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Introdução 

 

O presente relatório de avaliação é constituído por duas partes, sendo a primeira referente à 

Residência Artística, realizada em Lisboa, nas instalações da Fundação Gulbenkian e a 

segunda à Residência efetivada em Guimarães, no Centro de Criação de Candoso.  

Estas residências marcaram o início da 4ª edição do projeto 10 x 10, que, tal como nas 

edições anteriores, é coordenado pela Diretora do Programa Descobrir da Fundação 

Calouste Gulbenkian, Dr.ª Maria de Assis Swinnerton. 

Foram estabelecidas parcerias com o Teatro de S. João no Porto, com o Centro Cultural Vila 

Flor em Guimarães e com o Centro de Formação António Sérgio em Lisboa, este último 

responsável pela acreditação dos professores participantes no projeto. 

 

Três momentos caraterizam este projeto: 

 o primeiro momento dedicado à realização das duas Residências Artísticas, que 

decorreram de 13 a 18 de julho do corrente ano, em Lisboa e de 26 a 30 de Julho em 

Guimarães; 

 o segundo, que se desenvolve, durante o 1º Período do ano letivo de 2015/2016, nas 

Escolas Secundárias Seomara da Costa Primo, Padre António Vieira, D. Dinis, do 

Cerco e de Caldas das Taipas, situadas respetivamente na Amadora, em Lisboa, no 

Porto e em Guimarães. Conta com a presença de doze professores que lecionam nas 

citadas escolas, seis artistas e seis turmas de alunos do 10º ano de escolaridade;  

 o terceiro momento de apresentação dos projetos desenvolvidos no contexto de sala 

de aula, sob a forma de aulas públicas a realizar nas respetivas Escolas,  na Fundação 

Gulbenkian e no Teatro Carlos Alberto no Porto.  

 

São objetivos essenciais deste Projeto:  

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

prática um conjunto de metodologias e estratégias 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. 
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 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. 

  

Objetivos da avaliação 

 

 Comparar as expetativas dos participantes com as evidências obtidas. 

 Analisar a forma como as atividades realizadas promoveram as relações interpessoais 

e a dinâmica de grupo. 

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

motivação dos participantes. 

 Avaliar a contribuição das dinâmicas realizadas para o alargamento do conhecimento 

e para o desenvolvimento do trabalho em sala de aula. 

 

Análise do trabalho desenvolvido 

 

Este relatório dedicar-se-á à análise e à avaliação do trabalho desenvolvido no decurso das 

Residências em estudo.  

A sua análise baseou-se: em observações diretas; no tratamento e análise dos dados 

recolhidos através de inquéritos por questionários de diagnóstico e por questionário de 

avaliação, ambos aplicados a todos os participantes; nas reflexões críticas dos professores e 

nos registos factuais da avaliadora. 

 

I PARTE 

 

Como foi referido anteriormente, a 1ª parte do relatório é relativa à Residência realizada em 

Lisboa e aborda as questões ligadas: ao planeamento, à organização do espaço; às 

propostas e sua dinamização; à análise dos instrumentos de avaliação. Algumas 

considerações são tecidas no final. 

 

 



 

 

   Relatório das Residências – 2015 

 

8 
 

1. Planeamento 

 

Estruturada pelas moderadoras, com base nas planificações apresentadas pelos artistas e 

professores, o trabalho da Residência foi programado para 12 sessões num total de 36 

horas. 

Duas destas sessões, com a durabilidade de 2 horas cada, foram dedicadas a um debate de 

cariz mais teórico orientado pela filósofa Dina Mendonça, versando a primeira sobre a 

questão: O que faz parte da Educação e a segunda, sobre a interrogação: O que é possível 

fazer para trocar o “Ele” por “Nós”? 

 A cada artista foram solicitados um conjunto de exercícios de curta duração e a dinamização 

de uma sessão com a duração de 2 horas. A cada professor foi pedida uma sessão de 30 

minutos, podendo a mesma ser realizada individualmente ou em dupla. Cada participante 

deveria ainda pensar na sua própria apresentação a qual não podia exceder 7 minutos e 

numa atividade que soubesse fazer bem e pudesse ensinar aos outros em 15 minutos – 

“speed teaching”. 

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 e interativo, o aquecimento e 

relaxamento do corpo e da mente, o desafiar dos sentidos e da criatividade.  

Foram ainda programados dois projetos relâmpagos que deveriam ter a duração total de 1 

hora. 

