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INTRODUÇÃO 

 

Este relatório corresponde à primeira fase do plano de avaliação externa da 2ª 

edição do Projeto Dez x Dez, coordenado pela Diretora do Programa Descobrir 

da Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

Com a implementação deste projeto em que participam artistas, professores e 

alunos, pretende-se que: 

 

 Através de um trabalho colaborativo entre professores e artistas se 

desenvolvam um conjunto de metodologias criativas e materiais 

pedagógico-didáticos inovadores, sobre conteúdos chaves das 

disciplinas de Português, Matemática, Biologia e Filosofia, do currículo 

do ensino secundário.  

 Os professores integrem na sua prática letiva, estratégias de 

comunicação e de construção do conhecimento eficazes na captação do 

interesse e da motivação dos alunos, bem como no sucesso da sua 

aprendizagem. 

 Seja fomentada a reflexão sistemática sobre as metodologias e recursos 

implementados, de modo a permitir os reajustamentos necessários. 

 Estas práticas contaminem outros professores das escolas onde o 

projeto irá ser desenvolvido e a restante comunidade educativa, através 

da realização das aulas públicas. 

 

A efetivação deste projeto faz-se em três fases. Uma primeira fase de 

Residência, referente a uma semana intensiva de trabalho, uma segunda, que 

se desenvolve, durante o 1º Período do ano letivo de 2013/2014, na Escola 

onde o professor trabalha, mais precisamente no contexto de sala de aula com 

a presença do seu parceiro artista e, uma terceira, de apresentação das aulas 

públicas nas respetivas Escolas e na Fundação Calouste Gulbenkian. 



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA RESIDÊNCIA

PROJETO DEZ X DEZ 

7 

Este documento diz respeito à fase da Residência, em que oito artistas, oito 

professoras e duas moderadoras exploraram novas abordagens e materiais, 

partilharam conhecimentos e experiências de natureza artística e pedagógica e 

refletiram sobre diversas questões. 

A avaliação foi realizada em etapas complementadas: no decurso da 

Residência e em estudo. 

 

A estrutura do relatório obedeceu aos seguintes pontos: 

1. Objetivos. 
 

2. Metodologia. 
 

3. Desenvolvimento 

3.1 Análise do trabalho desenvolvido. 

3.1.1 Estrutura. 

3.1.2 O espaço e a dinâmica de grupo. 

3.1.3 As propostas e sua dinamização. 

3.2 Análise dos documentos. 

3.2.1 Guião da entrevista semiestruturada de diagnóstico. 

3.2.2 Inquéritos por questionário de avaliação. 
 

4. Considerações finais 

 

 

1. OBJETIVOS 

 

Foram objetivos desta avaliação: 

 

1) Relacionar as expetativas dos participantes com as evidências obtidas. 

 

2) Analisar de que modo as atividades realizadas promoveram as relações 

interpessoais e a dinâmica de grupo. 
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3) Averiguar a contribuição das atividades propostas para o 

desenvolvimento de estratégias eficazes na captação de atenção e 

motivação dos participantes. 

 

4) Avaliar a contribuição das dinâmicas realizadas para as aprendizagens 

efetuadas pelos participantes, a nível dos conhecimentos e 

competências. 

 

5) Identificar a contribuição das micropedagogias vivenciadas para o 

desenvolvimento do trabalho em sala de aula. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O trabalho de avaliação, foi resultado de uma observação atenta, da qual se 

efetuaram registos factuais em diário do avaliador, e da análise dos 

documentos aplicados aos participantes na Residência. A metodologia 

assentou fundamentalmente: 

 
2.1 No estudo do projeto e sua interiorização, objetivos, contexto e essência. 

 

2.2 Na elaboração dos documentos: 

2.2.1 Guião de entrevista de diagnóstico semiestruturada; 

2.2.2 Inquérito por questionário de avaliação. 
 

2.3 Na observação direta. 
 

2.4 Na recolha de dados através: 

2.4.1 Da realização de entrevista a artistas e professores; 

2.4.2 Registos fatuais em diário de avaliador (D.A.); 

2.4.3 Aplicação do questionário de avaliação (Q.A.). 
 

2.5 Tratamento e análise dos dados. 
 

2.6 Reflexão.  
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 Análise do trabalho desenvolvido. 

Esta análise, foi efetuada com base no tratamento dos dados recolhidos 

através dos documentos elaborados para o efeito e, nos registos factuais de 

observação direta da semana de Residência, que reuniu professores, artistas, 

as moderadoras, avaliadora e a coordenadora do Projeto Dez x Dez. 

 

3.1.1 Estrutura  

A Residência ocorreu no auditório da Escola Secundária Padre António Vieira, 

em Lisboa. O trabalho foi desenvolvido em doze sessões com a duração de 

cerca de três horas cada, sendo duas destas dedicadas ao debate sobre os 

temas “É possível definir a mudança?” e “Aprender é…?” e as restantes, de 

natureza prática, destinadas a experienciar metodologias e estratégia de 

natureza artística e pedagógica, geralmente seguidas de momentos 

diversificados de reflexão. 

Os artistas das áreas do movimento, teatro, música, voz, performance, 

cinema/vídeo e plástica, dinamizaram, em duplas, quatro sessões sobre: as 

memórias; o tempo de ser e de fazer; a poética da dança e a visualização 

através do desenho; a dinâmica de disponibilização do corpo e da voz e a 

consciencialização dos sons.  

Os professores das áreas de Português, Filosofia, Matemática e Biologia, 

organizados igualmente em duplas, realizaram quatro sessões sobre: o que 

dizem e escrevem os alunos; relações entre a discursividade filosófica e os 

textos autobiográficos; articulação entre o ciclo das rochas e a geometria no 

plano e no espaço e, a matemática e a biologia no espaço que nos rodeia. 

Duas moderadoras organizaram e geriram os diferentes processos de trabalho, 

bem como os diferentes momentos de reflexão, estando as sessões de cariz 

mais teórico a cargo de uma delas, especialista em Filosofia para Crianças. 
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Para a apresentação dos participantes e conhecimento individual e do grupo, 

as moderadoras utilizaram dois chapéus (cartola e chapéu de palha), que 

assumiam simbologias e posturas diferenciadas ou mesmo mistas, quando 

cada um incorporava um ou outro chapéu ou mesmo os dois simultaneamente. 

