fizemos nada contra a vontade e trabalhamos 

num clima de alegria” 

 “Com este projeto provámos que há sempre maneiras diferentes e mais inovadoras de fazer com que 

os alunos aprendam”. 

“Vimos para as aulas com outra perspetiva, mais motivados porque sabemos que são diferentes. 

Vimos os professores a aprenderem e não só a ensinarem”. 

 

3.5.4.5 - Avaliação do projeto pela tripla 
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“Os nossos gráficos nunca mais serão os mesmos! As aulas nunca mais serão iguais. Para nós o 

ginásio nunca mais será o mesmo. Desformatámos a sala de aula! 

A “voz” dos professores fez-se notar nas suas reflexões e na análise dos questionários à qual se 

juntou a avaliação do artista.  

Nesses, evidenciam-se o planeamento do trabalho da tripla, a articulada adequação aos 

conteúdos das duas disciplinas, bem como às estratégias de natureza artística e pedagógica e à 

sua aplicação em sala de aula, tendo em conta os objetivos traçados e o desenvolvimento de 

competências dos alunos. A frase que se transcreve reforça o anteriormente afirmado “Foi de uma 

forma muito positiva que as propostas experimentadas entusiasmaram e empenharam os alunos, 

construindo um grupo unido e cooperante e conseguindo mudar a sua atitude perante a matéria, a 

aula e a escola”. 

O desempenho da tripla foi notório, tendo sido avaliado por ambas as partes com muito bom, quer 

em relação à cooperação, participação, empenho e disponibilidade demonstrada, quer na 

aceitação e prática das propostas inovadoras feitas pelo artista. 

A direção da escola mostrou-se atenta e colaborativa e os diferentes agentes educativos 

colaboraram sempre que solicitados. 

 

A
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Aspetos relevantes Dificuldades  O que não consegui fazer 

 Formação de um “chão 
comum”. 

 Mudança de paradigma letivo. 

 Transferência de poder para os 
alunos. 

 Falta de à vontade com o 
universo das matérias de 
estudo. 

 Dificuldade em constituir uma 
relação transparente com os 
alunos. 

 Falta de complexidade nos 
trabalhos/dinâmicas 
apresentadas. 

• Atingir maior profundidade 
nos resultados. 

• Transdisciplinaridade total 
entre todas as disciplinas 

P
ro

fe
s
s

o
ra

s
 

 Construção de um “chão 
comum” 

 Desenvolvimento da autoestima 
e confiança dos alunos. 

 Incremento da iniciativa e 
autonomia dos alunos. 

 Utilização de linguagens não-
verbais e do corpo como forma 
de adquirir e consolidar 
conhecimentos. 

 Desenvolvimento de 
competências transversais às 
diversas disciplinas e articulação 
da F.Q e Matemática. 

• Gestão do tempo. 
• Currículos e conteúdos 

programáticos difíceis de 
manobrar. 

• Imaturidade de alguns 
alunos. 

 

• Envolvermos outras 
disciplinas. 

• Maior concentração dos 
alunos. 

• Continuarmos com o artista  

Quadro 8 – Síntese das respostas abertas do questionário de avaliação artista/professores 

 Os professores debateram-se com dificuldades relacionadas com o tempo, com a extensão do 

programa e sua flexibilização e com a falta de concentração dos alunos. 
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O artista revelou alguma falta de vontade para estudar com mais profundidade as matérias das 

disciplinas e gostaria de ter contribuído para uma maior valorização dos resultados. 

Ambos desejariam uma maior contaminação do projeto a outros professores e à escola e o 

envolvimento de outras disciplinas de forma a tornar a interdisciplinaridade mais efetiva. 
 

3.5.4.6 - Breve descrição da aula pública 

 

Ao som de uma música o artista apresenta-se. Explica o título dado à aula pública e descreve a 

dinâmica do Ginásio 1 acompanhada com a projeção de imagens. 

Esta atividade que decorreu sob a sua orientação incluiu algumas das micropedagogias já praticadas 

nas edições anteriores, como por exemplo: desenhar com a mão do outro, o cardume, cordão de 

pessoas entre outras. 

A reflexão sobre as palavras registadas pelos alunos no final deixou-lhe uma inquietação -“era 

preciso utilizar as cordas que prendiam tanta gente para construir pontes”. A sistemática avaliação e 

planificação com os professores e as observações dos interesses dos alunos, foram ajudando a 

resolver esta questão. 

O 2º ginásio da responsabilidade dos professores foi descrito pelos mesmos e alguns dos seus 

exercícios corporizados no âmbito dos conteúdos das disciplinas de matemática e física e química 

foram exemplificados pelos alunos. 
 

 

   
Fotografias 64, 65 e 66 – Formação de meia elipse, tangente da reta à interseção 2 circunferências que se intersetam, ligações iónicas 

 

No Ginásio 3 os alunos explicaram e exemplificaram alguns jogos da sua autoria, assumindo a 

transferência do poder. 
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Fotografias 67 e 68 – Jogos de lógica e tabela periódica de Mendeleev 

 

Para terminar, os alunos, artista e professores com panos das cores do arco iris, simbolizam o 

espetro de luz visível e cada um dos elementos do grupo, pronuncia uma palavra ou uma frase sobre 

o impacto do projeto  

 
Fotografia 69 - Final da aula pública 

 

Esta aula foi também apresentada na Escola e no Mosteiro de S. Bento situado no Porto. 
 

3.5.4.7 - Avaliação da aula pública pela assistência 

 

Como se pode observar no gráfico a avaliação registada por 23% dos assistentes é muito positiva, 

sendo que a maior percentagem atribui à aula pública a classificação de muito bom em todos os itens 

do questionário de avaliação. 
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Gráfico 12 - Percentagens de respostas obtidas em todos os itens 
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Apesar da baixa percentagem dos respondentes, pode reafirmar-se que esta aula foi muito 

conseguida pelas observações que se transcrevem: “Projeto fantástico! É o caminho certo para 

cultivar e fazer progredir a nossa juventude e o corpo docente” e “É preciso levar este projeto a 

outras Escolas”. 

