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INTRODUÇÃO 

 

A 3ª edição do Projeto 10 x 10 é, igualmente, coordenada pela Diretora do Programa 

Descobrir da Fundação Calouste Gulbenkian, Dr.ª Maria Assis e, como nas edições 

anteriores, realiza-se em três momentos.  

O primeiro momento, a Residência artística, referente a uma semana intensiva de trabalho 

e que decorreu de 21 a 26 de Julho do corrente ano, nas instalações da Fundação 

Gulbenkian. O segundo, que se desenvolverá nas Escolas onde os professores envolvidos 

lecionam mais precisamente em sala de aula, com a presença dos seus parceiros artistas 

e com alunos do 10º ano de escolaridade, durante o 1º Período do ano letivo em curso. No 

terceiro momento, serão apresentados os trabalhos desenvolvidos no contexto das aulas, 

através de aulas públicas que se realizarão nas respetivas Escolas e na Gulbenkian. 

Nesta edição, o Projeto conta com a participação de quatro escolas, situadas 

respetivamente em Lisboa, Escolas Secundárias Filipa de Lencastre e de D. Dinis, no Porto, 

Escola Secundária do Cerco e em Guimarães, Escola Secundária Caldas das Taipas. 

A implementação deste projeto em que participam artistas, professores e alunos, tem como 

principais finalidades: 

 Desenvolver um trabalho colaborativo entre professores e artistas que possa pôr em 

prática um conjunto de metodologias criativas e materiais pedagógico-didáticos inovadores, 

sobre conteúdos chaves das disciplinas curriculares do 10º ano do ensino secundário.  

 

 Integrar na prática letiva dos professores, 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. 

 

 Fomentar a reflexão sistemática sobre as metodologias, estratégias e recursos 

implementados, de modo a permitir os reajustamentos necessários. 

 

 Contaminar outros professores das escolas onde o projeto irá ser desenvolvido e a 

restante comunidade educativa, através das práticas implementadas e da apresentação das 

aulas públicas. 
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A avaliação deste primeiro momento, da qual se elaborou este relatório, foi realizada em 

etapas complementadas no decurso da mesmo 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 A organização do espaço. 

3.1.3 As propostas e a sua dinamização. 

3.1.3.1 As sessões de debate e os momentos de reflexão 

 

3.2 Análise dos documentos. 

3.2.1 Inquéritos por questionário de diagnóstico. 

3.2.2 Inquéritos por questionário de concordância. 

 

4. Considerações finais 

 

1. OBJETIVOS 

 

Foram objetivos desta avaliação: 

 Relacionar as expetativas dos participantes com as evidências obtidas; 

 Analisar de que modo as atividades realizadas promoveram as relações interpessoais e a 

dinâmica de grupo; 

 Averiguar a eficácia das estratégias e atividades propostas na captação de atenção e 

motivação dos participantes; 

 Avaliar a contribuição das dinâmicas realizadas para o desenvolvimento do trabalho em 

sala de aula. 
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2. METODOLOGIA 

 

Os registos factuais em diário da avaliadora, resultantes de uma observação direta e atenta 

e a análise e interpretação dos documentos aplicados a todos os participantes, estiveram 

na base deste trabalho de avaliação. 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 Inquérito por questionário de avaliação diagnóstico; 

2.2.2 Inquérito por questionário de avaliação por concordância  

 

2.3  Na recolha e tratamento de dados através: 

2.3.1 Aplicação do questionário de avaliação diagnóstico; 

2.3.2 Registos fatuais em diário de avaliador; 

2.3.3 Aplicação do questionário de avaliação por concordância; 

2.3.4 Reflexões críticas dos professores. 

 

2.4  Na análise e reflexão dos dados  

 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1  Análise do trabalho desenvolvido 

 

A análise e avaliação do trabalho desenvolvido foi efetuada com base no tratamento dos 

dados recolhidos através dos questionários diagnósticos e de avaliação, das reflexões 

críticas e dos registos factuais de observação direta da semana de Residência, em que os 

participantes exploraram novas abordagens e materiais, partilharam conhecimentos e 

experiências de natureza artística e pedagógica e refletiram sobre diversas questões. 
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3.1.1 Estrutura 

 

A Residência foi previamente estruturada pelas moderadoras, com base nas planificações 

apresentadas pelos artistas e professores. 

 O trabalho foi programado para 12 sessões com a duração de 3 horas cada. Duas destas 

sessões, com a durabilidade de 2 horas cada, foram dedicadas a um debate de cariz mais 

teórico sobre as temáticas “Ensino/Aprendizagem” e “Criatividade/Mudança”, orientado pela 

investigadora Dina Mendonça. 

A cada dupla de artistas foi solicitada a dinamização de uma sessão de 2 horas e a cada 

professor uma de 30 minutos, podendo os mesmos agruparem-se em duplas ou triplas para 

a sua realização. Exercícios de curta duração decorreram ao longo da semana de trabalho 

e foram orientados pelos artistas e moderadoras, sendo o seu objetivo contribuir para: o 

conhecimento dos diferentes participantes; a formação de um grupo coeso, o aquecimento 

do corpo e da mente e o desafiar da criatividade. Os momentos de reflexão sequenciaram 

as diferentes sessões de trabalho e foram norteados pelas moderadoras que também 

geriram o decurso dos diferentes trabalhos. 

 

3.1.2 A organização do espaço  

 

Um espaço bem equipado de meios áudio visuais e iluminado pela luz natural que entrava 

pelas amplas janelas acolheu os participantes.  

Cerca de ¾ do chão da sala encontrava-se forrado de papel de cenário onde se podia 

desenhar, pintar e escrever sentimentos, pensamentos, inquietações ou outros aspetos 

resultantes das dinâmicas vivenciadas e considerados marcantes para cada um ou para o 

coletivo.  

Igualmente cobertos de papel de cenário três painéis, instalados numa das paredes de 

fundo, formavam um Mural que se tornou um espaço de partilha de sensações, emoções, 

ideias, reflexões ou desejos. 
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Fotografias 1 e 2 – Formação do mural 

 

A organização do espaço e dos recursos materiais que nele figuravam assumiram uma 

importância significativa nas interações entre todos os participantes e na estreita relação 

com as ações desempenhadas. Algumas propostas de trabalho estenderam-se por outros 

espaços exteriores à referida sala e deram significado às atividades que neles aconteceram. 

 

3.1.3 As propostas e a sua dinamização 

 

Participaram nesta Residência dez artistas e dez professores, seis de Lisboa, dois do Porto 

e dois de Guimarães. Os artistas são das áreas da dança, do teatro, das artes plástica, da 

música, do vídeo e cinema e os professores, das áreas da matemática, da biologia, da física 

ou química, do português, do inglês e da filosofia. Foram ainda participantes, duas 

moderadoras das quais uma coordena o projeto em Guimarães, a coordenadora do projeto 

no Porto, a investigadora de filosofia para crianças e a avaliadora do projeto. 