A dualidade do formal e informal esteve presente, mas a ambas foi conferida 

magia, imaginação, leveza e responsabilidade, “…aprendi a usar a cartola e 

torna-la positiva. Dela tiro uma série de coisas, onde me apoio para a 

responsabilidade, com que posso brincar com a ideia de fazer personagens.” 

(D.A.) 

 

 

Fotografia 1 - Dinâmica de apresentação 

 

 

A compreensão desta dinâmica constituiu o ponto de partida para o 

estabelecimento das relações interpessoais. 

Cada dinâmica subsequente foi convergindo para que estas relações se 

influenciassem reciprocamente e circularmente, caraterizando um ambiente de 

trabalho agradável e estimulante. 

A dinâmica de encerramento também da responsabilidade das moderadoras, 

para além do balanço dos trabalhos realizados e de algumas ideias para o 

futuro do projeto, potencializou as qualidades de cada um, vistas aos olhos dos 

outros, o que confirmou a satisfação e o entusiasmo com que todos finalizaram 

este trabalho e partiram para a próxima fase. 
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“ … vivenciei situações que considero muito pertinentes e com potencialidades 

de aplicação em sala de aula”, o dizer de uma das professoras. 

 

 

Fotografia 2 - Sessão de encerramento 

 

3.1.2 O espaço e a dinâmica de grupo 

 

O chão e algumas paredes de um espaço amplo e bem equipado, 

encontravam-se forrados de papel de cenário que serviram de suporte à 

realização das diferentes propostas de trabalho.  

Numa das paredes, era possível observar o registo de sensações, emoções, 

desejos, receios, pensamentos, ideias, reflexões e ainda, desenhos e colagens 

de produções efetuadas durante ou após o final de um dia intensivo de 

vivências. Este painel de partilha e evolução dos acontecimentos foi chamado - 

“Este é o meu espelho!” 

 

  

Fotografia 3 - Painel “Este é o meu espelho!” 
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Foi neste espaço que, progressivamente foram sendo criadas interações entre 

os diversos sujeitos e os objetos do conhecimento e desencadeadas 

aprendizagens revisitadas de expetativas e intenções. 

Inicialmente, a criação de um espirito de grupo sofreu interferências devido a 

dois fatores: 

 ao espaço, auditório da escola a que pertenciam quatro das professoras. 

Apesar de as aulas já terem finalizado, a escola, ainda, se encontrava 

em período de reuniões de avaliação e de funções inerentes a este 

trabalho, pelo que as professoras tiveram de ausentar-se durante, 

alguns momentos, enquanto decorriam as atividades; 

 à existência de dois subgrupos de professoras. Cada núcleo de quatro 

professoras, trabalha na mesma escola, pelo que possui vínculos 

afetivos e de conhecimentos que o fortalece e une, dificultando a 

integração num grupo mais amplo. 

Estes efeitos iniciais na constituição de uma dinâmica de grupo foram sendo 

diluídos ao longo do tempo. Contribuíram para a sua dissolução, os exercícios 

de concentração e relaxamento, as experiências de natureza artística com 

imensos potenciais criativos, o aproveitamento do tempo do grupo para 

conseguir um trabalho de conjunto, a equidade dos papéis dados aos 

professores e aos artistas e as reflexões conjuntas em torno de temas comuns 

e em momentos relacionados com as dinâmicas vividas. 
 

 

Fotografia 4 - O grupo 
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O respeito interpessoal, fruto de um clima de interajuda e de possibilidade de 

entender a reciprocidade dos diferentes pontos de vista, o bem-estar e o prazer 

devidos à motivação intrínseca alimentada pelas dinâmicas desenvolvidas, 

estimularam o potencial para aprender e fomentaram o espirito de grupo. 

 

 

3.1.3 As propostas e sua dinamização 

 

Os participantes experienciaram metodologias diversificadas imbuídas por 

estratégias criativas, recursos inovadores e conteúdos diversificados, 

promovidas pelos artistas das diferentes áreas. 

A seleção dos exercícios que a seguir se referenciam, basearam-se no facto de 

representarem as diferentes formas de contribuir para a construção de uma 

aprendizagem significativa. 

 

 Refletir sobre as memórias da adolescência e sobre a influência dos 

estímulos sensoriais, na forma como se aprende, foi uma das propostas 

desenvolvida em pares e em grupo. 

Com a intenção de desenvolver a auto e hetero confiança e aguçar os 

sentidos foi proposto o exercício em pares, em que um dos elementos “não 

via” e o outro “não ouvia” e ambos teriam de caminhar conjuntamente e em 

silêncio, pelo espaço exterior da escola. 

Foram relatadas as diversas sensações: o receio; a segurança/insegurança; 

a vontade de descobrir; a condução ao imaginário ou simplesmente o sentir 

dos sons, do calor, das sombras e dos objetos.  

Relacionadas estas sensações com as memórias da escola na fase da 

adolescência, a pertinência e utilidade do exercício foi salientada, visto que 

este pode contribuir para minimizar a insegurança, incentivar a partilha e a 

responsabilidade dos alunos. Apesar disso, a sua exequibilidade não foi 

considerada, pelos professores, de fácil aceitação pelos seus alunos, dada 

as inibições perante o grupo turma, características da fase em que se 
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encontram, a adolescência, em que os mesmos se fecham sobre o seu 

próprio mundo, ora individualmente, ora dentro do seu grupo de pares. 

 

 

Fotografia 5 e 6 - Passeio do cego e do surdo 

 

 A dinâmica da dança e a sua relação com o desenho e a geometria no 

espaço, pretendeu que cada elemento do grupo tomasse consciência do seu 

corpo e das potencialidades do movimento no espaço e no tempo. 

A exploração da dança e do desenho, como estratégias educacionais e 

pedagógicas e a sua relação com os conteúdos disciplinares, é fundamental 

como recurso pedagógico, na medida em que favorece o aluno na 

organização de saberes e do conhecimento. 