Diversos momentos de reflexão sequenciaram as diferentes sessões de trabalho e foram 

norteados pelas moderadoras, que também geriram o decurso dos diferentes trabalhos. 

Todos os participantes deviam dispor de um caderno de campo onde livremente e de um 

modo informal pudessem registar o que considerassem pertinente. 

 

1.1 Participantes 

 

Participaram nesta Residência 2 moderadoras, 4 artistas, nomeadamente das áreas do 

teatro, da performance e voz, da visual e da música, 8 professores designadamente das 

áreas de Português, História, Matemática, Física e Química, Biologia. Economia e Educação 

Física, a coordenadora do projeto, a filósofa e a avaliadora. 
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1.2 Organização do espaço 

 

Uma sala bem equipada de meios áudio visuais e de amplas janelas que deixavam entrar a 

luz natural e visualizar a vegetação do jardim da Gulbenkian, acolheu os participantes. 

Cerca de três quartos do chão da sala encontrava-se forrado de papel de cenário onde se 

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

que serviram de suporte ou ainda o resultado das dinâmicas vivenciadas e considerado 

marcante para cada um ou para o coletivo.  
 

  

Fotografia 1 e 2  – Perspectiva da sala 

 

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

fundo, formavam a chamada “Parede dos Cliks”, que se tornou um espaço de partilha de 

impressões, sensações, emoções, ideias, reflexões ou desejos. 

  

   

Fotografias 3 e 4 – Formação da “parede dos cliks” 

 

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 



 

 

   Relatório das Residências – 2015 

 

10 
 

as atividades desenvolvidas. Algumas propostas de trabalho estenderam-se por outros 

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

Este aspeto salienta a importância de uma reflexão sobre a organização do espaço 

pedagógico, ou seja, do lugar onde ocorrem as aulas e se integram as múltiplas 

intencionalidades do aprender, deixando nos professores participantes a interrogação de 

como se poderá reorganizar o espaço para que este responda às necessidades e interesses 

dos alunos e se constitua como um local de pertença, de participação, de criação e de 

experimentação. 

   

2. Propostas e sua dinamização 

 

Após a apresentação de alguns requisitos decorrentes da ação de formação para os 

professores, destacando-se os aspetos dedicados à avaliação dos formandos, uma das 

moderadoras apresentou o plano da Residência. 

A formação de um círculo humano e o seu transporte para os diferente lugares da sala deu 

iniício às dinâmicas de formação de grupo. 

   
Fotografias 5 e 6 – Deslocação do circulo humano pelo espaço da sala 

 

2.1 – Apresentações 

 

A apresentação inicial de cada um participantes foi feita através do uso e descrição de dois 

chapéus, um de entre os cinco chapeus presentes e um outro imaginário. 

 Ao longo da semana apresentações individuais mais detalhadas e criativas foram sendo 

realizadas. 
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Para estas apresentações de caráter mais autobiográfico, os artistas escolheram: contar uma 

história com apoio de um objeto que representava uma raínha careca; desenhar em papel de 

cenário os orgãos do corpo humano e atribuir-lhes um significado personalizado; desfolhar 

um portfolio em que cada página contava um pouco de si mesmo; tocar piano, exprimindo 

através da música as suas emoções e algumas carateristicas da sua personalidade e, ainda, 

refletindo sobre a importância da desconstrução e do arriscar outros veículos de 

comunicação, reinventando o instrumento ou o modo de olhar para ele. 

 

    

Fotografias 7, 8, 9 e 10 – Apresentações dos artistas 

 

Os professores ao longo da semana e perante as experiências que iam acontecendo, foram 

alterando as suas apresentações de modo a criar aspetos menos formais e mais criativos. 

Assim, apresentaram-se recorrendo; ao jogo da macaca onde em cada casa estava 

desenhada uma figura que correspondia a alguns  dos seus atributos ou a aspetos 

relacionados com o seu gosto;  ao registo de vários algarismos que através da sua descrição 

traçavam algumas das suas individualidades; o recurso à comparação das suas 

particularidades fisicas e psicológicas com as de um homúnculo (miniatura de um humano 

dentro de um espermatozóide); à distribuição de perguntas com três hipóteses de resposta, 

para que cada um dos participantes conseguisse identificar algumas das suas carateristicas e 

a descrições mais formais com uso de suportes ou apenas com recurso à oralidade. 
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Fotografias 11 a 18 – Apresentações dos professores 

 

2.2  Dinâmicas dos artistas 

 

A dinâmica que estabeleceu a relação entre o som, a imagem e o movimento foi efetuada 

pela artista da área da performance, do corpo e da voz. 