 

3.5.4.8 – Considerações 

 

As intencionalidades desenhadas para este projeto foram alcançadas com sucesso visto que se 

verificou: 

 um clima de aula de satisfação e valorização de uma aprendizagem com significado; 

 a  perceção de aquisição e consolidação  de conhecimentos através do uso de linguagens 

não verbais, sobretudo das corporizações que ajudaram a concretizar conceitos que á 

priori são de difícil apreensão pelos alunos; 

 que a transferência de poder para os alunos conferiu-lhes uma responsabilidade maior, 

“obrigando-os” a pesquisar e a aliar a imaginação à resolução dos problemas a que eram 

desafiados. 

 a construção da aula pública com a participação ativa dos alunos, a qual fomentou a 

necessidade de rebobinar o processo e de refletir sobre o mesmo. 

 a cumplicidade da tripla na conceção e implementação do projeto e do seu contributo para 

a eficácia da relação pedagógica com os alunos. 

Por todas estas razões e pela avaliação feita considera-se que os objetivos do projeto 10x10 

atingiram um nível elevado de consecução. 

 

3.5.5 - Projeto “Movere” 

3.5.5.1 - Apresentação da tripla 

 

Maria José Ramos, professora de Português e Francês desde 1986, licenciada em Línguas e 

Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e formadora no Ensino 

profissional. 

André Guterres, professor de Física e química há 14 anos, licenciou-se em Química na Faculdade 

de Ciências da Universidade do Porto. 

Catarina Lacerda, atriz, encenadora e docente de movimento na ESMAE, licenciou-se em Estudos 

teatrais na Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo. Cofundadora do Teatro Frio, pesquisa a 

triangulação voz, corpo e imaginário. 
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3.5.5.2 - Breve caraterização da turma 

 

A turma é formada por 10 alunos do sexo masculino e 14 do sexo feminino, com idades 

compreendidas entre os 14 e os 17 anos. 

Três quartos dos alunos da turma não estuda diariamente e quando estudam distraem-se facilmente. 

A maior parte tem falta de hábitos de trabalho e uma percentagem pequena procura ajuda quando 

tem dificuldades. 

Os tempos livres são ocupados a jogar computador, a navegar na internet e a ver televisão. Quatro 

gostam de ler e igual número de alunos pratica música. Dez alunos fazem desporto. 

Apresentam dificuldades de atenção/concentração, de expressão escrita, de sentido critico e de 

relacionação dos conhecimentos.  

Na generalidade a sua capacidade de autonomia está pouco desenvolvida e os seus interesses 

divergem não estando relacionados com a escola. Muitos ainda apresentam falta de aspirações 

sociais, culturais e profissionais.   

 

3.5.5.3 - Realização do projeto em sala de aula 

 

A criação de condições de funcionamento harmonioso de um grupo onde se vão estabelecendo inter-

relações construtivas, a experimentação de dinâmicas capazes de induzir transformações nas 

práticas letivas e naturalmente nas aprendizagens dos alunos e o desenvolvimento do domínio da 

oralidade como ponto de interseção das disciplinas envolvidas e de outras, constituíram os principais 

objetivos delineados por esta tripla. 

A apropriação de algumas das micropedagogias existentes foi incorporada em diversos momentos do 

processo, quer em relação à formação de um grupo/turma que compartilhou sentimentos, emoções, ideias e 

opiniões e estabeleceu relações interpessoais positivas, quer nas promotoras de motivação e concentração 

ou, ainda, em dinâmicas facilitadoras da compreensão de conceitos. 

 

   

Fotografias 70, 71 e 72- Exercícios construtores de coesão de grupo e de confiança 
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Uma sala de aula com carteiras dispostas em filas, onde os alunos se sentavam uns atrás dos outros 

virados para o quadro, sem se verem, sem se olharem e sem se conhecerem, recebeu esta turma. 

Com o objetivo de ultrapassar as dificuldades ocasionadas por esta disposição, a artista criou uma 

coreografia para transformação sala, de modo a que os alunos colocassem as mesas e as cadeiras 

em U. Esta coreografia tornou-se um ritual que foi sendo aperfeiçoado quer no tempo de execução 

quer na sua organização. 

Esta reorganização do espaço físico da sala foi fundamental para a criação de uma dinâmica de 

trabalho favorável à comunicação, ao diálogo e às aprendizagens, influenciando a tomada de 

decisões acerca da utilização dos recursos e da apropriação de estratégias que incorporavam o corpo 

como forma de concretizar conceitos e facilitar a sua compreensão. 

As aulas aconteceram também num espaço mais amplo que possibilitava uma maior movimentação 

do grupo turma, fomentava o trabalho autónomo dos subgrupos, cuja formação variava em função da 

tarefa que apelava à criatividade para a sua realização. 

 

   

Fotografias 73, 74 e 75 – Realização de tarefas em grupo no espaço do ginásio 

 

A artista em conjunto com os professores praticou com os alunos exercícios de voz, de articulação e 

de sequências rítmicas, por exemplo: com as cadeiras da sala de aula e desenvolveu estratégias 

alternativas conducentes ao aperfeiçoamento da oralidade. 

 

   

Fotografias 76, 77, 78 – Sequências rítmicas com as cadeiras da sala de aula 
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O resultado visível destas dinâmicas foi o aumento da concentração, a aquisição da noção de foco, 

de impulso, o aumento da confiança e a vontade de partilhar. 