A dança, enquanto processo de aprendizagem, possibilita que o aluno 

aprenda, pelas experiências do seu próprio corpo, a compreender o ponto de 

vista do outro, a desenvolver e a expressar a sua criatividade e de 

desenvolver as capacidades de comunicação não-verbal, de concentração e 

de autoconfiança. Foi também essa aprendizagem que aconteceu com os 

que participaram nesta dinâmica, observando-se entusiamo e 

empenhamento nos diferentes exercícios realizados neste âmbito. 

Entre os diferentes atividades realizadas, a que implicava prensar os pés e 

as mãos em pó de grafite, para posteriormente desenhar o movimento no 

papel de cenário que forrava o chão, é dificilmente exequível por alunos 

adolescentes e no contexto de sala de aula. A reforçar esta ideia transcreve-
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se um excerto de uma das professoras: “Foi uma sessão de dinâmicas de 

grupo muito interessante e que envolveu uma enorme libertação! Pareceu-

me, contudo, um pouco difícil a sua adequação ao contexto da sala de 

aula…” 

 

Fotografia 7 e 8 - A dança e o desenho no plano e no espaço 

 

 O tempo da memória, o tempo presente e futuro, a ideia do tempo 

cronológico no corpo e no espaço, o tempo de cada um e o tempo coletivo, 

estiveram na base de um conjunto de estratégias, exercícios e jogos, que 

permitiram levar ao desenvolvimento das capacidades de inventar e criar, 

através da improvisação de histórias e da escrita do momento, atividades 

estimuladas por uma corrida de caracóis. Refletir sobre o tempo e sobre a 

oportunidade do erro foram finalidades de uma outra dinâmica, que contribui 

para a união e conhecimento do grupo. 

A partilha, de emoções e perceções sobre o amplo significado do tempo, das 

diferenças existentes na sua individualidade e na sua contextualização, 

condicionante de um ritmo de construção do conhecimento e de 

aprendizagem, foram aspetos relevantes desta dinâmica. 

O erro como possibilidade de compreensão do processo de pensamento do 

aluno, ajuda o professor a diagnosticar as causas que levaram o aluno a 

errar e, permite aproveitar as potencialidades do erro, para explorar o tópico 

da matéria que se quer abordar. Contribuições relevantes observadas no 

decurso do momento de reflexão sobre esta abordagem. 
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Fotografias 9 e 10 - A corrida de caracóis e a escrita improvisada 

 

 Uma última referência às dinâmicas dos artistas diz respeito à utilização das 

potencialidades da música, da voz e da performance, como estratégias de 

ensino aprendizagem. 

Lançar o som no espaço utilizando diferentes formas, (jogo do ping-pong), 

de o fazer, tirar o som da boca com as mãos, encontrar a musicalidade da 

palavra e os diferentes ritmos que se podem executar com o corpo, foram 

algumas das atividades propostas. 

O retirar de livros frases aleatórias, deu origem à elaboração de um “rap” 

coletivo, que incentivou os participantes a adotar esta estratégias, com a 

respetiva adaptação aos conteúdos da sua disciplina. 

 

 

Fotografia 11 - Lançamento de sons no espaço 
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Exercícios de aquecimento precederam todas as dinâmicas, tendo como 

objetivos, para além do relaxamento dos músculos e das diferentes partes do 

corpo, permitir uma melhor articulação do som em termos de intensidade e 

frequência, evitando a fadiga e o uso inadequado da voz, trabalhar a expressão 

corporal, a atenção e concentração e estimular diferentes formas de 

comunicação e a sinergia entre o grupo, desenvolvendo a integração entre os 

participantes. 

A escrita esteve presente em todas as propostas. Uma escrita, individual ou em 

grupo, que fluiu seguindo motivações ou propostas orientadas. 

A aprendizagem individual, por um lado e a cooperativa por outro, estiveram 

ligadas ao sucesso de realização da tarefa e às estratégias geradoras de novas 

aprendizagens e, em particular, da sua transferência para a sala de aula, no 

caso das professoras envolvidas. 

 

As sessões realizadas por cada dupla de professoras mostraram algumas das 

estratégias e recursos utilizados em sala de aula, bem como a possibilidade de 

articulação de conteúdos entre as disciplinas em causa. 

Nas dinâmicas de interação, na qual todos os elementos se empenharam 

ativamente, confrontaram-se pontos de vista e partilharam-se ideias que 

ajudaram a clarificar a prática destas professoras em sala de aula. 

As situações de aprendizagem e os desafios propostos passaram pela criação 

de ambientes propiciadores do desenvolvimento de competências e de 

construção da sua própria aprendizagem, através da motivação e do trabalho 

cooperativo.  

Nalgumas destas dinâmicas foram lidos textos produzidos pelos alunos, 

excertos de entrevistas ou observados conjuntos de imagens, que 

evidenciavam situações e problemas da vida real, e remetiam para questões 

relacionadas com o pensamento universal, como: valores, moral, ética e 

direitos humanos, ou ainda sobre “histórias da nossa vida”, temas de reflexão e 

argumentação, trabalhados em Filosofia e Português.  
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Fotografias 12 e 13 - Leitura de textos reais e os direitos humanos 

 

Noutras, como a Biologia/Geologia e Matemática, onde igualmente se 

cruzaram os conteúdos e recursos diferenciados, como por exemplo: imagens, 

fotografias, vídeos e outros, os participantes, foram desafiados à descoberta 

das possíveis relações entre os diferentes conhecimentos das disciplinas em 

questão.  

 

 

Fotografias 14 e 15 - Os órgãos do corpo humano e a equação da circunferência 

 

As metodologias e estratégias propostas, com recurso ao uso das novas 

tecnologias, a clareza da comunicação e a eficácia da mensagem, articularam-

se de diferentes formas, dando origem a experiências de aprendizagem que 

não poderão ser dissociadas do contexto onde ocorreram, nem do potencial 
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dos participantes, nem tão pouco da competência pedagógica das professoras 

que as coordenaram. 

 

Para além das sessões práticas, realizaram-se duas teóricas, orientadas por 

uma das moderadoras, especialista em Filosofia para Crianças, sobre as 

temáticas da mudança e do ensino- aprendizagem, refletiram o pensamento 

individual e coletivo, sobre as diferentes perspetivas dos conceitos em si 

mesmo. 

A sessão sobre a mudança, iniciou-se solicitando a cada participante que 

escrevesse um exemplo de mudança e justificasse a sua seleção. Deste 

pensamento individual, passou-se para o debate coletivo, que revelou 

envolvimento e participação ativa de todos. 