Após a realização de alguns exercicios de aquecimento do corpo e da voz acompahados pela 

inspiração do artista plástico que desenhava em papel de cenário, o grupo foi convidado a 

explorar alguns exercicios melódicos em conjugação com a respiração. 

No seguimento da proposta anterior os participantes em pequenos grupos efetuaram com a 

voz e com o corpo leituras do desenho, da paisagem e da arquitetura do espaço com os 

objetos que o ocupavam.  

 

   

Fotografias 19, 20 e 21 – Leituras do desenho com o corpo e a voz 

 

Num segundo momento a artista distribuiu folhas de papel e solicitou que as amachucassem, 

desdobrassem e nelas traçassem as linhas que ficaram marcadas no papel. 
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Fotografias 22 e 23 - Traçado de linhas que marcaram o papel 

 

Dividido o grupo em dois um dos subgrupos, um dels foi convidado a sair da sala e procurar 

materiais para, posteriormente,  criar individualmente a sua paisagem no papel amuchucado. 

O outro subgrupo observa o cenário do exterior através da janela que separa a sala do 

jardim. No momento seguintre os subgrupos trocam e executam a mesma tarefa. 

 

   

Fotografias 24, 25 e 26 - Construção de paisagens no papel amachucado 

 

Em pares, cada elemento diz e escreve o que vê na paisagem do outro, como por exemplo: 

possibilidade, contraste, terra, estrutura, esperança, algum isolamento, água, sombra, 

verticalidade, expressão, outono e rio. 

Um momento de reflexão a propósito da questão – Será que o que a outra pessoa disse 

sobre a nossa paisagem pode ter a ver com as nossas experiências? 

Num terceiro momento, a artista propõe a escuta de textos que falam do silêncio e da 

paisagem. Establecem-se conexões entre as diferentes atividades, entre as matérias que se 

ensinam e a vida. 

Para finalizar os participantes escreveram um pequeno texto com recurso a algumas palavras 

escritas anteriormente, com o objetivo de sistematizar a experiência vivida. A artista 

reorganizou-os num único texto e desafiou o grupo a fazer uma interpretação sonora do 

mesmo. 
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Fotografias 27 e 28 -  Interpretação sonora do texto 

 

Esta dinâmica despertou nos professores uma maior consciência sobre o uso do corpo no 

processo de aprendizagem, facto que em muitos deles estava esquecido. 

 

Para a consecução de grande parte da proposta do artista visual “Desenhar com som” a 

cada um dos elementos do grupo foi vendado os olhos, como forma de reconhecimento e 

valorização dos outros sentidos na perceção do que nos rodeia, no estimulo à  auto e hetero 

confiança e na importância da exploração do corpo como ferramenta pedagógica. 

 

 

Fotografia 29 - Colocação da venda  

 

Após a solicitação para se deitarem no chão e encontrarem uma posição confortável, 

desenharam, com o indicador da mão (riscador) que habitualmente usam, um percurso sobre 

o seu corpo até ao comprimento do braço, ajustando a velocidade à pressão do riscador e à 

geografia que iam encontrando ao longo desse trajeto. 
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Fotografia 30 – Desenho pelo corpo com o indicador 

 

Num segundo momento, os participantes colocaram-se de lado e desenharam livremente no 

papel de cenário que forrava o chão e à medida que a música surgia incorporavam no seu 

desenho as cadências, o timbre, a melodia e a natureza caracteristica do som. 

 

 

Fotografias 31 – Desenho livre no papel de cenário do chão 

 

Desenhar com a mão contrária à habitual, com as duas mãos,  com as diferentes partes do 

corpo, individualmente ou em pares, na horizontal e na vertical, captando a música e 

percorrendo as diversas direções do espaço, ocasionou um conjunto de emoções e 

setimentos, umas vezes harmoniosos e outras inquietantes e provocadores de um conflito 

interno, mas simultaneamente reflexivo. 

 



 

 

   Relatório das Residências – 2015 

 

16 
 

    

Fotografias 32 e 33 - Desenho individual e em pares 

 

Um terceiro e quarto momento,  já sem vendas, ocasionou um trabaho em pares que se 

centrou em dádivas reciprocas de sensações e emoções,  ao desenharem na parede coberta 

de papel de cenário, com a mão do outro sobre a deles ou nas costas do outro com a 

pressão do dedo. 