A apresentação dos participantes foi feita a partir de um objeto pessoal selecionado entre 

os pertences de cada um e da respetiva justificação da sua escolha. Num segundo 

momento, os participantes, colocados em círculo, lançavam um novelo de linha azul à 

pessoa por quem sentiram alguma analogia, formando-se, pouco a pouco, a primeira teia 

de afinidades. Posteriormente, esta teia foi colada e desenhada no papel de cenário que 

forrava o chão e, em cada vértice escrito o nome da pessoa que a segurava e a frase de 

ligação por ela pronunciada. 
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 Fotografias 3, 4 e 5 – Apresentação do objeto contador, formação da teia inicial e a escrita da frase 

 

 

Numa segunda volta, cada participante fez a sua (des)apresentação e enquanto refazia o 

novelo, ia pronunciando uma frase contrária a uma caraterística, um gosto ou uma 

particularidade que o definisse.  

 

 

Fotografias 6 e 7 – Formação da teia de afinidades e (des)apresentação 

 

Esta dinâmica constitui o ponto de partida para a criação das relações interpessoais, 

notando-se desde logo uma disponibilidade de cada participante para receber, dar, partilhar 

e experienciar – “ O que este projeto tem de especial são os empréstimos que fazemos uns 

aos outros”, frase proferida por uma das artistas participantes e que reflete uma das 

finalidades desta residência. 

À medida que decorriam as atividades foi notória a evolução do grupo no que respeita: a 

um efetivo relacionamento entre os diversos e diversificados elementos; a uma cumplicidade 

que fez com que as ideias de uns pudessem integrar e/ou complementar as opiniões e 

conceções dos outros; ao crescimento significativo do conhecimento e da auto e hétero 

confiança, visível singularmente e no coletivo, aspetos que possibilitaram a criação de um 

ambiente de trabalho alegre, motivador e de bem-estar. 
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As propostas “Teia de afinidades” e “Roda de confiança” iniciaram e encerraram a 

Residência e confirmaram o entusiasmo e a vontade de mudança com que todos partiram 

para a próxima fase do projeto. 

 

 

Fotografia 8 – Roda da confiança 

 

As frases que se seguem foram retiradas das reflexões críticas dos professores e ilustram 

o que atrás se afirmou: “Esta residência deixou-me ainda mais motivada e ansiosa para 

conhecer os meus alunos e iniciar o trabalho com eles e com o artista”, “Saí desta 

experiência cansada, mas com um fôlego renovado, com um recarregado brilho nos olhos 

que a minha profissão me faculta” e “ Cabe-me esperar que as teias de fios dourados e 

azuis que se teceram, me conduzam a um renovar do que faço, de como o faço e de porquê 

o faço”. 

 

Escuta emergente 

 

Após a instalação de um ritmo coletivo e o batimento de pulsações os participantes 

experienciaram as dificuldades geradas pela não compreensão de um enunciado pouco 

claro e aparentemente “denso”, para a elaboração da tarefa – interpretação de uma 

partitura. Posteriormente, o dinamizador procedeu à análise pragmática e funcional do seu 

conteúdo de modo a encontrar as ideias principais e a forma acessível e percetível de fazer 

a sua explicação, recorrendo a um esquema simples. Todos conseguiram executar a tarefa, 

obtendo-se uma harmonia e sincronização dos sons e a valorização do sucesso de cada 

um e do coletivo. 
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Fotografias 9 e 10 - Simplificação do enunciado e execução da tarefa 

 

Esta questão é central na maior parte das disciplinas curriculares, exigindo uma reflexão 

aprofundada sobre a construção do enunciado, para que a compreensão e a decodificação 

da mensagem nele contido não impossibilite o aluno de vislumbrar qualquer estratégia de 

resolução para a situação configurada. “ A questão do enunciado aqui apresentada de uma 

forma tão eficaz fez-me refletir sobre a necessidade de falar claro… a escola que temos é 

especialista em, pela sua linguagem, ser mais barreira do que ponte”, frase retirado de uma 

das reflexões críticas. 

O desenvolvimento da audição permitiu a identificação de estímulos geradores de impulsos, 

que resultaram em respostas incorporadas por cada participante no processo de trabalho 

do grupo. 

A dinâmica da escuta sensível criou disponibilidade para a compreensão e interpretação da 

mensagem, tendo em atenção os gestos e as emoções demonstradas ao longo da 

comunicação e para o despertar de todos os sentidos, com o objetivo de captar e ampliar a 

perceção do maior número de estímulos e transformá-los em respostas, que, por vezes, 

deram lugar a improvisações. 

A escuta emergente encontra pertinência no contexto da sala de aula, na medida em que 

exigindo ao professor uma maior atenção, permite refletir e identificar as estratégias a seguir 

no decorrer do processo de ensino-aprendizagem, com base no que os alunos mostram, 

falam ou demonstram com as suas atitudes. Assim, este delineamento do processo deixa 

de pertencer somente ao professor e adquire mais significado com a participação dos 

alunos. 

A música tem um poder imagético? Será que permite a aceitação das diferentes opiniões 

de uns e de outros? 
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A este propósito os intervenientes foram ouvindo alguns andamentos de uma sonata, 

criando personagens e construindo uma história que resultou de um diálogo que soube lidar 

com sentimentos, emoções e intuições, possibilitando a interação entre o todo e as partes. 

No final, cada participante foi convidado a escolher um elemento sonoro e a imitá-lo 

vocalmente, permitindo uma gravação coletiva dos diversos sons que foram orientados e 

organizados pelo dinamizador, em função dos diferentes ritmos, das amplitudes sonoras e 

da sua tessitura.  

Ao longo de toda esta dinâmica foram trabalhados pequenos improvisos, utilizada a música 

como produtora de estímulos, capazes de influenciar a concentração, a perceção auditiva 

dos que nos rodeia e o desenvolvimento dos desempenhos criativos. 

A improvisação assumiu um papel importante no processo de questionamento da sua 

valorização no contexto da educação. 

 

Arqueologia da mentira   

 

Dobando uma meada de linha, a dupla de artistas iniciou a apresentação da sua sessão, 

revelando factos, coincidências e afinidades que foram descobrindo entre eles durante a 

preparação da mesma, mas parte desta conversa continha mentiras e outra parte verdades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 11 - Conversa de apresentação 

 

Em contraponto procederam à leitura do conto “A Semente” onde a honestidade é salientada 

como a base essencial do trabalho. 

Posteriormente foi solicitado aos participantes a deteção das mentiras no que haviam 

contado. 
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Atribuído um objeto a cada par (professor/artista), foi pedido que: fosse conferido ao citado 

objeto uma identidade falsa, se construísse uma ficha escrita segundo critérios científicos e 

de utilidade pedagógica e se apresentasse os resultados aos restantes elementos do grupo. 