A mudança implica coragem, risco, desafio, experimentação e movimento e 

provoca instabilidade, na medida em que é preciso quebrar rotinas e sair da 

zona de conforto. Estas foram algumas dos pensamentos que avivaram o 

debate, complementados com a ideia de que os protagonistas de mudança, 

são os alunos adolescentes para quem o Projeto se dirige “ … vão ter de 

cumprir as regras, mas por outro lado há um inconformismo (porque sentem 

que os outros não os compreendem) que os projeta para uma mudança 

dependente da família, da Escola, dos outros (D.A.). 

Neste debate, notou-se um amplo consenso sobre a necessidade de mudança 

e as expetativas que este projeto pode trazer para que esta aconteça. De 

acordo com o relato dos professores, os obstáculos impostos pelo sistema 

educativo e pelo funcionamento da própria Escola, são cada vez maiores e 

absorventes de um tempo, que sendo dedicado a tarefas de natureza 

administrativa, dificultam os múltiplos trabalhos imperativos e necessários à 

preparação, organização, orientação, realização e avaliação das aulas e, 

consequentemente, à conquista de uma mudança de práticas e a uma melhor 

aprendizagem dos alunos. 

No final da abordagem a esta temática foram equacionadas três questões: o 

que pode ser mudado na Escola; o que não pode ser mudado na Escola; o que 
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cada um pode mudar e como contribuiria para essa mudança, questões que 

não chegaram a ser objeto de reflexão. 

Para realçar a vontade e as expetativas dos professores em relação à 

mudança das suas práticas letivas, transcrevem-se alguns excertos retirados 

das suas reflexões críticas sobre a semana de Residência: 

“Depois da Residência, o entusiasmo cresceu para iniciar com os alunos o 

projeto e fazer a diferença na prática letiva”. 

“Levo muito para refletir, porque estou convicta que estas práticas podem fazer 

a diferença na captação de atenção, concentração dos alunos e na 

aprendizagem dos mesmos”. 
 

Descoberta, sensação de vitória, alegria, emoção, afeto, confiança e 

autonomia, orgulho e partilha, foram algumas das palavras associadas à 

sensação de aprender e, que deram inicio ao diálogo sobre Aprendizagem. 

No decurso da abordagem, surgiu o pressuposto que aprender não é um ato 

isolado individual, mas interativo com os dispositivos de ensino, implicando: 

experimentação, mesmo que resulte menos bem; prazer e envolvimento que 

pode emergir da motivação, mas também tem de existir dentro de cada um. 

O debate prosseguiu com a polémica à volta das conceções de Ensino, da 

Aprendizagem ou do Ensino-Aprendizagem como parte integrante do mesmo 

processo. 

Toda a discussão foi profícua, trazendo mais um contributo para o processo de 

reflexão, que se espera ter bons resultados no futuro trabalho das duplas em 

sala de aula. 

 

Fotografias 16 e 17 - Sessões sobre a Mudança e sobre a Aprendizagem 
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3.2 ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 

 
3.2.1 Guião da entrevista semiestruturada de diagnóstico 

 

Foi feita uma entrevista a todos os artistas e professoras participantes nesta 

Residência e, elaborado o documento mencionado (anexo 1), que contém duas 

questões, a primeira relacionada com a motivação para participar ou tornar a 

participar no projeto e a segunda, referente às expetativas sobre a Residência, 

contemplando quatro parâmetros: relacionamento; aprendizagens; dinâmicas a 

implementar e implicações futuras.  

Relativamente à motivação, as professoras consideram ser de extrema 

importância fomentar um processo de mudança em relação a si mesmos e na 

relação pedagógica com o outro, o que não é alheio ao relacionamento 

interpessoal com os alunos e com a restante comunidade educativa que 

constituiu o corpo da Escola. 

Uma outra motivação referenciada foi a ligação à Arte e nomeadamente ao 

trabalho com artistas das diferentes áreas, dado que este constituiu um 

estímulo e um desafio que pode colmatar a necessidade de inovação. 

 

Os artistas encontram motivação, nas suas possíveis contribuições para o 

ensino, na medida em que podem fazer experienciar estratégias e fornecer 

ferramentas de natureza artística, que permitem novas abordagens aos 

conteúdos curriculares e consequentemente possibilitar a melhoraria da 

aprendizagem, num clima de harmonia e bem-estar. 

Alguns dos artistas que participaram na 1ª edição do Projeto Dez x Dez e que, 

por razões várias, não poderam concretizá-lo, manifestaram o desejo de 

colmatar a sensação de incompleto, motivação pela qual se sentem 

estimulados a participar nesta 2ª edição. 
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O Quadro 1, que a seguir se apresenta, sintetiza todas as respostas dadas 

pelos entrevistados, em relação às expetativas. 

 

  
Relacionamento 

 
Aprendizagens Dinâmicas Implicações Futuras 

P
ro

fe
s

s
o

re
s
 

 Alguma ansiedade 

relativa à duração e 

intensidade do trabalho 

que se prevê.  

 Clima de confiança,     

entusiasmo, partilha de 

experiências, saberes, 

bom entendimento, 

inovação e criatividade. 

 Algumas dinâmicas que 

possam aplicar em sala 

de aula. 

 Aquisição de 

conhecimentos que 

contribuam para um 

enriquecimento pessoal 

e profissional. 

 Ficar afetada pelas 

dinâmicas artísticas, de 

forma a poder dinamizar 

aulas criativas e 

inovadoras. 

 Mostrar o que é a prática 

de sala de aula. 

 Receber ideias que 

quebrem as rotinas. 

 

 Extravasar para além 

das paredes da sala de 

aula. 

 Contaminar os colegas. 

 Aulas não monótonas, 

sem conhecimentos 

estanques. 

 Aprendizagem através 

do prazer de descobrir 

e descobrir-se. 

A
rt

is
ta

s
 

 Alguma inquietude em 

relação ao arranque da 

Residência. 

 Clima de 

companheirismo, 

construção de confiança, 

partilha de experiência e 

saberes, bom 

entendimento e 

inspiração mútua;  

 

 Ficarem contagiados 

pelas metodologias, 

estratégias, atividades 

realizadas pelos 

colegas. 