As partituras dinâmicas com enfoque no corpo sonoro das consoantes e vogais, permitiram explorar a 

génese, variação e mudança linguística e fonológica, os mecanismos da lexicologia e aprofundar, no 

plano da intertextualidade, as palavras e/ou manchas gráficas de autores portugueses 

contemporâneos. 

 

  

Fotografias 79 e 80 – Exploração de partituras dinâmicas 

 

Com base nos textos da época trovadoresca, unidade curricular trabalhada em português, na sua 

sonoridade e com recurso a alterações linguísticas e fonológicas, foi proposto aos alunos a 

construção de outros em português moderno, o que permitiu a ligação à atualidade. 

Os lugares onde se podiam ler textos ou apresentar os trabalhos também variavam, desde o chão, da 

mesa ou em cima dos armários, todos serviam de estímulo e incentivo para a realização da tarefa. 

 

  

Fotografias 81 e 82 – Apresentações em lugares diversos da aula 

 

Com a personificação de eletrões e sua distribuição na sala de aula, de acordo com as regras e 

princípios da configuração eletrónica, os alunos compreenderam a correta distribuição destes pelas 

orbitais, puderam percecionar as distâncias ao núcleo e a maior ou menor facilidade de remover os 



 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  PROJETO 10 X 10 - 4ª EDIÇÃO 2016 

 

65 
 

eletrões. Posteriormente realizaram em pequenos grupos exercícios do manual para a sua 

concretização. 

 

     

Fotografias 83, 84 e 85 – Corporização da distribuição eletrónica e concretização em trabalho de grupo 

 

Estes são alguns exemplos entre as muitas abordagens efetuadas e vivenciadas com os alunos que, 

na sua maior parte, se sentiam motivados pela diferença dos métodos de ensino, pela melhor 

compreensão da matéria e se envolviam com vontade nos desafios apresentados. 

 

3.5.5.4 - Avaliação do projeto pelos alunos 

 

Em evidência aparece no gráfico a valorização do corpo, o desenvolvimento da reflexão e 

questionamento, a motivação para as matérias suscitadas pelas abordagens inovadoras e ainda o 

relacionamento entre alunos, entre estes e professores e artista e o aumento de confiança nas suas 

capacidades. 
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Gráfico 13 – Percentagem de respostas aos itens fechados do questionário de avaliação dos alunos 
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As maiores dificuldades situaram-se ao nível da concentração e da aceitação da nova metodologia de 

aula, mas à medida que o projeto decorreu a maior parte dos alunos verificaram os benefícios destas 

estratégias e não só aderiram, como revelaram entusiasmo na sua concretização  

No entanto, dois alunos verbalizaram a sua preferência por aulas expositivas, justificando que 

aprendiam melhor a matéria e praticavam um maior número de exercícios escritos e dos manuais 

que, em grande parte, estão em concordância com os exames. 

Aspetos relevantes Dificuldades Avaliação global 

 Contribuição para melhorar o 
relacionamento entre alunos. 

 Aumento da auto e hétero 
confiança. 

 Melhor compreensão da 
matéria 

 Melhoria da expressão oral, da 
expressão corporal e do uso 
da voz. 

 Compreensão do foco e 
consequente aumento de 
concentração. 

 

 Falta de motivação inicial para 
realizar as tarefas. 

 Perder a vergonha e expor a 
voz. 

 Medo de ser julgado. 

 Adaptação à forma de dar as 
aulas. 

 Manter a concentração e o foco 
nos professores 

 O projeto quebrou a muralha da 
diferença entre alunos e 
professores. 

 Aprendi a matéria de forma 
motivadora e cativou-me a 
atenção nas aulas. 

 Com o projeto descobrimos e 
trabalhamos formas de 
aprender completamente 
diferentes e por vezes 
desconfortáveis. 

 Melhoramos a oralidade e as 
aulas foram mais produtivas e 
prenderam a nossa atenção. 

Quadro 9 – Síntese das respostas aos itens abertos do questionário de avaliação de alunos 

  

Para concluir esta avaliação averbam-se as palavras de um aluno que sintetizam o que foi afirmado 

por outros: “Este projeto não é só uma forma de melhorar as notas, mas uma maneira de nos 

expressarmos bem oralmente e expressar os nossos sentimentos e afetos. Nas aulas deram-nos 

liberdade para realizar as tarefas, o que fez com que quiséssemos comunicar com o professor, sem 

receio de errar ou de dar as nossas opiniões. Com ele crescemos intelectualmente, melhorámos a 

autoestima e com a utilização do corpo percebemos melhor a matéria”. 

 

3.5.5.5 - Avaliação do projeto pela tripla 

 

A análise dos itens dos questionários relativos ao impacto do projeto na Escola clarifica a 

colaboração e disponibilidade da Direção da Escola. Na opinião dos professores a aceitação e 

participação de outros professores da Escola foi satisfatória, mas a artista considerou que esta 

não foi visível. 

A adequação do plano de trabalho, concebido e realizado por esta tripla no contexto da turma, foi 

eficaz na articulação de estratégias e recursos de natureza científica e artística, mas pouco 

aprofundada em relação à articulação aos conteúdos das duas disciplinas em causa. 

À exceção da capacidade de iniciativa avaliada com suficiente, o desempenho do projeto em 

relação aos professores foi nos restantes parâmetros apreciado pela artista com bom. 
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Os professores avaliaram o desempenho da artista com muito bom, no que concerne ao 

relacionamento, à motivação, ao empenho e à iniciativa e com bom relativamente à mudança de 

atitudes e à aquisição das aprendizagens. 

A tripla avaliou muito positivamente a aceitação de estratégias inovadoras e a aquisição de 

aprendizagens por parte dos alunos. Foi igualmente considerada por esta que, de forma geral, os 

alunos mudaram o seu comportamento perante as atividades propostas e acerca do interesse e 

motivação pelas aulas e pela matéria. 