 

  

Fotografaias 12 e 13 - Elaboração e apresentação da proposta 

 

Nesta dinâmica, a mentira transporta-nos para a “magia” da palavra ou seja o seu poder 

transformador no processo de aprender. Ficcionar é também uma mentira que pode ajudar 

a conceber e pôr em prática estratégias e atividades facilitadoras da compreensão de 

determinados conteúdos ou temas a abordar no contexto de aula. 

Pode ainda constituir uma estratégia de motivação que impulsione uma ação criativa do 

aluno no ato da escrita ou da argumentação. 

Instaurado o diálogo reflexivo e crítico sobre as inter-relações e confrontos entre a verdade 

e a mentira em contexto pedagógico, podemos pensar que nenhum material didático traz 

em si uma visão única e verdadeira, dado que pode ser discutido, questionado e ampliado 

pelos alunos e professores, e que o próprio discurso pode ser desconstruído, reconstruído 

e ressignificado em função dos diversos contextos e interlocutores. Então, será que a 

mentira ajuda a dar aulas? 

As frases retiradas das reflexões críticas dos professores complementam a avaliação feita 

desta dinâmica: “ A dinâmica criada com base na aceitação da verdade do que estava a ser 

dito, explorou a nossa capacidade de, pela mentira, criar uma nova realidade”; “se os 

sentidos são o percursor necessário para o nascimento da palavra, eles configuram também 

a possibilidade de ilusão e da mentira como construtora de uma verdade mais profunda e 

indizível, o que nos remete para o magnífico exercício vivido” e “ … foi uma oportunidade 

de refletir sobre o processo de construção artístico e a mentira, e como, no nosso quotidiano, 

somos “agentes de mentira” em diferentes contextos”. 
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Um corpo que desenha 

 

Um sentir aguçado desafiou o corpo a desenhar num e no espaço. O apelo aos sentidos 

procurou ver as coisas para além delas mesmas. Os objetos despertaram as sensações e 

avivaram o pensamento. 

Foram estas as finalidades desta dinâmica que se descreve e, que permitiu a exploração 

das fronteiras do corpo, transferindo o poder dos sentidos para a reflexão e para o valor da 

memória.  

De olhos vendados cada participante atribuiu características ao objeto que lhe foi distribuído. 

Em pares, (A) e (B), deitados sobre o papel de cenário e presos um ao outro pelos pulsos, 

foram convidados a olharem-se nos olhos e a desenharam o objeto. Em seguida, (A) 

desenha as sensações do seu objeto depois de as ter transmitido a (B), que desenha o que 

ouviu. (A) representa através do corpo o desenho que fez e (B) traça os limites do corpo. 

Em pé (A) esculpe (B) em função do desenho que este efetuou.  

 

  

Fotografias 14 e 15 - (A) esculpindo (B) 

 

Mantendo a escultura (B) adiciona um a um os movimentos indicados: caminhar; saltar; 

rodar; equilibrar; cair e levantar.  

Com o nome que batizaram o objeto e o uso de seis verbos, construíram um pequeno texto 

que pousaram sobre o papel de cenário. Caminhando livremente (A) encontra o texto de (B) 

e lê em voz alta. 

Finalmente os objetos são colocados sobre os diferentes desenhos e confrontados com o 

que cada um imaginou sobre o seu objeto. 

“Sentir o objeto, apreendê-lo nas várias dimensões, nomeá-lo gráfica e corporalmente, foi 

uma experiência singular! – frase retirada de uma das reflexões criticas das professoras, 

mas que pela leitura de outras se pode afirmar como dita no plural.    
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Contacto Improvisação  

 

O interior de um quadrado de liberdade desenhado no papel de cenário que cobria o chão 

foi ocupado pelos participantes que dele deveriam sair enquanto observadores e nele 

permanecer quando em ação. Ao som de música, dois ou mais corpos mantiveram um ponto 

de contacto e, em silêncio, tomaram decisões e desenvolveram movimentos livres e 

improvisados, que se transformaram a cada momento dando resposta às propostas que iam 

sendo formuladas pela dinamizadora. 

 

  

Fotografias16 e 17 - Improvisação mantendo pontos de contacto 

 

A dinâmica de improvisação através do movimento e expressão corporal, desenvolveu-se 

individualmente, a pares e em pequenos grupos e obedeceu a quatro premissas - a partilha 

do que é urgente, do que é ridículo, do que é importante e do que pode falhar - constituiu 

uma estratégia criativa promotora de cumplicidades e prazer, que ativou a atenção, a 

concentração, possibilitando que cada elemento encontrasse estratégias diferentes para a 

resolução do problema, se descobrisse e integrasse atitudes construtoras de um diálogo de 

grupo.  
 

  

Fotografias 18 e 19 - Improvisações que respondem às premissas 
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Transcreve-se a frase retirada da reflexão crítica de uma das professoras, que reforça o que 

foi dito: “Este momento foi mágico: conseguiu pôr-nos a dançar, fazendo com que cada um 

se entregasse, disponibilizasse o seu corpo e criasse uma memória rítmica”. 

A apropriação deste tipo de estratégias pelos alunos favorece novas experiências de 

motivação, comunicação e interação, podendo produzir nestes uma transformação 

intrínseca, que contribuirá para o desenvolvimento de competências afetivas, sociais e 

cognitivas. 

 

Longa Improvisação 

 

Foi objetivo desta sessão, a exploração do som e da criação de sonoridades e sua 

articulação com o movimento e a dança.   

Após a consciencialização do som que nos rodeia, os participantes realizaram exercícios 

que relacionavam a inspiração e expiração com o movimento e o som. 

A exploração, individual e em pequenos grupos, do som quando o corpo se encosta à 

parede, se deita no chão, se esfrega no vidro, os nós da mão batem num determinado tipo 

de material ou quando emana dos objetos e dos instrumentos, foi o passo seguinte. 

 

   

Fotografias 20, 21 e 22 – Diversas formas de exploração do som 

 

A proposta de improvisação convida três elementos a tocar musica e três a andar ao centro, 

à medida que sentem o impulso. Respeitando a regra de terem que estar sempre 3 ao 

centro, os elementos vão sendo substituidos tendo em atenção quem está a improvisar. 

Sugestões de exploração de diversos tipos de movimentos vão sendo dadas pelos 

dinamizadores e as improvisações surgem. 
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Finalmente, foi proposta a criação de movimentos em trios, em duetos e a solo e dadas 

indicações musicais que co-habitam na mesma improvisação. 

 

   

Fotografias 23, 24 e 25 -  Longa improvisão 

 

A improvisação quando orientada pode propiciar oportunidades para que ocorram 

mudanças que desencadeiem desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. Nesta medida, 

desempenha um papel importante no contexto de sala de aula, permitindo desenvolver 

competências de concentração, de autodisciplina, de trabalho de equipa, bem como a 

memória e o sentido crítico. 