 Obter ideias para o 

processo de criação. 

 Aprender com o trabalho 

dos professores para 

melhor compreender a 

sua pedagogia.  

 Dar a conhecer aspetos 

da atividade artística que 

possam contribuir para a 

mudança e criem 

entusiasmo ao 

professor. 

 Observar as práticas 

dos outros e ver como 

encontram boas 

soluções. 

 Encontrar temas de 

inspiração direta ou 

indiretamente para o 

trabalho. 

  Mudar as perspetivas em 

relação à Escola. 

 Sair da zona de conforto. 

 Perceber como se pode 

trabalhar o corpo com 

eficácia dentro da sala de 

aula. 

 Aquisição de novas 

ferramentas. 

 

Quadro 1 - Síntese das expetativas em relação à Residência 

 

  

Em relação às expetativas, apesar de alguma inquietude quanto ao arranque da 

Residência, todos conjeturam criar um clima de trabalho estimulante, de mútua 

confiança e desafiador da criatividade. 

Os artistas esperam conhecer melhor a realidade Escola e sobretudo a de sala de 

aula. Conseguir contaminar os professores com as suas dinâmicas e ferramentas 

de natureza artística e, que estas possam concorrer para a mudança de práticas, é 

também desejo dos mesmos. 
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Os professores anseiam aprender metodologias, estratégias e atividades 

inovadoras, que possam captar o interesse dos alunos e criar-lhes o prazer de 

aprender. Para além disso, aspiram quebrar as suas rotinas, poder contagiar os 

colegas com as estratégias e atividades que irão experienciar e ter a possibilidade 

de mostrar aos artistas alguns aspetos da sua prática letiva.   

 

3.2.2 Inquéritos por questionário de avaliação 

 

A análise efetuada centrou-se na interpretação dos dados recolhidos através de 

um questionário de concordância, aplicado aos artistas, professoras e 

moderadoras que frequentaram a Residência (anexo 2).  

Numa primeira parte, o questionário enquadra três blocos temáticos: 

Relacionamento/cooperação/dinâmica de grupo (A); Planeamento e gestão (B) e 

Inovação e criatividade (C), com itens de resposta fechada e, numa segunda três 

itens de respostas abertas. 

O bloco temático (A) compreende os seguintes itens: 

 

A.1 - O clima de trabalho criado entre professores e artistas foi estimulante. 

A.2. - Os diferentes pontos de vista foram bem aceites pelos artistas 

A.3 - Os diferentes pontos de vista foram bem aceites pelos professores 

A.4 - Os pares estabeleceram cumplicidade e convivialidade 

A.5 - Os artistas demonstraram confiança nas capacidades dos professores 

A.6 - Os professores demonstraram confiança nas capacidades dos artistas 

A.7 - Os artistas interagiram de forma a valorizar o trabalho coletivo 

A.8 - Os professores interagiram de forma a valorizar o trabalho coletivo 

A.9 - As propostas realizadas favoreceram a comunicação entre os diferentes 

elementos 

A.10 - As atividades propostas estimularam a colaboração de forma a considerar o 

resultado de conjunto 

A.11 - As ideias expressas encorajaram o grupo ao desempenho das atividades 

A.12 - As situações criadas promoveram a resolução de dúvidas/problemas 
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Os gráficos que a seguir se apresentam traduzem a percentagem das respostas 

dadas, por níveis de concordância, em relação aos itens dos diferentes blocos 

temáticos. 

O gráfico 1 apresenta, em percentagem, os níveis de concordância relativos aos 

itens A1 a A12. 

 

 

 

Gráfico 1 - Percentagem dos níveis de concordância dos itens do bloco temático relacionamento, 

 cooperação e dinâmica de grupo 

 

Unanimemente, o clima de trabalho foi considerado estimulante, permitindo o 

estabelecimento de cumplicidades entre os diferentes pares (A1, A4). 

As interações entre professores e artistas foram valorizadas pela relevância do 

trabalho desenvolvido em colaboração e cooperativamente (A7, A8). 

Na generalidade, os participantes concordam que todos demonstraram confiança 

nas capacidades de cada um, fator que favoreceu a comunicação entre os 

diferentes elementos e consequentemente o trabalho coletivo (A5, A6, A9). 

Os diversos pontos de vista foram bem aceites pelos artistas e por alguns 

professores, no entanto cerca de 28% do total dos participantes levantaram 

dúvidas ou consideram mesmo não terem sido bem aceites (A2, A3). 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

1 . Discordo 0 0 17 0 0 6 0 0 0 0 0 0 

2 . Não Concordo nem discordo 0 0 11 0 0 0 0 6 6 0 0 11 

3 . Concordo 22 56 61 22 50 33 17 33 33 44 22 56 

4 . Concordo plenamente 78 44 11 78 50 61 83 61 61 56 78 33 
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Relacionamento, cooperação e dinâmica de grupo 
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Contribuíram para a eficácia da comunicação as dinâmicas realizadas, que para 

além de encorajarem o grupo para o seu desempenho, promoveram a 

colaboração e o bom resultado de conjunto (A10, A11). 

As situações criadas possibilitaram a resolução de problemas (A12).  

 

O gráfico 2 apresenta, em percentagem, os níveis de concordância dos itens (B1 

a B14) do bloco temático planeamento e gestão: 
  

 B.1 - As atividades propostas foram claras e objetivas 

 B.2 - O tempo foi bem gerido e assegurou a conclusão das atividades 

 B.3 - As atividades propostas confrontaram o professor com várias soluções 

 B.4 - Os recursos educativos tiveram em vista a aplicação em sala de aula 

B.5 - Os recursos materiais apresentaram qualidade para apoiar o conteúdo das 

atividades 

 B.6 - Espaços de análise e reflexão foram proporcionados em vários momentos 

 B.7 - As reflexões organizadas permitiram o levantamento de questões pertinentes 

 B.8 - As reflexões finais permitiram conclusões relevantes e propostas futuras 

 B.9 - As propostas contribuíram para a conceção dos planos de aula 

B.10 - As propostas foram adequadas aos conteúdos das disciplinas lecionadas pelos 

docentes 

 B.11 - As atividades propostas são exequíveis em sala de aula 

 B.12 - As experiências foram geradoras de possíveis articulações entre as disciplinas 

B.13 - As atividades evidenciaram aspetos relevantes para a mudança das práticas de 

sala de aula 

 B.14 - Os recursos utilizados adequam-se às propostas apresentadas 
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Gráfico 2 - Percentagem dos níveis de concordância dos itens do bloco temático planeamento e gestão 

Através da leitura do gráfico, pode observar-se que, na generalidade, as 

atividades propostas foram claras e objetivas, confrontando os professores com 

diversas soluções (B1, B3).  