No quadro 10, verificam-se nos aspetos mais conseguidos e a certificação do que foi afirmado, 

quer por parte da artista quer por parte dos professores. 

As dificuldades maiores residiram no desajustamento dos programas, o qual implicou um grande 

investimento na procura dos conteúdos que poderiam ser mais interessantes e suscitar maior 

empenho dos alunos. 

A gestão do tempo dos professores também foi dificultada pela imaturidade de alguns alunos e 

elevado numero destes na turma, pelo excesso de turmas atribuídas a cada um destes 

professores e pelas múltiplas atividades que tem de assumir. 

 

A
rt

is
ta

 

Aspetos relevantes Dificuldades  O que não foi conseguido 

 Sentido de pertença. 

 Relação aluno/professor, 
aluno/aluno e 
professor/professor. 

 Consciência da aprendizagem 
via cinegética e da oralidade 
como processo de comunicação 
de corpos. 

 Falta de disponibilidade 
extracurricular dos 
professores, 

 Programas desajustados que 
implicam investimento na 
aproximação dos conteúdos 
aos alunos, despertando 
curiosidade, interesse e 
envolvimento. 
 

• Acompanhamento das aulas 
em Janeiro, apenas como 
observadora e com foco na 
autonomia dos professores. 

• Desenvolvimento de tarefas 
individuais dirigidas a cada 
aluno. 

• Munir a professora de 
Português de autonomia na 
implementação das 
propostas. 

P
ro

fe
s
s

o
re

s
 

 Mobilização e envolvimento de 
todos os alunos na aula, 

 Experimentação e diversidade 
de estratégias assumidas pela 
turma como uma mais-valia. 

 Trabalho colaborativo ente 
alunos, professores e artista. 

• .Imaturidade de alguns 
alunos. 

• Gerir a pressão dos alunos e 
encarregados de educação 
acerca do cumprimento das 
metas. 

• Gerir o tempo de toda a 
atividade docente com o 
tempo de criar, experimentar 
e analisar as propostas. 

• Impossibilidade de 
concretizar algumas das 
atividades. 

• Número elevado de alunos 
atendendo à heterogeneidade 
da turma. 

• Estruturar uma aula em que 
os alunos autonomamente a 
dinamizassem e o professor 
tenha o papel de coach. 

• Ter finalizado algumas 
atividades que não foram 
totalmente concretizadas. 

Quadro 10 - Síntese das respostas abertas do questionário de avaliação artista/professores 

Na reflexão crítica do professor de Física e Química pode ler-se que as principais mudanças que 

ocorreram na sua prática letiva foram: o reforço do seu relacionamento com os alunos sem deixar de 
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cumprir as metas a que se propõe; o desviar o foco do programa para o envolvimento afetivo dos 

alunos no processo de ensino/aprendizagem; a identificação dos diferentes tempos de concentração 

dos alunos; a importância da escuta de cada um; a utilidade do corpo e sua espacialização, como 

instrumento de aprendizagem e o equilíbrio entre os três sistemas de representação: mental, visual e 

cinestésico. 

A professora de Português frisa na sua reflexão, a utilidade dos rituais de início e final de aula; a 

transformação do espaço físico da sala de aula em U; os exercícios que ativam a escuta e a 

concentração; a diversidade de abordagens ligadas aos conteúdos da disciplina destacando a síntese 

e clareza dos enunciados e a valorização dos desafios de risco, do erro e do prazer. 

 

3.5.5.6 - Breve descrição da aula pública 

 

 Ao som de uma música a audição da reescrita do poema, “Entre nós e as palavras” de Mário de 

Cesariny resultante de um exercício de escuta, deu início a esta aula. 

 

  
Fotografias 86 e 87 – Cena 1” Entre nós e as palavras” 

 

Onze cenas perfizeram esta aula, documentada pela presença dos alunos através das suas vozes ou 

da exemplificação de alguns exercícios, pelas vozes dos professores e da artista e pela projeção de 

slides que permitiram visualizar algumas das afirmação relatadas.   

Descrevem-se seguidamente os aspetos mais evidentes em cada uma das cenas: 

 Na cena 2 foi abordada a diversidade de estratégias na concretização das propostas, tendo 

em atenção a sua representação mental, visual e cinestésica e realçada a importância das 

(re)cartografias dos espaços e dos afetos em função das tarefas a desenvolver. 

  A cena 3 relativa ao treino do foco, foram apresentados exemplos que explicaram o Foco do 

projeto da tripla - o desenvolvimento da oralidade.  

 As cenas 4 e 5 potenciaram a oralidade nos seus dois eixos de intervenção: nos professores e 

nos alunos. O professor de físico e química salientou a aprendizagem através do corpo em 

ação, enquadrando-o com os conceitos a abordar e a relevância de maximizar a capacidade 

de concentração. 
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 A cena 6 em forma de relato de futebol, evidenciou-se a alternância do foco, a distribuição das 

intervenções professor/aluno, a atenção à escuta, ao ritmo e à capacidade de concentração 

de cada um e ao modo como se fomentou uma participação organizada, a entreajuda entre 

alunos e a oralidade. 

 Nas cenas 7 e 8 os alunos exemplificaram a espacialização de conceitos ligados aos 

conteúdos da disciplina de Física e Química e a dinâmica das forças combinadas para 

explicar o conceito de distância internuclear de equilíbrio entre o núcleo e os eletrões e entre 

as forças de atração e repulsão. 

 Na cena 9 a professora de português mostra como explorou o domínio da oralidade nas suas 

aulas, sensibilizando para o corpo sonoro da palavra. 

 Na cena 10 a artista e alunos demonstram a exploração de partituras rítmicas, associando o 

som a partitura visual e gráfica. 