Igualmente, quando se tomam decisões na resolução de problemas, os alunos recorrem à 

improvisação e criatividade associadas ao raciocínio e à mobilização de conhecimentos 

para o seu processo de resolução. 

 

Abrigo Antiaéreo 

 

O dinamizador deste jogo de estratégia, que implica o desenvolvimento das competências 

de argumentação, negociação e decisão para resolver um problema/conflito - um abrigo 

antiaéreo dispõe de medicamentos e alimentos apenas para seis pessoas. Ocupado por 

vários membros há que expulsar alguns. Cada um deve argumentar de modo a demonstrar 

a necessidade da sua sobrevivência. 

Apresentada a lista de diferentes tipos de personagens, carregadas de características 

físicas e psicológicas dramáticas, que se encontrava no abrigo, cada participante assumiu 

livremente a sua e elaborou a sua defesa.  
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Fotografias 26 e 27 - Seleção das personagens e momentos de argumentação 

 

A motivação para argumentar deve ser uma necessidade sentida pelos alunos, que surge 

da criação de contextos que lhes permitam praticar, defender e justificar as suas ideias e 

opiniões e, que se tornem capazes de compreender e confrontar as suas próprias ideias 

com as dos outros. Assim sendo, a realização de propostas semelhantes à que foi realizada, 

põe em evidência ideias contraditórias, feedbacks para reflexão e reestruturação dos 

argumentos e conduz a tomadas de decisões que põem em jogo o conhecimento e a 

mudança de atitudes. 

 

Máquina da Poesia 

 

Esta dinâmica surgiu na sequência da apresentação das propostas dos professores de 

português e das dificuldades sentidas pelos mesmos para a motivação dos alunos para a 

aprendizagem da poesia. 

Após a explicação do modo como funciona esta máquina, os participantes foram convidados 

a experimentá-la e a verificar as suas potencialidades. 

 

  

Fotografia 28 e 29 – Aprendendo e experimentando a máquina da poesia 
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Diferentes explorações podem ser realizadas através desta ferramenta, que cativa os alunos 

e transforma os mais descrentes em “poetas”!  

A forma como se constrói e funciona pode ser consultada em miguel-

horta.blogspot.com/2010/11/maquina-da-poesia.html. 

 

 

As dinâmicas organizadas e dinamizadas pelos professores, pretenderam partilhar 

estratégias de motivação, de criação de uma boa relação pedagógica professor/alunos, de 

introdução aos conteúdos de uma unidade didática e de articulação entre diferentes áreas 

do conhecimento. Já experimentadas em sala de aula com envolvimento dos alunos, os 

professores entenderam reproduzi-las por as mesmas refletiram parte das suas aulas e/ou 

abordarem conceitos semelhantes aos que se propõe trabalhar este ano com os alunos. 

As propostas apresentadas pelos professores das disciplinas de inglês, português e 

filosofia, tiveram em vista: a promoção do auto e hétero conhecimento dos alunos; o 

fomentar das capacidades de comunicação, bem como o desenvolvimento de competências 

de oralidade e de escrita. Nestas, foram contemplados aspetos afetivos e sociais que põe 

em jogo emoções, sentimentos e sentires e introduziram as temáticas sobre as relações 

humanas ou sobre o problema da identidade e da construção do eu em confronto com o 

outro. 

 Com base, na escolha de objetos pelos quais era sentido gosto ou repulsa, no encontro de 

afinidades a partir da discussão de qualidades, defeitos, receios ou desejos de cada um ou 

na associação de imagens a palavras, os participantes elaboraram, em pequenos grupos, 

histórias escritas que leram em voz alta. 

Outras estratégias desenvolvidas com os alunos foram relatadas pelas professoras de 

português e participadas pelo participantes, tais como: a produção de textos autobiográficos 

com recurso a objetos/fotografias com significado na infância de cada um, reavivando 

memórias através do regresso ao passado; a desmontagem de alguns preconceitos sobre 

poetas e poesia contemporânea e o apelo aos sentidos para análise de textos líricos. 
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Fotografia 30 - Escrita de textos com recurso à memória de infância 

 

O recurso a fotografias, pinturas ou outras imagens, foi utlizado como suporte à metodologia 

de abordagem à poesia. Através da poesia podem ser interpelados vários conteúdos das 

diferentes disciplinas, promovido o desenvolvimento da leitura, da oralidade e do prazer da 

escrita nos alunos, dado que nestes são despertadas emoções e reflexões que incentivam 

o pensamento, a criatividade e a imaginação, aspetos que foram referidos nestas 

apresentações. 

Um soneto numérico formado por 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos com rimas cruzadas, 

articulou a poesia à matemática. A professora fez a exploração matemática da estrutura do 

soneto e apresentou outras experiências que podem surpreender e facilitar a aprendizagem 

de determinados conteúdos, como por exemplo o recurso gráfico para a aprendizagem da 

tabuada dos 7. 

 

 

Fotografia 31 - Apresentação gráfica da tabuada dos 7 

 

A temática dos sentidos foi abordada não só na disciplina de português, mas também na de 

biologia e na de física química, assumindo uma carater interdisciplinar. Os participantes 

organizados em pequenos grupos, realizaram experiências sobre a audição, as acuidades 
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gustativas, tátil e térmica e discutiram as diferentes sensações adquirindo assim o 

conhecimento sobre os diferentes sentidos. 

 

  

Fotografias 32 e 33 - Experiências sobre a acuidade tátil e gustativa 

 

Observar uma imagem quando iluminada com luz branca e registar as alterações que 

ocorrem quando iluminada com luz verde, deu continuidade à apresentação da professora 

de físico-química após a explicação teórica da nossa visão a partir da reflexão da luz. 

Posteriormente, em pequeno grupo, realizaram a experiência “Para onde foram as pintas 

das cartas?” e refletiram sobre as suas conclusões, encerrando a dinâmica sobre esta 

temática.  

Uma última apresentação referente também à disciplina de físico-química versou sobre 

estrutura atómica da matéria e os conceitos a ela inerentes. A experimentação da atividade 

da caixa negra e análise da visão dos alunos da constituição da matéria e da sua estrutura 

com base nos trabalhos elaborados pelos mesmos para a exposição “A matéria na 

intimidade”, concluíram esta apresentação. 

Nas propostas de interação, experienciadas por todos os elementos e se empenharam 

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

clarificar a prática destas professoras em sala de aula. 

A criação de ambientes propiciadores do desenvolvimento de competências e de construção 

do conhecimento, através da motivação e do trabalho cooperativo, foi notória no decurso 

das propostas efetivadas.  
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3.1.3.1 As sessões de debate e os momentos de reflexão 

 

O debate sobre o tema “Ensino/Aprendizagem” 

 

Neste debate pretendia-se refletir sobre a convergência ou divergência de conceitos de 

ensino e de aprendizagem e analisar as ideias manifestadas pelos participantes, 

organizando-as num esquema inter-relacional que identificasse as suas conexões. 