As experiências evidenciaram as possibilidades de articulação entre as diferentes 

disciplinas e aspetos considerados relevantes para a mudança de práticas em 

sala de aula (B12, B13). 

A exequibilidade da aplicação em sala de aula de algumas das propostas 

vivenciadas, bem como de alguns dos recursos educativos, foram questionados 

por 22% dos intervenientes (B4, B11). A sua adequação aos conteúdos das 

disciplinas a lecionar, pelos professores presentes, foi igualmente posta em causa 

por 34% dos elementos (B10). 

A contribuição das mesmas para a conceção dos planos de aula, levantou 

dúvidas a 22% dos participantes e 11% não concordam que tivessem facilitado 

(B9). 

Os recursos materiais foram adequados e apoiaram com qualidade o conteúdo 

das atividades (B5, B14). 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 

1 . Discordo 0 11 0 0 0 0 0 0 11 6 5 0 0 0 

2 . Não concordo nem discordo 11 22 17 22 6 6 0 11 22 28 17 12 11 0 

3 . Concordo 61 50 44 50 50 28 50 56 50 44 56 44 39 39 

4 . Concordo plenamente 28 17 39 28 44 66 50 33 17 22 22 44 50 61 
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As reflexões organizadas nos diversos momentos da Residência, permitiram o 

levantamento de questões pertinentes e foram uteis para propostas futuras (B6, 

B7, B8). No entanto, a gestão do tempo, nem sempre assegurou a conclusão dos 

momentos de reflexão e permitiu responder a algumas questões relevantes (B2). 

Finalmente, o gráfico 3 mostra, em percentagem, os níveis de concordância dos 

itens (C1 a C5) do bloco temático inovação e criatividade: 

 

C.1 - As atividades propostas implicam a criação de situações novas e diferentes das 

que já praticavam 

 C.2 - As atividades propostas estimularam ideias e métodos inovadores 

 C.3 - As mesmas ideias foram utilizadas repetidamente 

 C.4 - Para o mesmo problema foram encontradas soluções diferentes 

 C.5 - Para problemas diferentes foram encontradas soluções diferentes 

 

 
 

Gráfico 3 - Percentagem dos níveis de concordância dos itens do bloco temático inovação e criatividade 

 

O gráfico 3 permite observar que, as dinâmicas desenvolvidas implicaram 

situações inovadoras e estimularam pensamentos e métodos criativos (C1, C2), 

não havendo repetição das mesmas estratégias ou ideias (C3). 

C1 C2 C3 C4 C5 

1 . Discordo 0 0 47 0 0 

2 . Não concordo nem discordo 0 6 41 18 29 

3 . Concordo 65 35 12 70 53 

4 . Concordo plenamente 35 59 0 12 18 
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Na maior parte das vezes, para os mesmos problemas foram encontradas 

soluções diferentes, mas o mesmo não aconteceu para problemas diferentes (C4, 

C5). 

O Quadro 2 apresenta a transcrição de algumas frases dos participantes, 

consideradas significativas, retiradas das questões de resposta aberta e 

referentes aos aspetos mais e menos conseguidos na realização da Residência 

 

 
Bloco 

temático 
 

Aspetos mais conseguidos Aspetos menos conseguidos 

R
e
la

c
io

n
a
m

e
n

to
 

c
o

o
p

e
ra

ç
ã
o

 

d
in

â
m

ic
a
 d

e
 g

ru
p

o
 

Participação ativa de todos o que proporcionou 

um conhecimento mais profundo. 

Harmonia na reflexão conjunta e no confronto de 

opiniões. 

Momentos geradores de coesão do grupo. 

Clima de confiança gerado pelo trabalho criativo. 

O sentimento de confiança mutua para reafirmar 

a cumplicidade perante os problemas da Escola. 

Introdução da observação critica e respetiva 

resolução do conflito provocado por pontos de 

vista diferentes. 

Realização na escola que criou um subgrupo 

entre professores. 

As professoras da escola não conseguiram 

desligar do trabalho. 

A meio da Residência criaram-se dinâmicas que 

contribuíram para a união do grupo. 

P
la

n
e

a
m

e
n

to
/g

e
s
tã

o
 

Estrutura da formação. 

Dinâmicas inovadoras e diversificadas. 

Partilha de saberes e experiências. 

Levantamento de questões pertinentes sobre o 

Ensino-Aprendizagem e sobre a Mudança. 

Ajudar a pensar as práticas letivas e procurar 

novas abordagens. 

Coesão e partilha de boas ideias que podem ser 

aproveitadas em contexto de sala de aula. 

Motivação para fazer o projeto. 

Oportunidade dada aos professores de 

mostrarem a metodologia de sala de aula. 

…iniciar um processo inesperado e de prodigioso 

potencial. 

Gestão dos momentos de reflexão - não permitiu 

discutir assuntos como: o que se pode mudar? ; o 

que não se pode mudar? e o que faço para 

mudar? 

Repetição de opiniões dos participantes. 

Fraco equilíbrio entre o trabalho de reflexão e o 

trabalho criativo. 

Alguns recursos educativos são dificilmente 

concretizáveis em sala de aula. 

Calendarização e gestão de tempo. 

A forma de seleção dos professores revelou-se 

nalguns momentos da sua participação 

 

In
o

v
a
ç
ã
o

 

c
ri

a
ti

v
id

a
d

e
 Foi uma semana onde a criatividade, imaginação 

e fantasia imperou! 

Clima de criatividade e fluidez criado pelas artes 

performativas. 