 

  
Fotografias 88 e 89 – Demonstração de partituras rítmicas 

 

Finalmente os professores referiram as frustrações sentidas no decurso do projeto, os impactos 

positivos do mesmo quer a nível pessoal quer profissional e os alunos leem um poema, convidam 

o público a repetir cada verso e oferecem uma palavra avaliativa sobre o trabalho desenvolvido. 
 

  
Fotografias 90 e 91 – Cena final  
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3.5.5.7 - Avaliação da aula pública pela assistência 

 

O gráfico possibilita visualizar que esta aula no seu todo foi classificada com os níveis 4 e 5 (bom e 

muito bom), pela maior parte dos respondentes, ou seja, 84% destes. 
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Gráfico 14 - Percentagens de respostas obtidas em todos os itens 

 

Algumas das pessoas que entregaram os questionários valorizaram os momentos em que foram 

apresentadas as frustrações e as dificuldades sentidas, bem como o processo de crescimento e 

aprendizagem dos alunos, dos professores e do projeto. 

 

3.5.5.8 - Considerações 

A incorporação das iniciativas em que a artista se implicou estrategicamente, foram assimiladas por 

estes professores de uma forma muito significativa para a contribuição de uma aprendizagem 

pertinente dos seus alunos. 

O processo evolutivo condicionado por ritmos de interação sofreu reajustamentos, que estabeleceram 

pontes indicativas de momentos de reflexão e de construção de um ambiente de aula favoráveis à 

descoberta, à mobilização de estratégias e recursos que concorreram de uma forma positiva para o 

alcance dos objetivos desenhados.  

 

3.5.6 - Projeto “ Ermida”  

 

Nota: Este projeto irá prolongar-se até ao final do ano letivo, pelo que a avaliação aqui 

apresentada será apenas intermédia e relativa ao se desenvolvimento durante o 1º 

período. 
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3.5.6.1 - Apresentação da tripla 

 

Manuela Aguiar é licenciada em Português e Mestre em História e Cultura Medievais, pela 

Universidade do Minho. Professora de Português, coordenadora de departamento e de estágios 

integrados, dinamiza projetos ligados ao teatro. 

Luís Costa é professor de Educação Física e licenciado na mesma área pela Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro, É coordenador de Desporto Escolar e professor do grupo equipa de 

badminton. 

João Girão é artista plástico, bacharel em Desenho na Escola Superior Artística do Porto, licenciado 

em Psicologia na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, mestre em Filosofia Moderna e 

Contemporânea. É professor na Escola Superior Artística do Porto 

 

3.5.6.2 - Breve caraterização da turma 

 

A turma do 10º ano do Curso de Línguas e Humanidades é constituída por 27 alunos, 12 rapazes e 

15 raparigas, com idades compreendidas entre os 14 e os 19 anos. 

Em geral, tem poucos hábitos de trabalho e não estudam diariamente apesar das boas condições que 

dispõem para o fazer.  

Gostam de trabalhar em grupo e em geral cumprem as tarefas propostas em sala de aula. A sua 

participação e empenhamento têm evoluído positivamente. Grande parte dos alunos compreende 

facilmente a matéria, mas distrai-se facilmente. 

Os seus tempos livres são ocupados a navegar na internet e a ver televisão. Metade dos alunos 

pratica desporto, 30% aprende música e 40% gosta de ler, de ir ao cinema e ao teatro. 

As maiores dificuldades situam-se ao nível da atenção e concentração, do domínio do vocabulário 

fundamental, da relacionação dos conhecimentos e do raciocínio lógico e abstrato. 

As profissões mais desejadas são a advocacia, a psicologia e o jornalismo. 

 

3.5.6.3 - Realização do projeto em sala de aula 

 

O bom relacionamento entre os diferentes elementos da tripla já era visível aquando da Residência, 

mas a cumplicidade consolidou-se ao longo destes meses de trabalho ativamente cooperante. 

O Professor de Educação Física, na sua função de Diretor de Turma, recebeu os alunos 

apresentando-se com uma não formal, o que desde logo suscitou expetativas da parte destes.  

Os momentos de apresentação ocorreram ao longo do tempo e adotaram diferentes formatos. Por 

exemplo: à apresentação através de um texto construído pelo aluno sobre o significado da escolha de 

um objeto pessoal, que obrigava à alteração do espaço pelo posicionamento assumido por cada um, 
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seguia-se o questionamento por outro aluno com a finalidade de aprofundar o conhecimento do 

apresentador. 

Estes momentos facultaram a partilha oral de situações de carater intimista e afetivo reveladoras do 

conhecimento do outro. Com esta estratégia e a rotatividade dos grupos de trabalho e suas 

interações, estabeleceram-se laços que possibilitaram o alcance do objetivo de formação de uma 

turma unida, em prol de uma dinâmica de grupo propiciadora de aprendizagem. 

 

  

Fotografias 92 e 93 - Os alunos escutam a leitura de uma apresentação  

 

Extratos de textos retirados de alguns dos livros recomendados pelo projeto de leitura, apareciam 

espalhados pelos diversos locais da sala de aula, arrumada com o formato habitual, convidavam os 

alunos a movimentarem-se para os poderem ler e selecionar o que melhor se relacionava com o seu 

“eu”. Numa 2ª fase teriam de associá-lo a uma imagem, rescrevê-lo com base em diversificadas 

propostas, escolher a forma de o apresentar e o lugar onde o queriam partilhar.  

Estes trabalhos foram realizados por pequenos grupos que variavam em função de diversas 

estratégias, procurando o completamento de um puzzle, de um poema, de uma frase, por exemplo. O 

auditório faria duas a três perguntas ao grupo apresentador. Perguntas que no decorrer do projeto 

foram evoluindo não só na sua objetividade como no aprofundamento do seu conteúdo.  