 

 

   Fotografia 34   - Riscador percorre o corpo que desenha 

 

Para além do que já foi afirmado esta dinâmica contribuiu eficazmente para as efetivas 

interações dos diferentes elementos do grupo, para a comunicação e para o relacionamento 

com o ambiente em geral, fomentando o autoconhecimento e o bem estar dos participantes. 

Transcreve-se uma frase de um deles que confirma o que foi afirmado: “…desenhar, 

gatafunhar, riscar ao som de diferentes músicas, explorando as potencialidades expressivas 

do som, cria emoções fortes e transporta-nos para locais de prazer. A sensação final é de 

liberdade”. 
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Os principais objetivos da dinâmica Identidades proposta pela artista de teatro recaiem sobre 

a observação dos outros, a criação de um outro eu, o principio da conceção de personagem e 

o treino para o texto biográfico.  

Para a desenvolver desafiou os intervenientes a formar dois grupos. Um grupo deslocou-se 

no espaço e o outro focou a sua atenção nas diferentes formas de andar de uma pessoa à 

sua escolha. O 2º grupo imita o movimento do selecionado que tenta identificar-se. Numa 2ª 

fase o mesmo exercio é realizado individualmente com a escolha de uma pessoa anónima 

que circula no exterior da Gulbenkian. Este exercicio permite ter conciência de algumas das 

carateristicas do “eu” através da observação do “outro”. 

 

  

Fotografias 35 e 36 – Seleção do anónimo e sua imitação 

 

Posteriormente foi proposta uma criação coletiva de uma primeira identidade. Voluntários 

mostram a sua forma de andar e estas são gravada em video. Em duplas (professor/artista) 

escrevem os elementos que devem constar do Bilhete de Identidade da pessoa selecionada, 

acrescentando, por exemplo: medos; segredos; alergias ou outros dados que considerassem 

significativos para a sua definição. 

 

  

Fotografias 37 e 38 – Duplas escrevem o B.I. 
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Finalmente foi sugerida a leitura das biografia criadas, enquanto desfilavam os sujeitos que 

lhes deram origem.   

A proposta desenvolvida possibilita a reflexão sobre a relevância do conhecimento da 

identidade dos alunos, para que ocorra uma relação pedagógica eficaz no processo de 

ensino aprendizagem. Considerada como o principal conteúdo, constroi-se a partir das 

interações entre o professor e os alunos, numa perspetiva formativa e identitária e, neste 

sentido, os conteúdos curriculares constituem-se como meios para atingir o objetivo.  

Assim sendo, a exploração desta tarefa pode ocasionar um maior conhecimento do outro e 

consequentemente uma maior disponibilidade do “eu” para observar, escutar e aprender. 

 

A ultima dinâmica foi proposta pelo artista da área da música e assumiu o título de “SAS 

Orkestra de Rádios. Criação de tato contato”. 

Após o exercício de passagem de um impulso pelo coletivo do grupo que se encontrava de 

mãos dados, o artista apresentou o seu projeto e  projetou videos que facultaram a reflexão 

sobre a não descontinuidade entre o cognitivo, o físico e o emocional. 

 

 

Fotografia 39 – Passagem do impulso  

 

No 2º momento, com base na explicação e visualização de um outro video, os participantes 

compreenderam o conceito de partitura gráfica e a necessidade de criar um léxico para a sua 

construção. Posteriormente, foram convidados a construir individualmente a sua partitura e a 

interpretá-la, chamando a atenção para a articulação dos sons e para a importância do 

silêncio. 
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Fotografias 40, 41 e 42 – Leitura e construção das partituras 

 

No ultimo momento os elementos do grupo foram estimulados a experimentar tocar 

instrumentos fabricados com diversos tipos de antenas, a interpretar as partituras que tinham 

construido, obtendo sons que se articularam no conjunto dos tocadores e formaram a 

orkestra de rádios. 

 

   

Fotografias 43, 44 e 45 – Interpretação das partituras e formação da orkestra 

 

Finalmente refletiu-se sobre as vivências ocasionadas, registando-se uma avaliação muito 

positiva acerca desta dinâmica, dado que, segundo alguns professores, despelotou 

capacidades que para eles pareciam impossiveis de concretizar. 