Não se registaram 

 

Quadro 2 - Aspetos mais e menos conseguidos em relação aos diferentes blocos temáticos 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A primeira parte das considerações sobre este trabalho de avaliação, 

apresenta-se sequenciada de acordo com os objetivos definidos. Na segunda, 

apresentam-se os pontos fortes e os aspetos a repensar e respetiva reflexão 

sobre os mesmos 

Quanto ao objetivo 1, as expetativas em relação aos três primeiros parâmetros 

(relacionamento, aprendizagens e dinâmicas) foram superadas, quer em 

relação aos artistas, que, para além, de fomentarem as interações entre o 

grupo, muniram as professoras de ferramentas que os cativaram, tendo sido 

reconhecidas pelas mesmas como úteis, necessárias e relevantes para a sua 

prática letiva. 

Por outro lado, as professoras através da simulação das suas aulas, deram a 

conhecer aos artistas a sua prática, promovendo uma melhor integração e 

conhecimento do contexto onde o projeto se irá desenrolar, na escola e mais 

precisamente em sala de aula. 

O quarto parâmetro relativo às implicações futuras, só será avaliado após a 

análise das observações a efetuar junto do trabalho das duplas, que se irá 

processar dentro e fora da sala de aula.  

 

No grupo aconteceram formas construtivas de convivência, onde por meio das 

relações interpessoais, houve a troca de experiência com o outro, em clima de 

liberdade, aceitação e diálogo, contribuindo para a descoberta da sua 

identidade. 

A aplicação de dinâmicas facilitou o processo de comunicação interna, reuniu 

conhecimentos de várias áreas, proporcionou a todos enriquecimento pessoal 

e profissional e o conhecimento fluiu melhor, gerando comprometimento, 

cooperação e aprendizagem.  

Assim sendo, o grau de consecução do segundo objetivo, promoção das 

relações interpessoais e da dinâmica de grupo, poder-se-á considerar elevado. 
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Fundamentam estas afirmações as frases que se transcrevem: 

“ O recriar, o conviver, o fazer e o aprender é o que hoje está a acontecer. 

Estamos a criar laços e vamos sentir que todos somos um, para desempenhar 

melhor o que fazemos dia a dia.” (D.A.) 

“A disponibilidade e o entusiasmo de todos foram muito contagiantes.” (D.A.) 

 

O terceiro objetivo, diz respeito às contribuições das propostas experienciadas 

para a eficácia da captação de atenção e motivação dos participantes. 

É possível afirmar que as estratégias e atividades, inovadoras e criativas que 

foram propostas e vivenciadas por todos, estimularam a atenção e captaram o 

interesse dos participantes, observando-se no decorrer das mesmas 

empenhamento, participação ativa e alegria na sua forma de estar.  

Pelo que foi dito ao longo do relatório e pelas afirmações anteriores, conclui-se 

que também este objetivo foi atingido de uma forma muito positiva. 

  

Avaliar se as dinâmicas realizadas contribuíram para a aprendizagem dos 

participantes e desenvolvimento das suas competências, é o que se pretende 

com o quarto objetivo. 

Alguns dos professores intervenientes neste projeto explicitaram certos dilemas 

com que se confrontam na sua prática pedagógica, como por exemplo: as 

difíceis condições de trabalho impostas pela Escola; a pressão exercida pela 

necessidade de cumprimento do programa; a falta de tempo para 

implementação de estratégias inovadoras; a tensão provocada pela exigência 

da mudança e inovação e, os diferentes interesses dos alunos bem como a sua 

pouca motivação para a aprendizagem 

Estes dilemas, no âmbito da Residência, foram amenizados: 

 

 pela vontade expressa dos professores em quebrar rotinas, em criar e 

fomentar uma boa relação pedagógica, desenvolver um clima de bem-

estar em sala de aula e, de tornar os conteúdos a lecionar interessantes 

e motivadores, para que os seus alunos os apreendam e lhes atribuam 

significado; 
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 pela natureza interativa e cooperativa das propostas de trabalho, 

construindo-se aprendizagens que provocaram entusiasmo e vontade 

de arriscar e prosseguir na e para a mudança; 

 

 pelas expetativas dos artistas na criação e realização de um projeto 

conjunto, onde possam partilhar metodologias, estratégias e recursos 

de natureza artística e  diferentes das usuais, aos professores e alunos, 

em contexto de escola e de aula. 

 

As frases citadas por professores e artistas documentam o que anteriormente 

se disse. 

“Depois da Residência, o entusiasmo cresceu para iniciar com os alunos o 

projeto e fazer a diferença na prática futura.” (D.A.) 

“Seis dias que deram lugar à reflexão, à revelação, à partilha, à aprendizagem, 

à insegurança, ao autoconhecimento e à cumplicidade” (D.A.) 

“A Residência criou entusiasmo e expetativa em relação à intervenção na 

Escola” (Q.A.)  

 

O último objetivo é referente à contribuição das micropedagogias 

experimentadas para o desenvolvimento do trabalho em sala de aula, logo só 

poderá ser avaliado durante e após a 2ªfase do projeto. 
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O Quadro 3 sintetiza os pontos fortes da Residência e os aspetos a repensar 

para a melhoria de um trabalho futuro. 

 

Pontos fortes Aspetos a repensar 

 Construção ativa, uma vez que todos 
possuíam saber que se somou. 
 

 Valorização das vivências como forma 
de aprendizagem e sua aplicação na 
prática profissional. 

 

 Descoberta do conhecimento do outro 
e partilha do mesmo. 

 

 Construção de um grupo a partir de 
troca de experiências e perspetivas 
diferenciadas. 

 

 Desenvolvimento da criatividade 
através do potencial de cada um, das 
dinâmicas vivenciadas e das reflexões 
subsequentes. 

 

 Estrutura em relação às propostas e 
dinâmicas abordadas, que superaram 
as expetativas dos participantes. 

 

 Sessões teóricas bem estruturadas a 
nível das temáticas e conteúdos 
abordados, correspondendo aos 
interesses de todos. 
 

 Organização e gestão do tempo, 
sobretudo em relação aos momentos 
de reflexão. 
 

 Exequibilidade de algumas atividades, 
tendo em conta o contexto de sala de 
aula, nomeadamente o espaço e o 
público-alvo a que se destina o 
desenvolvimento do projeto (jovens 
adolescentes). 

 

 Calendarização da Residência de 
forma a não coincidir com os trabalhos 
de avaliação das escolas. 

 

 Espaço de realização fora do ambiente 
da Escola provoca maior estímulo. 