 

   

Fotografias 94, 95 e 96 - Formação do grupo, reescrita do poema e ilustração do mesmo 
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Esta e outras propostas implementadas pela tripla, lentamente tiravam a turma do seu conformismo 

suscitavam-lhe a curiosidade e o envolvimento ativo. 

 A tripla desafiou sistematicamente o aluno a escrever e a reescrever, a instalar e a reinstalar, a 

partilhar e a encenar, a criar variados suportes para os textos produzidos e a respeitar a ocupação de 

diversos espaços - sala de aula, sala de expressões, multiusos, pavilhão, átrio da escola - sempre 

reanimados pelas observações, pelas experiências dos alunos e pelas reflexões conjuntas. 
 

  

Fotografias 97 e 98 - Apresentação do trabalho e momento de reflexão na sala de expressões 

 

No contexto da poesia trovadoresca surge a necessidade de ligação à atualidade, sendo para isso 

criada um figura que adotou uma identidade própria – “Ermida”, a quem os alunos escreveram 

através de mensagens enviadas para um número de telemóvel criado para o efeito. Ao Ermida 

revelaram alguns dos seus gostos, desejos, sentimentos, pensamentos, comentários sobre as aulas 

ou textos que elaboravam sempre consonantes com questões gráficas e visuais. 

Ainda nesta fase os Encarregados de Educação foram convidados a escrever ao Ermida, dizendo-lhe 

como viam cada um dos seus educandos. Deste modo a família reforçou a sua ligação ao projeto. 

Numa 3ª fase o Ermida fez-se sentir enviando a cada elemento um poema que posteriormente foi 

partilhado. Para além desta partilha, os subgrupos de alunos criaram um novo texto poético com base 

no enviado, ofereceram-no ao Ermida, desenharam uma coreografia, interpretaram-na apresentaram-

na à turma. 
 

  

Fotografias 99 e 100 - Interpretação da coreografia desenhada 
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A articulação das disciplinas foi aparecendo em breves exercícios nas aulas de E. F. que ligavam o 

corpo e o movimento aos textos, mas esta ainda não foi totalmente conseguida. Nestas aulas do 

projeto, os alunos leram em diversas lugares e posições, deitados, sentados em cima de armários ou 

debaixo das mesas, escreveram frases após terem percorrido um determinado espaço ou realizaram 

outras atividades, em consonância com o trabalho que estava a ser desenvolvido nas aulas de 

Português. 

 

  

Fotografias 101 e 102 - Exercícios de E.F. relacionados com a escrita 

 

Como foi dito na nota inicial, a tripla continua o seu trabalho com os alunos até ao final do ano letivo, 

estando sempre presentes nas aulas de Português cuja duração é de 100 min, prolongando-se pela 

aula de Educação Física e pelo trabalho de reflexão, avaliação e preparação das sessões seguintes.  

 

3.5.6.4 - Avaliação do projeto pelos alunos 

 

A análise do gráfico permite destacar a melhoria do relacionamento entre os alunos e também entre 

estes e os professores e o artista, aspeto reforçado nas entrevistas. 

É também relevante o aumento da confiança, das capacidades de iniciativa, de questionamento e 

reflexão proporcionadas pela criação de uma dinâmica de aula renovada e pelas atividades 

vivenciadas. 

A motivação para as aulas e o interesse pela aprendizagem dos conteúdos curriculares é manifesto, 

bem como a valorização dos corpo e dos sentidos como forma de compreender melhor a matéria. 
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Gráfico 15 – Percentagem de respostas aos itens fechados do questionário de avaliação dos alunos  

 

No decurso das entrevistas ressaltou a influência das atividades de escrita e de oralidade, bem como 

da articulação das ideias e interpretação das questões, no desempenho dos testes e 

consequentemente na melhoria nas classificações obtidas. 

 

Aspetos relevantes Dificuldades Avaliação global 

 Cooperação entre alunos/ 

professores/artista. 

 Forma como se dão as aulas. 

 Melhoria na aprendizagem da 

matéria, da expressão oral e 

escrita e da capacidade de 

reflexão. 

 Criação de motivação para as 

aulas. 

 Encontrar a imaginação. 

 Conflito de ideias entre os 

alunos. 

 Saber ouvir os outros. 

 Conseguir expressarmo-nos 

através do corpo. 

 Comunicar verbalmente. 

 Adquirir confiança para superar 

obstáculos. 

 O projeto ajudou-nos a crescer 

no nosso percurso escolar. 

 Despertou interesse para as 

aulas e para as matérias. 

 Entender o projeto no seu 

dinamismo é uma forma de nos 

fazer aprender e compreender a 

matéria. 

Quadro 11 – Síntese das respostas aos itens abertos do questionário de avaliação de alunos 

As maiores dificuldades situaram-se ao nível da aceitação das opiniões diferenciadas, do saber 

escutar, da utilização do corpo para trabalhar os conteúdos e do constante apelo à imaginação. 

Alguns destes obstáculos têm vindo a ser ultrapassados à medida que o trabalho se desenrola e os 

alunos compreendem os objetivos de cada proposta apresentada pela tripla.  

A autoconfiança foi crescendo e o diálogo com os outros permitiu trocar ideias, enriquecê-las e 

constituir uma forma de aprendizagem livre e interessante.  

A avaliação dos alunos da aula pública que se realizou com a sua presença, pode sintetizar-se 

através das palavras que se seguem: “A aula pública foi um desafio interessante e divertido 

fortalecendo a oralidade, o desenvolvimento do trabalho de grupo e a confiança em nós próprios e 

nos outros”. 
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3.5.6.5 - Avaliação do projeto pela tripla 

 

“A maior alteração que senti, enquanto docente, prende-se com uma postura totalmente diferente em 

relação ao ato de receber os alunos e de os acolher na sala de aula”. 