Transferindo as reflexões promovidas por esta dinâmica para o plano da ação educativa,  o 

professor participante foi conduzido para a necessidade de construir e desconstruir o 

conhecimento com os seus alunos, apelando à descoberta e desenvolvimento das suas 

capacidades que, por meio de diversificadas tarefas e recursos inovadores, são conducentes 

à exploração, transformação, elaboração e realaboração, criaçâo e recriação dos  processos 

de autoaprendizagem e de aprendizagem própria do coletivo onde se insere. 
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2.3 Aulas dos professores 

 

“Combinações improváveis” da responsabilidade das professoras das áreas de Português 

e de História foi a primeira aula apresentada.  

Os participantes foram convidados a formar pares e a circular pela sala ao som da música. 

Quando esta parou, apanharam o objeto e o envelope que continha o poema que se 

encontravam mais perto do lugar onde pararam. Em 10 minutos procederam à construção de 

uma narrativa, relacionando o poema e o objeto. 

 

   

Fotografias 46, 47 e 48 – Circulação pela sala e escrita da narrativa a pares 

 

Num 2º momento formaram grupos de seis elementos, escolheram uma das narrativas e 

gravaram-na em áudio para que todos a pudessem ouvir. 

 

  

Fotografias 49 e 50 - Partilha das narrativas e leitura da selecionada 

 

Com esta tarefa pretenderam trabalhar a intemporalidade da poesia e associá-la a objetos 

atuais, tentando mostrar aos participantes uma forma de cativar os alunos para o estudo da 

poesia medieval. 
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Seguiram-se momentos de reflexão, de dúvidas e de sugestões, como por exemplo: a 

integração de imagens da época; as danças tradicionais; a análise da aula pelos alunos. 

Estas alusões podem contribuir para o enriquecimento da proposta e alargar o âmbito da sua 

exploração, de modo a que os alunos se apropriem verdadeiramente dos conteúdos em 

causa. 

 

A aula intitulada “A cor do chocolate” foi dinamizada pelos professores de matemática e 

físico-química, tendo como finalidade a articulação entre os fenómenos óticos e a estatística 

a partir de experiências concretas e com ligação à realidade. 

A exploração da cor foi efetuada através da projeção de imagens, do uso de lápis de cor para 

desenhar um arco iris ou através de observações diretas de alguns materiais, chamando-se 

a atenção para o seu papel determinante: na compreensão de tudo que nos rodeia; na 

perceção do seu valor como elemento expressivo e simbólico; na criação de emoções e 

sensações de diversa natureza e na influência que esta exerce sobre cada um de nós.  

 

    

Fotografias 51, 52 e 53 - Explicação da decomposição da luz e desenho do arco iris 

 

A cor não existe sem luz e por isso foi necessária a explicação do fenómeno de 

decomposição da luz e sua influência na determinação das cores. Para compreensão e 

visualização deste fenómeno foram propostas experiências em pequenos grupos. 

Distribuídas a cada um dos participantes caixas que continham smarties, foi-lhes pedido que 

fizessem algumas atividades que associavam a estatística à cor, como por exemplo: estimar 

o número de smarties de cada caixa ou o número de smarties de cada uma das cores 

contidas no interior da caixa, referindo a diferença entre a realidade e o estimado, explicando 

alguns conceitos como a distribuição bimodal. 
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Finalmente refletiu-se sobre o carater subjetivo da cor e a sua dependência do material de 

que é feito o objeto, das condições de iluminação e do tipo de luz com que este é iluminado. 

 

A terceira aula versou sobre “A água” relacionando a biologia com a físico-química. 

A projeção de um vídeo e a leitura do poema “Lição sobre a água” de António Gedeão serviu 

de motivação e introdução à importância da água para todos os seres vivos e dos efeitos 

desta no planeta.    

À medida que as professoras iam mencionando os vários efeitos geológicos da água na 

transformação da paisagem, explicavam a sua composição molecular e a formação das 

diversas ligações químicas. 

 

  

Fotografia 54 e 55 – Explicação dos fenómenos geológicos e químicos da água 

 

Outras referências ao papel da água no planeta, no nosso organismo e nos seres vivos em 

geral ou ao uso irresponsável deste recurso e aos fatores que influenciam o seu consumo 

foram abordados nesta aula, com recurso ao power point. 

Para demonstrar algumas da propriedades da água, nomeadamente o seu poder de 

dissolução e o transporte celular não mediado, os participantes realizaram experiências que 

foram seguidas de explicações químicas. 

 

  

Fotografias 56 e 57 – Realização das experiências 
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No final, os participantes sugeriram algumas estratégias que podem criar um maior 

entusiasmo dos alunos e uma participação mais ativa e construtora da sua própria 

aprendizagem. 