 

  

Fotografias 34 e 35 - Construção do esquema inter-relacional pela dinamizadora 

 

Neste contexto a dinamizadora solicitou a cada elemento do grupo a escrita de um exemplo, 

sobre qualquer coisa que tenham aprendido, a partir do qual se iniciou a discussão. 

Relembrou a importância do porquê, dos exemplos e contra exemplos para explicitar com 

clareza o que se afirma. 

A abordagem centrou-se não só nas diferentes ideias e conceções que foram surgindo 

sobre a aprendizagem, mas também no processo e nalguns dos fatores que interferem na 

ação do aprender, ligando a construção do conhecimento a aspetos motivacionais, afetivos, 

sociais e biológicos. 

Conceitos como aprender a aprender, saber fazer, incorporar o conhecimento do outro e 

atribuir-lhe significado, foram aparecendo ao longo do debate. O facto de o aluno precisar 

de sentir interesse e utilidade pelos conteúdos e pelos diferentes modos de abordagem dos 

mesmos, respeitando os diferentes ritmos e formas de apropriação do conhecimento, foi 

igualmente referido como um aspeto relevante e ao qual é preciso prestar atenção. 

Desafiar o aluno para a possibilidade de descoberta; utilizar uma linguagem de fácil 

compreensão; realizar tarefas que suscitem curiosidade e surpresa; fugir das rotinas 

conhecidas, apresentando estratégias e recursos inovadores, foram aspetos também 

referidos pelos participantes durante o debate que podem conduzir ao desenvolvimento de 
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competências, aptidões e conhecimentos, bem como da transferência destes para novas 

situações. 

A exploração do erro foi considerado fundamental na construção do conhecimento, dado 

que impulsiona o aluno para a procura de novos caminhos de resolução de problemas, 

através da análise e reflexão. 

Foi, ainda, equacionada a relação biunívoca entre o ensino e a aprendizagem e a relevância 

da motivação no processo de receção e assimilação da mensagem, fator que move o sujeito 

para a atividade. 

Ensinar é fazer com que os alunos desenvolvam as suas competências, criando condições 

de domínio das diversas linguagens, de modo a que os mesmos organizem o conhecimento 

e consigam refletir, criticar e questionar as dúvidas e incertezas, as descobertas e as 

experiências vividas dentro e fora do contexto de escola. 

Foram levantadas outras questões para as quais não houve resposta neste espaço de 

debate, como por exemplo: Será que se aprende sem termos consciência que estamos a 

aprender? Como usar a relevância na sala de aula? 

 

Debate sobre o tema “Criatividade e Mudança” 

 

Após a recolha dos envelopes que continham uma mudança escrita por cada elemento do 

grupo, surge a questão: Pode haver criatividade sem mudança? Porquê? 

 

  

Fotografias 36 e 37 - Recolha dos envelopes e construção do painel de ideias 

 

- Ter uma nova ideia e não ser integrada pelos outros não ocasiona mudança. 

- Discordo, porque no sentido mais absoluto já ocorreu mudança dentro dele. Uma coisa é 

o que acontece, outra é o que eu faço acontecer. 

ou 
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- A mudança opera-se onde não se conhece. A criatividade é um ato de transformação, logo 

há mudança. Até as mudanças que não podemos cumprir nos mudam… criatividade é um 

estado que implica mudança. 

Em torno de ideias como as apresentadas nestes exemplos, da definição de criatividade e 

a diferença ente esta e o ato criativo ou a criação, o debate foi evoluindo e ocasionando 

reflexões aprofundadas. 

A criatividade individual e coletiva está radicada numa prática de partilha, no estímulo pela 

procura do saber, na confiança para lidar com questões e pontos de vista alternativos que 

produzam um ensino/aprendizagem eficaz, não descorando a importância das emoções e 

da identidade de cada um. 

Para que a mudança ocorra é necessário que exista motivação interna para que a mesma 

aconteça, que haja disponibilidade para alterar as suas atitudes, ter vontade de arriscar, 

aceitar os desafios e vencer os receios. 

A relação entre os dois temas em debate surgiu naturalmente em função do projeto que se 

quer desenvolver, de uma forma inovadora, contagiante e reflexiva. 

A complexidade e latitude dos temas não se esgotam neste tempo de diálogo, tendo o seu 

objetivo sido alcançado, na medida em que possibilitou uma participação ativa na discussão 

das questões, duvidas e opiniões analisadas e uma construção conjunta de 

problematizações que ficarão a ecoar. As frases que se seguem foram retiradas das 

reflexões críticas dos professores e reafirmam o que foi dito: “… as sessões foram bastante 

pertinentes e fizeram-me repensar na forma como permito a participação dos meus alunos 

em sala de aula”; “… oportunidade de pensar em conjunto, problematizando e criando uma 

atmosfera de partilha”, “… foram abordados aspetos e ideias que considero de fulcral 

importância para desempenhar bem a função de professor” e “retenho o porquê e o “cortar 

as asas às palavras” … dei comigo a pensar nesta ideia após a residência, afinal às vezes 

na ânsia de dizer mais qualquer coisa, de preencher vazios, repetimo-nos, nada 

acrescentando e perdemos a hipótese de ouvir o outro”. 

 

Os momentos de reflexão que se seguiram às dinâmicas avaliaram e abordaram questões 

relacionadas com as dinâmicas experienciadas e, com a sua ligação ao contexto escolar. 

Foi mais uma vez salientado o valor do trabalho com os outros e a sensação de prazer e 

segurança na sua realização em contraponto com a solidão que o professor sente, sem 
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feedback do trabalho que desenvolve, sem um grupo que mostre disponibilidade para 

discutir ideias, estratégias, métodos e formas de avaliar. 

Questões sobre: o que se considera sucesso ou insucesso na aprendizagem; as vantagens 

de elaboração de um plano de trabalho, não deixando de dar lugar ao improviso; como 

sistematizar a improvisação e como valorizá-la no contexto da educação; como construir 

modelos diferenciados de cooperação; como valorizar o erro e outras, foram apenas 

afloradas. 

 

Os exercícios de curta duração que precederam, intercalaram e encerraram as sessões de 

trabalho, para além do seu tributo na dinâmica de grupo, como atrás foi referido, 

contribuíram para: o relaxamento das diferentes partes do corpo; a interação do corpo com 

os espaços e a manipulação dos objetos; a instalação da energia essencial para o 

movimento; a articulação adequada do som com o objetivo de evitar a fadiga e a 

inadequação da voz; o desenvolvimento das capacidades de atenção e de concentração; o 

estímulo da memória, da imaginação e das diferentes formas de comunicação entre os 

elementos do grupo. 

 Foram exemplo destes exercícios: a atribuição à vassoura de novas funções; a audição e 

observação de sons do exterior e a improvisação sobre a reprodução dos mesmos através 

da voz; a utilização da memória para fixar os gestos da pessoa que conta um sonho; a 

passagem de uma bola de energia virtual usando combinações de palavras e movimentos 

ou exercícios de respiração, descontração, manipulação, de criação de ritmos e sonoridades 

entre outros.  