“O impacto que este método de trabalho teve junto dos alunos foi a consciencialização que o espaço 

de sala de aula é um lugar de liberdade, de trabalho, de intervenção, de aquisição de conhecimentos, 

mas também de possibilidades de ser, de falar, de expor e de falhar”. 

Estas avaliações da professora de português foram partilhas pelos outros elementos que formam a 

tripla, tal como se pode verificar pelos registos relativos aos aspetos relevantes. 

A
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Aspetos relevantes Dificuldades  O que não foi conseguido 

 Prolongamento dos 
momentos de apresentação. 

 Cumplicidade entre os 
elementos da tripla. 

 Experiências em torno do 
Ermida enquanto processo 
de criação e recreação 
através da escrita e do corpo. 

 Integração de um pequeno 
grupo de alunos 

 Maior aprofundamento com a 
disciplina de Educação Física, 

 Pouco tempo para ensaiar a 
aula pública no Porto. 

• Contaminar mais a 

comunidade escolar. 
 

P
ro

fe
s
s

o
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 Criação de um espaço 
comum. 

 Criação de um espaço de 
liberdade, no qual a diferença 
é respeitada. 

 Valorização da escrita. 

 Mais-valia das diferentes 
formas de pensar 

• .Dinamização/contaminação 
do projeto na escola. 

• Maior consciencialização dos 
alunos da expressão corporal 
como forma de construção da 
sua identidade. 

• Interesse dos professores do 
Conselho de turma. 

• Gestão de tempo para 
conteúdos visíveis. 

• Ligação com a E.F. de uma 
forma mais assertiva.  

• Mostrar aos alunos que a 
visão da educação física não 
é apenas modalidades 
desportivas. 

• Uma espécie de Residência 
com os alunos 

Quadro 12 - Síntese das respostas abertas do questionário de avaliação artista/professores 

A articulação com os conteúdos da disciplina de educação física, fora até ao momento desta 

avaliação, parcialmente conseguidos, bem como a integração de um pequeno grupo de alunos. 

Os questionários de avaliação intermédia dos 3 elementos, apresentam convergência na maior 

parte dos itens e divergem em relação à participação de outros professores, que o artista 

considera não ter sido visível e os professores classificam-na com suficiente. É igualmente 

divergente em relação aos parâmetros respeitantes à motivação, empenho, capacidade de 

iniciativa e mudança de atitudes dos alunos, pelo artista como satisfatória e pelos professores 

como boa. 

Em virtude do prolongamento do projeto no tempo, a tripla equaciona estratégias que possibilitem 

a contaminação deste à comunidade escolar e aos outros docentes da Escola, bem como formas 

de melhorar a ligação entre as duas disciplinas. 
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3.5.6.6 - Breve descrição da aula pública 

 

Realizaram-se duas aulas públicas deste projeto respetivamente no Auditório da Gulbenkian, onde 

apenas a tripla apresentou o processo e alguns produtos com recurso a um vídeo e no Mosteiro de S. 

Bento no Porto, com a presença dos alunos. 

A tripla mediante um cenário que simulava o espaço físico da sala de aula estabeleceu um diálogo 

entre si para descrever o processo de trabalho, ocupando diversos lugares e posições no espaço e 

procedendo à transformação do cenário, ora deslocando o mobiliário, ora formando com ele 

instalações que assumiram significado em função das respetivas descrições e do que acontecera na 

realidade. 

Os 27 alunos presentes na projeção de um vídeo apresentaram-se e a tripla fez referência à mais-

valia da forma de apresentação, para a formação do grupo/turma, para a criação de um ambiente de 

confiança e para tornar vivas as interações. 
 

 

      

Fotografias 103, 104 e 105 - Apresentação da tripla e dos alunos  

 

“O Ermida e o Eu” foi o momento em que os alunos foram apreendendo construção desta figura 

imaginária, desenvolvendo as capacidades de expressão oral e escrita, através de uma grande 

diversidade de propostas que contemplavam o corpo e o movimento, questões gráficas, visuais e 

cénicas e pretendiam desenvolver as capacidades de autonomia, criatividade e sentido crítico.  

O Ermida foi aqui apresentado através do seu telemóvel! 
 

  

Fotografias 106 e 107 – Projeção de exercícios de grupo e telemóvel Ermida 
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Na continuação do desenvolvimento do projeto o Ermida manifestara-se aos alunos, aos professores, 

ao artista e aos encarregados de educação, oferecendo-lhes um poema e permitindo alargar o projeto 

a outros agentes educativos, que demonstraram satisfação em colaborar. 

Todo o relatar do processo foi acompanhado pela projeção e leitura dos textos produzidos e por 

imagens relativas às diversas experiências vivenciadas pelos alunos. O resultado do projeto para o 

futuro ver-se-á no final do ano letivo. 

A aula pública no Porto contou com a presença dos alunos que lhe deram outra vivacidade, 

documentando com as suas vozes, expressões corporais e gestuais o trabalho realizado. 
 

3.5.6.7- Avaliação da aula pública pela assistência 
 

 

0

10

20

30

40

50

60

Formato da 
apresentação

Metodologia Conteúdos Recursos

Ermida

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

%

 
Gráfico 16 - Percentagens de respostas obtidas em todos os itens 

 

O total de pessoas que entregaram a avaliação sobre esta aula foi de cerca de 62% dos assistentes.  

As classificações variaram entre o suficiente e o muito bom, mas a maior percentagem situou-se nos 

níveis mais elevados em todos os itens. 

Algumas observações registaram a ausência dos alunos, o que tornou a comunicação menos viva. 

3.5.6.8 - Considerações 

 

Este projeto fundamentou-se em pressupostos que visam a promoção da expressão escrita e da 

oralidade, conjugada com o uso do corpo como instrumento pedagógico. 