 

A última aula incidiu sobre o tema “Diversidade de Portugal: como aproveitar recursos 

humanos e materiais” e foi dinamizada pelas professoras de Economia e Educação Física. 

Após a colocação, pelos participantes, no mapa de Portugal de alguns objetos disponíveis de 

acordo com as NUTS II, as dinamizadoras recorreram ao power point e a vídeos para 

abordarem a atividade económica e a realidade social da região do Alentejo.  

 

   

Fotografias 58 e 59 - Inserção dos objetos no mapa de Portugal 

 

No seguimento foi proposto ao grupo a aprendizagem dos passos de uma dança tradicional 

alentejana “Tacão e bico” e ao som da música dançaram-na. 

 

  

Fotografias 60 e 61 - Dança “Tacão e bico” 

 

Finalmente, as dinamizadoras convidaram os participantes a saborear um conjunto de 

sabores alentejnos. 
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Fotografias 62 e 63 - Piquenique com sabores alentejanos 

 

Estas aulas permitiram partilhar algumas das características de cada um dos “estilos 

pedagógicos” dos professores, embora num contexto diferenciado do da sala de aula. 

Observou-se também a maneira como apresentaram as tarefas, a natureza das mesmas e a 

forma como as realizaram e, ainda, o modo de comunicação na sua interação com o grupo, 

incluindo a empatia necessária à sua adesão e a utilidade da tarefa. 

 

2. 4 Sessões de pensamento 

 

O debate em torno da questão “O que faz parte da Educação?” deu início às sessões do 

grupo que foram orientadas pela filósofa Dina Mendonça. 

Para refletir sobre a questão formulada, cada participante pensou em três exemplos que 

ilustrassem a realidade das suas respostas, referindo o porquê das suas escolhas. 

A consciência ecológica e a consciencialização da comunidade para o exercício da 

cidadania, sobrevalorizando o respeito nas suas diferentes variantes: por si próprio, pelo 

outro e pelo diferente, fomentando o sentido de responsabilidade pessoal, coletiva e de 

pertença global, foi o primeiro tema em debate. 

Um exemplo de uma “nova” forma de consciência social conduziu à importância da 

aprendizagem para a cidadania, a qual implica a consciência do cumprimento de regras 

necessárias a uma boa convivência diária, estimulando a autonomia individual e as 

capacidades que cada sujeito tem para estruturar a sua relação com a sociedade. 

No seguimento do pensar em grupo surge a ideia de ironia ou melhor, a importância da 

construção de um discurso irónico sobre um determinado conceito e dos seus efeitos 

positivos sobre a desconstrução do mesmo. 

Como utilizá-lo de uma forma educativa? 
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Levantada a questão considerou-se que é importante que o seu significado seja clarificado 

por forma a constituir uma ferramenta de construção sobre o próprio conhecimento, 

conferindo-lhe uma utilização específica e própria do grupo em causa. Entende-se assim 

que o modo como é usado é determinante para a construção de um “chão comum” que 

aproxime o ensino/aprendizagem à vida real, o conduza a experiências conjuntas para 

novas descobertas também em conjunto e que, os alunos possam dar sentido e significado 

ao que se aprende indo de encontro aos seus interesses e necessidades. 

A interiorização do conhecimento que envolve o “saber fazer”, não se liga apenas a aspetos 

de ordem cognitiva mas também aos de ordem motivacional e social, não podendo o 

professor abstrair-se da criação do prazer e do gosto pelo aprender, 

A acrescentar ao que foi dito, um dos intervenientes revelou a importância da apropriação 

do sentido estético para a criação do referido “chão comum” e de uma aprendizagem de 

sucesso, dando um exemplo já aplicado aos seus alunos. 

Equacionou-se ainda o problema do porquê dos alunos esquecerem rapidamente alguns 

conceitos e conteúdos curriculares, surgindo mais uma vez a memória associada à 

necessidade do uso que se faz deles, ou seja, “para que é que isto serve?”. 

No final da sessão muitas interrogações permaneceram e outras se levantaram, são 

exemplos. 

- Se a aprendizagem está associada à necessidade, então o que se deve ensinar? 

- Será que a Educação é capaz de dar respostas às necessidades individuais? 

- Será que o currículo responde à questão? 

- Como criar o prazer de aprender’? 

- Como criar um “chão comum” para dar significado ao sentido da Educação? 

- O que não é Educação? 

A terminar cada participante deixou a questão que gostaria de ver debatida na segunda 

sessão de pensamento. 