 

   

Fotografias 38, 39 e 40 - Exercícios de respiração, de circulação da bola de energia e de faz-de-conta 

 

Este tipo de exercícios usados adequadamente em sala de aula propícia um clima de 

trabalho facilitador da aprendizagem, possibilita um maior conhecimentos dos alunos e 
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consequentemente uma relação professor/aluno mais efetiva, quebra a formalidade da aula 

e desperta nos alunos uma maior vontade de participação nas tarefas relacionadas com os 

conteúdos programáticos que estão a ser ensinados.  

  

 

3.2 Análise dos Documentos 

 

3.2.1 Inquérito por questionário diagnóstico 

 

O questionário (anexo 1) pretendia conhecer as expetativas dos professores, artistas e 

moderadoras em relação à semana de Residência artística, bem como as motivações que 

levaram os professores a participar no projeto. 

Uma breve conversa de apresentação trouxe à tona algumas das expetativas descritas nos 

questionários diagnóstico e sintetizadas no Quadro 1. 
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 Novas e criativas 
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de partilha 

 Comunicativas 

 Produtivas 

 Diversas 

 Curiosas 

 Envolventes 

 

 Inovadoras 

 Interativas 

 Construtoras 

 De descoberta 

 Curiosas 

 Divertidas 

 Desafiantes 

 Questionadoras 

 Diferentes 

 Realistas 

 Uteis 

 Descoberta de 

ideias novas 

 Motivação/vontade 

 Trabalho em 
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forma diferente 

 Compromisso 

 Coragem 

 Valorização do 

trabalho em equipa. 

 Mente aberta ao 

conhecimento e a 

novos métodos de 

trabalho. 

 Partilha de ideias e 

saberes. 

 Debate de 

opiniões. 

 Mudar o instituído, 

sair da zona de 

conforto. 

 Um momento de 

desconforto que se 

transforma em 
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 Expandir o 

desconforto, 
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pessoa e como 

profissional. 
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 Participativas 

 Surpreendentes 

 Divertidas 

 Reflexivas 

 Desafiantes 

 Desassossegantes 

 Comunicativas 

 Saborosas e 

tocantes 

 Criativas 

 Lúdicas 

 

 Inovadoras 

 Transformadoras 

 Desafiantes 

 Alegres 

 Confiantes 

 Eficazes 

 Questionadoras 

 Engenhosas 

 

 Inspiradoras. 

 Experimentais 

 Disruptivas 

 Produtivas 

 Diversificadas 

 Complementares 

 Práticas 

 Dinâmicas 

 Estimulantes 

 Desafiantes 

 Provocadoras de 

mudança 

 Conhecimento 

 Experiência 

 Reflexões 

 Diálogo 

 Corroboração 

 Partilha 

 Instigação 

 Invenção 

 Potencial de 

ideias – 

elaboração de um 

livro 

 Importância da 
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coletivo para 
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partilhar e arrisca. 

 Procura de novas 
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 Libertação do 
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descoberta 

 Processo de 
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 Sentido de 

pertença 

 Divertidas 

 Desafiantes 

 Despertadoras 

 

 Dinâmicas 

 Provocadoras 

de surpresa 

 Construtivas 

 Frescas 

 

 Motivadoras 

 Transformadoras 

 Fornecedoras de 

ferramentas 

 Cooperantes 

 Mudança 

 Inovação 

 Confiança 

 Aprendizagem 

 Prazer 

 Transformação 

 Transformação do 

coletivo com vontade 

de mudança e sua 

relevância. 

 Reavivar zonas 

adormecidas que 

ajudarão a ver 

melhor. 

Quadro 1 - Síntese das expetativas dos professores, aristas e moderadoras 

 

A análise das respostas permite realçar a importância do trabalho coletivo na procura de 

novas descobertas e ideias que ativem o pensamento e a reflexão. Aliada a esta valorização 



RELATÓRIO DA RESIDÊNCIA  | Projeto 10 X 10 . 3ª Edição 
 

28 
 

está a relevância da experimentação, a partilha de métodos e estratégias, bem como de 

perspetivas e saberes que poderão enriquecer o processo de aprendizagem. 

A novidade e o desafio que as dinâmicas poderão transmitir, bem como o seu carater de 

envolvência são apontadas como fatores que interferirão na renovação da prática 

pedagógica dos professores e, consequentemente, na motivação dos alunos para a criação 

do gosto pelo aprender. 

Esperam ainda os intervenientes que a comunicação nas suas diferentes formas e 

linguagens, bem como a experimentação constituam uma relevante contribuição para 

estimular os alunos, aumentar a confiança entre todos e desenvolver um trabalho produtivo 

em equipa. 

Os artistas esperam ser agentes provocadores de mudança, através de um trabalho 

cooperativo, de partilha de estratégias e de recursos inovadores. 

Surge também o sentido de pertença que arrasta consigo as componentes de natureza 

afetiva que todos pretendem ver correspondido nesta Residência. 

Para além destas questões, o questionário de diagnóstico direcionado para os professores, 

incluía uma pergunta sobre a motivação para participar no projeto. O quadro 2 resume as 

motivações registadas 

 Procura de novas estratégias e metodologias para motivar os alunos. 

 Estimular a criatividade dos alunos e promover o gosto pelo saber. 

 Tornar as aulas mais dinâmicas e motivadoras. 

 Dispor de ferramentas que habitualmente não estão disponíveis na escola. 

 Articular os conteúdos científicos com os artísticos. 

 Trabalhar com pessoas que partilham os mesmos interesses. 

 Descobrir afinidades em áreas aparentemente distantes. 

 Aliciar a escola com um projeto novo. 

 Ultrapassar pré-conceitos. 

 Gosto pelo desafio. 

Quadro 2 - Motivações dos professores para participar no projeto 

 

A interpretação das respostas permite verificar a necessidade que os professores sentem 

de encontrar e adotar métodos, que entusiasmem os seus alunos e permitam criar no 

espaço de sala de aula ambientes eficazes para o ensino/aprendizagem. 
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Esperam que o trabalho com os artistas confira um renovado olhar sobre a forma de 

construir os conhecimentos relativos às disciplinas que lecionam, de os articular com outras 

áreas do saber e de os relacionar com os da vida real e própria de cada aluno. 

Nas suas palavras revelam vontade de ultrapassar pré-conceitos e renovar as sua práticas 

e arriscar novas metodologias que contribuam para sentirem maior satisfação com o seu 

trabalho. 