Desenhado de acordo com o contexto de sala de aula, salienta a importância de uma dinâmica 

ativa, envolvendo a turma e a tripla numa cumplicidade afetiva e criativa, potenciadora da 

aprendizagem e do sentido de mudança. 

A consecução dos objetivos delineados só poderá ser avaliada no final do ano letivo, após a 

realização da sessão de pensamento e do diálogo avaliativo com os alunos, os professores e o 
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artista, de modo a comprovar a eficácia do projeto e o levantamento dos seus pontos fracos e 

fortes. 

 

4. Oficinas de curta duração 

Estas oficinas orientadas por duas artistas da área do teatro, são abertas a todos os professores das 

Escolas envolvidas no projeto.  

O objetivo destas ações é fazer com que os professores interessados possam experienciar um 

conjunto de micropedagogias, que permitam refletir sobre as suas práticas de sala de aula e se 

possível implementá-las para avaliar a sua eficácia e o impacto junto dos seus alunos. 

Até este momento realizaram-se três destas oficinas com a participação de 53 professores, tendo 

obtido por parte destes uma avaliação muito positiva. 

 

5. Reflexões gerais 

 A Residência encarada por todos os participantes como um espaço de partilha de estratégias e 

ferramentas de natureza pedagógica e artística, desafiador da criatividade e enriquecedor das 

experiências pessoais e profissionais, foi encorajadora da vontade de implementar o projeto no 

contexto das suas escolas e mais precisamente no contexto de sala de aula. 

 As formas como os elementos da tripla interagem entre si, os tipos de relação que estabelecem 

assumem extrema importância na partilha de emoções, de ideias, de experiência, de 

conhecimentos e na construção de confiança mutua. Quando estas não se efetivam surgem 

constrangimentos no desenvolvimento dos projetos que se propõe levar a cabo, como se 

verificou no Projeto “Ondómetro/Mufin”. 

 O facto de nas aulas semanais dos cinco projetos estarem sempre presentes os três elementos 

da tripla, possibilitou uma maior interação entre estes e os alunos e uma partilha benéfica de 

atuações, para além de um maior conhecimento dos conteúdos dos programas, bem como das 

estratégias e atividades a desenvolver em contexto de aula. 

 Uma das variáveis de grande relevância na comunicação da aula foi o espaço físico e a sua 

utilização pelo professor. Cada professor tem a sua forma própria de utilizar o espaço. Ora 

colocando-se preferencialmente num dos lados, ora junto das filas de alunos mais participativos, 

estabelecendo uma rede de comunicação diferente consoante o ângulo de visão determinado 

pela sua posição em relação ao plano da sala de aula.  

Neste sentido, o artista reorganizou o espaço, tendo em atenção o diálogo entre alunos e as suas 

interações, a espacialização do professor e o desenvolvimento de estratégias que utilizavam o 

corpo como instrumento pedagógico, o que beneficiou a aprendizagem de ambos. 
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 Na avaliação diagnóstico junto dos alunos, surgem como um grande obstáculo à motivação e 

interesses pelas aulas, os métodos de ensino. As dinâmicas realizadas pelas triplas, em quase 

todos os projetos, possibilitaram colmatar este aspeto e evidenciaram a criação de um 

grupo/turma coeso e dinâmico, estimulado pela diversidade de propostas criativas e pelo 

envolvimento na sua realização. 

 Os breves exercícios de relaxamento e ativação do corpo desenvolveram nos alunos, as 

capacidades de atenção e concentração e uma maior disponibilidade para aprender. 

 As corporizações de conceitos de natureza científica favoreceram a sua compreensão e 

consequentemente a aquisição dos conhecimentos. 

 A valorização do aluno como pessoa singular e o respeito pela sua integração no coletivo turma 

promoveram o aumento de confiança, o questionamento e a capacidade de reflexão. 

 Nas sessões de pensamento coletivo os alunos agem, interagem e aprendem a escutar o outro, 

a pensar e em repensar as suas ideias, num processo reflexivo em prol de uma comunidade 

formada pela diversidade e heterogeneidade dos seus alunos.  

 A maior parte dos professores valorizou o papel dos artista como agente que trouxe um renovado 

olhar às suas prática e, corroborou, estimulou e fomentou uma metodologia de alteração perante 

as suas conceções de ensino/aprendizagem. 

 A melhoria da maior parte das apresentações das aulas públicas que, na sua generalidade, 

contaram com a presença dos alunos foi notória. Estas foram bem estruturadas e incidiram 

essencialmente na demonstração dos processos de trabalho e dos produtos realizados pelos 

mesmos. O reforço do sentido de responsabilidade e da cooperação entre todos os elementos foi 

avaliado positivamente. 

 As Escolas participantes revelaram maior aceitação do Projeto e disponibilização dos recursos 

necessários à sua realização, mas a contaminação do mesmo a outros professores ou a outros 

intervenientes da comunidade educativa foi, ainda muito insuficiente. 

 As reuniões realizadas, no início do ano letivo, com os Encarregados de Educação (E.E.) dos 

alunos participantes no projeto, objetivaram as suas finalidades e o processo de 

desenvolvimento, possibilitando uma maior aceitação e colaboração por parte destes.  

 

A necessidade de encontrar respostas diversificadas, adequadas e motivadoras no contexto 

heterogéneo dos alunos de uma turma, humanizando o conhecimento, recriando metodologias e 

recursos inovadores, são preocupações sistematicamente equacionadas pelos professores. Assim, 

os professores candidatos ao projeto 10 x 10 que vai ao encontro da resolução de algumas destas 

inquietações, devem candidatar-se voluntariamente para não comprometerem a indispensável 

disponibilidade para arriscar na mudança das suas práticas letivas. 

 

 