 

Quadro 3 - Pontos fortes da Residência e aspetos a repensar 

 

A data de realização, bem como o local onde ocorre a Residência devem ser 

repensados, de modo a que o trabalho das professoras na escola não coincida 

com as atividades da mesma. 

 

A estrutura da Residência foi equilibrada, conferindo responsabilidade aos 

artistas e aos professores na dinamização de atividades que assumiram 

naturezas diferentes, mas igualmente importantes para um trabalho de sala de 

aula, que se pretende inovador, motivante e de aprendizagem significativa para 

os alunos. 
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A maior parte das dinâmicas de natureza artística são exequíveis e adequadas 

aos alunos com quem se vai desenvolver o projeto, sendo na sua minoria, de 

difícil aplicação, dada as caraterísticas dos destinatário e da sua fase de 

adolescência e do espaço de sala de aula. 

 

Os participantes manifestaram uma atitude de abertura a novas ideias e 

aprendizagens e de disponibilidade para colaborarem e refletirem sobre o que 

lhes era proposto.  

 

O conhecimento de cada foi partilhado com todos e o diálogo potenciou o seu 

alargamento. O desafio à criatividade foi evidente e as dinâmicas inovadoras e 

diversificadas. 

 

Embora os momentos de reflexão fossem interativos e importantes, nem 

sempre a sua gestão foi eficiente. Observaram-se ideias repetidas não 

dispondo, alguns elementos do grupo de tempo para manifestaram as suas 

opiniões sobre as diferentes temáticas. 

 

As reflexões teóricas foram pontos altos desta Residência, espaços 

organizados e que proporcionaram uma análise profunda e uma troca de 

conceções pertinentes para a prática docente. 

 

A avaliação realizada permite acreditar que as dinâmicas experimentadas no 

decurso deste trabalho possam ter impacto positivo nos intervenientes, quer a 

nível da conceção de um projeto curricular, para cada uma das disciplinas 

envolvidas, quer na aplicação do mesmo junto dos seus alunos ou, ainda, pela 

oportunidade de reflexão que proporcionou. 

“ … ao integrar este Projeto ganharemos todos: os professores, os artistas, os 

alunos e a escola, porque se trata não só de um programa inovador mas, 

sobretudo, de um processo que, mudará toda a nossa atitude perante a 

docência.” (D.A). 
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ANEXO 1 

 

 PROJETO DEZ X DEZ - 2013/2012  

        

Guião de Entrevista para Artistas e Professores 

 

Objetivo: Diagnosticar as motivações e expetativas dos artistas participantes 

no Projeto. 

 

1. Quais foram as principais motivações para (tornar a) participar no projeto? 

 
1.1 Ordene-as (da mais relevante para a menos) 

 

2. No âmbito da Residência, quais as suas expectativas em relação: 

 ao relacionamento professores/artistas; 

 às interações e dinâmicas a criar; 

 às aprendizagens - metodologias, estratégias e atividades;  

 às contribuições no projeto a desenvolver em sala de aula;  

 às implicações na sua prática profissional;  

 à possibilidade de encontrar temas de inspiração para o seu 

trabalho; 

 À mudança de práticas. 

 

Obrigada pela disponibilidade dispensada 
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ANEXO 2 

 

  PROJETO DEZ X DEZ - 2013/2012  

 

 

 

Questionário de Avaliação da Residência  

 

Por favor, use a escala de 1 a 4 (1 - Discordo; 2 - Não concordo nem discordo; 3 - Concordo; 

4 - Concordo plenamente), para avaliar alguns aspetos que acabou de experienciar na 

Residência. 

     

 

 
Itens a Avaliar 

Níveis de 

Concordância 

 

Relacionamento/cooperação/dinâmica de grupo 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

O clima de trabalho criado entre professores e artistas foi estimulante      

Os diferentes pontos de vista foram bem aceites pelos artistas     

Os diferentes pontos de vista foram bem aceites pelos professores     

Os pares estabeleceram cumplicidade e convivialidade     

Os artistas demonstraram confiança nas capacidades dos professores     

Os professores demonstraram confiança nas capacidades dos artistas     

Os artistas interagiram de forma a valorizar o trabalho coletivo     

Os professores interagiram de forma a valorizar o trabalho coletivo     

As propostas realizadas favoreceram a comunicação entre os diferentes elementos     

As atividades propostas estimularam a colaboração de forma a considerar o resultado de conjunto     

As ideias expressas encorajaram o grupo ao desempenho das atividades     

As situações criadas promoveram a resolução de dúvidas/problemas     
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Globalmente a Residência correspondeu às suas expetativas iniciais? Sim      Não  

Escreva uma frase justificativa da sua afirmação 

 
Refira os dois aspetos que, na sua opinião, foram os mais relevantes 

 
Refira os dois aspetos que, na sua opinião, foram os menos conseguidos 

 
Observações 

 

Bem-haja, pela disponibilidade dispensada 

Planeamento/gestão pedagógica 

As atividades propostas foram claras e objetivas     

O tempo foi bem gerido e assegurou a conclusão das atividades      

As atividades propostas confrontaram o professor com várias soluções      

Os recursos educativos tiveram em vista a aplicação em sala de aula     

Os recursos materiais apresentaram qualidade para apoiar o conteúdo das atividades     

Espaços de análise e reflexão foram proporcionados em vários momentos     

As reflexões organizadas permitiram o levantamento de questões pertinentes     

As reflexões finais permitiram conclusões relevantes e propostas futuras     

As propostas contribuíram para a conceção dos planos de aula     

As propostas foram adequadas aos conteúdos das disciplinas lecionadas pelos docentes     

As atividades propostas são exequíveis em sala de aula     

As experiências foram geradoras de possíveis articulações entre as disciplinas      

As atividades evidenciaram aspetos relevantes para a mudança das práticas de sala de aula      

Os recursos utilizados adequam-se às propostas apresentadas     

 

Inovação e criatividade 

As atividades propostas implicam a criação de situações novas e diferentes das que já praticavam     

As atividades propostas estimularam ideias e métodos inovadores      

As mesmas ideias foram utilizadas repetidamente     

Para o mesmo problema foram encontradas soluções diferentes     

Para problemas diferentes foram encontradas soluções diferentes     