 

 

3.2.2 Inquérito por questionário de concordância 

  

Recolhidos os dados através de um questionário de concordância (anexo 2) constituído por 

duas partes, em que a primeira é composta por três blocos temáticos A, B e C, com itens 

de resposta fechada relativos ao relacionamento, cooperação e dinâmica de grupo, ao 

planeamento e gestão e à inovação e criatividade e, a segunda por três itens de resposta 

aberta, referentes aos aspetos mais e menos conseguidos e à consecução das expetativas 

equacionadas inicialmente pelos participantes. 

Aplicado aos artistas, professores e moderadoras, foi feito o tratamento dos resultados 

obtidos e efetuada a sua análise e interpretação com base: na elaboração de gráficos de 

barras, que traduzem a percentagem de respostas por níveis de concordância; no quadro 

2, que sintetiza os aspetos mais e menos conseguidos registados nos itens de resposta 

aberta e nas afirmações que refletem uma apreciação geral da experiência vivida. 
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In
te

rv
en

ie
nt

es
  

Aspetos positivos 

 

Aspetos menos conseguidos 

A
rt

is
ta

s
 

 Grande coesão entre o grupo de professores, 

artistas e moderadoras. 

 Criação de um coletivo de trabalho. 

 Partilha de confiança e motivação do grupo para 

ensinar e aprender. 

 Entrega dos professores nas atividades propostas. 

 Diversidade de propostas e intensidade de algumas 

dinâmicas. 

 O humor e o rigor trazido pelos artistas “novos”. 

 Reflexões e trabalho conjunto – identificação de 

problemas e dúvidas de carater prático.  

 Gestão do tempo. 

 Tempo e organização das sessões de reflexão. 

 Reflexão sobre o impacto na sala de aula. 

 Propostas inspiradoras, divertidas e integradoras, 

mas não inovadoras. 

 Conjugação das duplas. 

 Acolhimento dos participantes. 

P
ro

fe
s

s
o

re
s
 

 Cumplicidade gerada entre todos os intervenientes 

e coesão criada. 

 Entrega e generosidade que permitiram a 

descoberta de afinidades. 

 Organização e rigor das atividades. 

 Partilha de micropedagogias, saberes e 

experiências de diferentes áreas. 

 Aumento de auto conhecimento e auto análise. 

 Cruzamento dos universos da 

aprendizagem/conteúdos e pensamento/reflexão. 

 Renovação de ferramentas pedagógicas. 

 Tempo escasso para as reflexões. 

 Falta de organização nas sessões de reflexão. 

 Falta de tempo para concretização de algumas das 

atividades.  

 Dúvidas sobre o processo de criação e aplicação 

das micropedagogias no contexto de sala de aula e 

qual o papel do professor na sua génese. 

 Plano de trabalho muito intenso. 

 Pouca informação acerca do trabalho dos artistas. 

M
o

d
e

ra
d

o
ra

s
 

 Generosidade e disponibilidade para aprenderem e 

arriscarem em conjunto. 

 Solidariedade e partilha de experiências. 

 

 

 Atribuição do tempo a cada tarefa. 

 Conceção dos templos de reflexão – antecipação 

das questões que se queriam ver debatidas. 

 Capacidade de fazer acreditar que as metodologias 

criativas podem modificar práticas anquilosadas no 

sistema de ensino e organização escolar. 

 

Quadro 3 – Síntese das respostas acerca dos aspetos positivos e menos conseguidos 

 

O Gráfico 1 diz respeito ao bloco temático (A) que 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 
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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 e A.12 - As situações criadas 

promoveram a resolução de dúvidas/problemas. 

 

 

Gráfico 1 – Percentagem dos níveis de concordância sobre o relacionamento, cooperação e dinâmica 

de grupo 

 

A análise e interpretação dos elementos do quadro que se relacionam com o gráfico 1, 

permite concluir que o ambiente de trabalho gerado foi muito estimulante, possibilitando a 

cooperação entre todos e dando origem à criação de um grupo coeso e cúmplice que 

interagiu de modo a valorizar o trabalho coletivo (A1, A7 e A8). 

A motivação criada, provocou um grande envolvimento nas propostas apresentadas e uma 

sensação de bem-estar, que se refletiu na qualidade de realização das mesmas. A aceitação 

das diferentes perspetivas, ideias e quereres foram integradas por todos de uma forma 

muito positiva no desempenho das atividades (A2, A3 e A11). 

Cerca de 92% dos participantes concordam com o facto de se terem estabelecido 

cumplicidades entre os diferentes parceiros, sendo que um manifestou uma posição neutro 

e outro discordou (A4). 

Os professores demonstraram plena confiança nas capacidades dos artistas e das 

moderadoras, verificando-se que grande percentagem dos artistas revelaram confiar nas 
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capacidades dos professores, tendo uma minoria assumido uma posição neutra e de 

discordância (A5 e A6). 

Globalmente as propostas realizadas potenciaram a comunicação entre os diferentes 

elementos, registando-se algumas dúvidas por parte das moderadoras, se as situações 

criadas promoveram a resolução de problemas (A9 e A12). 

 

O gráfico 2 apresenta, em percentagem, os níveis de concordância dos itens: 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 e B.14 - Os recursos utilizados adequam-se às 

propostas apresentadas. 

 

Gráfico 2 – Percentagem de níveis de concordância sobre o planeamento e gestão 
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Os aspetos menos conseguidos dizem respeito: à gestão e escassez do tempo sobretudo 

nos momentos de reflexão; à organização das questões para reflexão e às conclusões 

relevantes para o levantamento de questões futuras (B2 e B8) e, ainda, à articulação e 

adequação das propostas e recursos à aplicação em sala de aula e aos conteúdos das 

diferentes disciplinas (B4, B9, B10 e B11). Documentam as afirmações anteriores a 

transcrição das frases retiradas das reflexões criticas dos professores - “Dúvidas sobre o 

processo de criação e aplicação das micropedagogias no contexto de sala de aula e qual o 

papel do professor na sua génese”, e possibilitou o desejo, expresso numa das reflexões 

dos professores, de que “seria muito proveitoso se nas próximas edições fossem 

dinamizadas mais atividades direcionadas para trabalhar conteúdos disciplinares”. 

Os recursos utilizados apresentaram coerência e relevância com as propostas vivenciadas 

e as mesmas podem contribuir para a mudança nas práticas letivas, aspetos sentidos e 

referenciados por todos os professores como alcançados de uma forma muito positiva (B13 

e B14). 

As dinâmicas foram explícitas e claras e as reflexões organizadas permitiram o equacionar 

questões pertinentes “… da participação nestas sessões surgiram reflexões várias, das 

quais destaco o sucesso/insucesso, o improviso na sala de aula, a solidão do professor e 

as formas de promover a cooperação” (B1 e B7). 

 

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 e C.5 

- Para problemas diferentes foram encontradas soluções diferentes. 
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Gráfico 3 – Percentagem de níveis de concordância sobre inovação e criatividade 

 

“Residência surpreendente, perturbante, desafiante – inesperada no conteúdo e na forma”, 

“Processo participativo e divertido na procura em grupo de novas ideias, métodos e 

estratégias” e “ As dinâmicas desenvolvidas pelos diferentes intervenientes, deram-me a 

conhecer novas metodologias de trabalho em grupo e novas ideias”. A transcrição destas 

frases retiradas do questionário reforçam a elevada percentagem obtida nos itens referentes 

à inovação e criatividade. 