 

  

Fotografia 64 e 65 – Mapa concetual da 1ª sessão de pensamento 
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Selecionada a pergunta “O que é possível fazer para trocar o “eles” por “nós” por se 

considerar abranger grande parte das registadas, a orientadora da sessão de pensamento 

começou por dar um exemplo e um contra exemplo, dado que o primeiro ajuda a concretizar 

as ideias e o segundo auxilia a revisão das definições dadas. 

O primeiro exemplo gerou polémica e discussão acerca da afirmação: cozinhar para eles 

exclui o próprio, enquanto o para nós o implica. Um outo exemplo foi abordado: o brincar. 

Este conceito sugeriu alternância, pelo facto de na mesma atividade poder haver momentos 

em que somos nós e momentos em que são eles. O diálogo reflexivo encaminha-se para o 

contexto pedagógico e há pensamento controverso. Segundo alguns dos intervenientes 

existem momentos na prática letiva em que se verifica a alternância, mas segundo outros 

tornar o “nós” em momento pedagógico é um espaço de construção de um “chão comum” 

implicando que todos vamos construí-lo, por isso é vivo e emergente. 

O debate continua verificando-se que existem vários níveis de alternância e que transformar 

o “eles” em “nós” exige esforço. 

Onde se encontra a identidade comum, onde cada um tem a sua individualidade? Esta 

questão parece criar-se um “nós” artificial, afirma um dos elementos e justifica dizendo: 

porque nesse contexto há situações em que o “nós” é impróprio. 

Perante as divergências e o pouco tempo que resta para finalizar a sessão, o grupo aceita 

que a questão não encontrou resposta, embora múltiplas dúvidas estejam a ecoar no 

pensamento de cada um dos implicados no processo pedagógico. 

No final cada um dos participantes oferece um pensamento ao grupo, são disso exemplo 

algumas das frases que se seguem: 

- A mudança ajuda a olhar de forma diferente. 

- Respeitar o “nós” dos outros é fundamental. 

- Aceitar a desconexão é um bom ritmo de alternância que vai gerar prazer. 

- Há um “eu” em nós e um “eles” em cada um deles e é difícil encontrar o “nós”. 

- Há as regras que são regras e as que percebemos como regras. 

- Positiva é a utopia da desconexão. 

- Há coisas que entram e nem sempre compreendemos, mas que emergem mais tarde! 
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Fotografia 66 e 67 – Mapa concetual da 2ª sessão de pensamento  

 

Como términos das sessões a orientadora convida todos os intervenientes a 

espreguiçarem-se, postura através da qual percebe o sucesso da ação realizada. 

 

 

Fotografia 68 – Final da sessão 

 

Coordenar o pensamento de cada um com o dos outros é um processo complexo que exige 

metodologias específicas para organizar o equilíbrio entre a compreensão e a 

argumentação, entre o essencial e o acessório e entre o emergente e o operacional. A 

avaliação destas sessões foi muito positiva, tendo sido frisada a sua importância pelos 

professores. A confirmá-lo, transcreve-se a frase registada por um deles: “Um debate 

riquíssimo sobre o que faz falta à Educação. Muitas opiniões, poucas certezas.” 

 

2.5 Projetos relâmpagos 

 

Formados em quartetos, um artista e três professores, dispunham de 15 minutos para 

trabalharem os temas e 3 minutos para cada uma das apresentações. 

O primeiro destes projeto desafiava os pequenos grupos a criarem um objeto artístico que 

desse sentido ao que parece inútil, utilizando algumas das linguagens já experimentadas. 
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Fotografia 69 – Instrumento musical com copos de água 

 

O segundo projeto relâmpago solicitava aos participantes que preenchessem com o seu 

próprio corpo, a silhueta de um corpo desenhada no chão e ao fazê-lo teriam de completar a 

frase: “Morro de aborrecimento quando…”. Posteriormente, o artista de cada grupo escolhia 

uma das palavras espalhadas pela sala – caos, tranquilidade, sinusoide e multiplicidade – e 

iniciava o trabalho construindo um objeto artístico que constituísse um antídoto contra o 

aborrecimento. 

 

  

Fotografias 70 e 71 – Jogo das cadeiras antídoto contra o aborrecimento 

 

Para além de ser mais uma contribuição para a cooperação entre os elementos do grupo, 

desenvolveu as capacidades de gestão para estabelecer prioridades nas ações que melhor 

respondem à proposta equacionada.  