A criatividade individual e coletiva radicou: na prática de partilha; na confiança em lidar com 

questões de vista alternativas; no estímulo pela procura do saber; no encorajamento e 

potencialização das ideias conducentes a um maior número de possibilidades; de desafios 

e de mais soluções para o mesmo problema ou problemas diferentes, não descorando a 

importância das emoções e da identidade de cada um (C1 a C5) 

 

4. Considerações finais 

 

As expetativas dos professores foram amplamente ultrapassadas, como mostram a análise 

e reflexão dos dados recolhidos e as observações efetuadas. Os artistas encontraram um 

grupo disponível que soube abraçar as dinâmicas propostas e interagir ativa e 

empenhadamente, o que correspondeu igualmente às expetativas diagnosticadas. 
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O comportamento empenhado dos participantes pôs em evidência a criação de uma 

motivação intrínseca, promovendo um espaço de autoconhecimento e autodescoberta. 

A dinâmica de grupo criada nesta residência induziu os participantes a um comportamento 

integrado e de mútua aproximação. 

A condução das diversas dinâmicas foi criteriosa na forma como foram apresentados e 

geridos os desafios e utilizados os recursos. A promoção do envolvimento dos participantes, 

a gestão das trocas de energia, o estímulo à comunicação verbal e não-verbal com recurso 

às diferentes formas de expressão, foram igualmente dinamizadas de um modo muito 

positivo. 

Espera-se que a sensação de bem-estar e de aprendizagem, advinda destas atividades 

experienciadas, gere ressonâncias que encontrem ecos de sucesso em sala de aula. 

Apesar dos momentos de reflexão terem sido muito positivos e benéficos, o curto espaço 

de tempo em que muitas questões foram equacionadas e muitas dúvidas levantadas, não 

permitiu que estes fossem capazes de dar resposta a todas as incertezas e ansiedades. No 

futuro seria mais profícuo selecionar as questões a debater, direcionar as reflexões e gerir 

melhor o tempo concedido a cada momento 

Algumas dúvidas subsistiram em relação às dificuldades e limitações que o professor sente; 

no que respeita ao processo de trabalho professor/artista; à aplicação em sala de aula de 

algumas das metodologias e estratégias vividas na residência; à contaminação do projeto e 

das práticas à escola e/ou aos outros professores e sua projeção e continuidade no futuro. 

O modo como as estratégias vivenciadas podem contribuir para o desenvolvimento do 

trabalho em sala de aula, será visível na fase de implementação do projeto na escola. 

Finalmente, partilham-se dois pensamentos narrados pelos professores – “Partilhar a aula 

não é fácil, abrir as portas a olhares alheios também não, mas o potencial de crescimento e 

de mudança é enorme” e “Saí desta experiência semanal com a necessidade de parar, de 

recordar momentos e emoções, de refletir, de assimilar ideias, de incorporar sensações, de 

madurar esta vivência para depois melhor a semear, quer como profissional quer como 

indivíduo”.  

. 
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                                               Anexo 1 

 

PROJETO DEZ X DEZ – 3ª EDIÇÃO 

 

Questionário Diagnóstico – Artistas e Moderadoras 

 

Este questionário tem por objetivo conhecer as suas expetativas e motivações em relação à 

Residência Artística. 

1a) Marque um X à frente da letra que corresponde à imagem que melhor define as suas 

expetativas em relação à Residência? 

    

                               A                                 B                                 C                                 D 

A -     ⃝   B -     ⃝   C -     ⃝   D -     ⃝ 

b) Justifique a sua opção. 

2) Utilize três palavras para definir as suas expectativas no que respeita: 

a) às interações e dinâmicas a criar. 

b) às aprendizagens - metodologias, estratégias e atividades.  

c) às contribuições da Residência para o trabalho a desenvolver em sala de aula. 

d) às implicações na sua prática profissional. 

e) à possibilidade de encontrar temas de inspiração para o seu trabalho. 

3) Imagine que, num qualquer momento da Residência, se apercebe que alguns dos 

participantes estão altamente desmotivados. 

Qual a maneira mais criativa que utilizaria para envolver aqueles elementos e conquistar a 

sua participação?       

Muito obrigado pela sua colaboração 
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                                               Anexo 2 

 

PROJETO DEZ X DEZ – 3ª EDIÇÃO 

 

Questionário Diagnóstico – Professores 

 

Este questionário tem por objetivo conhecer as suas expetativas e motivações em relação à 

Residência Artística. 

1a) Marque um X à frente da letra que corresponde à imagem que melhor define as suas 

expetativas em relação à Residência? 

    

                               A            B             C              D 

A -     ⃝   B -     ⃝   C -     ⃝   D -     ⃝ 

 

b) Justifique a sua opção. 

2) Utilize três palavras para definir as suas expectativas no que respeita: 

a) às interações e dinâmicas a criar. 

b) às aprendizagens - metodologias, estratégias e atividades.  

c) às contribuições da Residência para o trabalho a desenvolver em sala de aula. 

d) às implicações na sua prática profissional. 

e) à possibilidade de encontrar temas de inspiração para o seu trabalho. 

3a)  Indique três motivações fundamentais que a/o levaram a participar no projeto  

b) Ordene-as 

Muito obrigado pela sua colaboração 
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                                                  Anexo 3 

                                         PROJETO DEZ X DEZ 

                                                              2013 - 2014 

Questionário de Avaliação da Residência (Artistas) 

 

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 2 3 4 

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

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

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

4. Os pares estabeleceram cumplicidade e convivialidade     

5. Os artistas demonstraram confiança nas capacidades dos professores     

6. Os professores demonstraram confiança nas capacidades dos artistas     

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

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

9. As propostas realizadas favoreceram a comunicação entre os diferentes 

elementos 

    

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

resultado de conjunto 

    

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

12. As situações criadas promoveram a resolução de dúvidas/problemas     

 

Planeamento/gestão pedagógica 

As atividades propostas foram claras e objetivas     
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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 

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 problemas semelhantes foram encontradas soluções diferentes     

Para problemas diferentes foram encontradas soluções diversificadas     
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                                            Anexo 4 

 

 

 

 

              PROJETO DEZ X DEZ 

                               2013 - 2014 

Questionário de Avaliação da Residência (Professores) 

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 2 3 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     

 

Planeamento/gestão pedagógica 
 

As atividades propostas foram claras e objetivas     

O tempo foi bem gerido e assegurou a conclusão das atividades      
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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 

 

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 a lecionar     

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 problemas semelhantes foram encontradas soluções diferentes     

Para problemas diferentes foram encontradas soluções diferentes     