Seria importante refletir mais profundamente sobre os trabalhos apresentados e a sua 

possível transferência para a aplicação em sala de aula. 
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2.6 Exercícios de curta duração 

 

Este tipo de exercicios antecederam e precederam os períodos da manhã e da tarde e nos 

momentos que se considerou ser necessário.  

De fácil adequação e aplicação em sala de aula, contribuiram para: a coesão do grupo; a 

quebra de tensões existentes, o relaxamento e descontração quer fisica quer mental, o 

aumento da auto e hetero confiança e o retomar da atenção e concentração. Naturalmente, 

ao possibilitarem a descoberta do outro, partilharam-se aspetos mais profundos das relações 

interpessoais do grupo, desenvolveu-se a comunicação bem como a reflexão sobre as 

atitudes, ajudando a criar um clima de trabalho que favoreceu as aprendizagens e o bem 

estar individual e coletivo. 

 

   

Fotografias 72, 73 e 74 – Exercicios de quebra-gelo e confiança 

 

2.7 Speed teaching 

 

Com esta atividade pretendia-se que a pessoa ensinasse aos outros algo que faz muito bem 

e que rapidamente estes aprendessem. No entanto, dada a quantidade e a relevância das 

ações programadas para os seis dias da Residência, efetuaram-se apenas dois destes 

momentos que consistiram em formas diferentes de dobrar, por exemplo t-shirts. 

 

Fotografia 75 – Dobrar t-shirts 
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2.8 Momentos de reflexão 

 

Os momentos de reflexão foram indicadores importantes do modo como apreenderam as 

ações vividas e o significado que lhes atribuíram. 

Um olhar critico e reflexivo é essencial para contornar situações que podem criar 

constrangimentos ou não ser visível a sua adequação ao contexto da prática pedagógica. 

A reflexividade propicia e valoriza a construção pessoal do conhecimento, possibilita novas 

formas de compreender, agir e resolver problemas. 

Assim, a reflexão sobre a ação pode ser considerada uma estratégia importante para 

promover junto dos alunos. Dado que abre o caminho para a descoberta de novas ideias e 

clarividências, que podem melhorar a compreensão dos conteúdos e consequentemente 

permitir a apropriação do conhecimento. 

No diário de campo, cada um dos participantes registou em tempo real, factos, observações, 

ideias, sensações e reflexões que podem constituir testemunhos importantes para o trabalho 

em contexto de escola. 

 

 

Fotografia 76 – Diários de campo 

 

3. Análise dos instrumentos de avaliação 

 

O quadro 1 que a seguir se apresenta, expõe as diferentes expetativas dos artistas e dos 

prfessores em relação aos itens do questionários diagnóstico: dinâmica de grupo; 

metodologias, estratégias e atividades a desenvolver e contribuição para o trabalho futuro.  
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Quadro 1 – Síntese das expetativas  

 

A análise deste quadro permite afirmar que os dois grupos de profissionais, revelaram 

expetativas positivas relativamente à criação de um interrelacionamento colaborativo, 

partilhado de perspetivas e saberes diferenciados, curiosidades e possíveis descobertas do 

“outro”. 

Se cruzarmos estes dados com os do Quadro 2, verifica-se que os artistas demonstram 

vontade de partilhar as suas ferramentas e conteúdos e criar outras estratégias e 

metodologias a partir da diversidade de ideias, experiências e conteúdos compartilhados 

pelos professores. 

Os professores desejam sobretudo aprender e descobrir dinâmicas que vão de encontro a 

um dos objetivos do projeto, saber captar a atenção dos alunos e motivá-los para a 

aprendizagem com prazer, ultrapassando a sua rotina e aperfeiçoando a prática letiva. 

Esperam ainda que a Residência os motive fortemente para a implementação da mudança 

afetiva e eficaz da prática de sala de aula. 

 

 

 

 

 
Dinâmica de grupo 

Metodologias/Estratégias 
Atividades 

Contribuição 
para o trabalho futuro 

A
rtis

ta
s
 

 Cooperação 

 Escuta 

 Ligações 

 Afinidades 

 Abertas 

 Reveladoras 

 Desafiantes 

 Serenas 

 Honestas 

 Surpreendentes 

 Criativas 

 Questionadoras 

 Pertinentes 

 Variadas 

 Curiosas 

 Frescas 

 Luminosas 

 Contundentes 

 Inspiração 

 Reflexão 

 Orientação 

 Renovação 

 Potenciadora 

 Geradora de boas relações 

 Desafiante 

 Oferta de recursos 

 Novas perpetivas 

P
ro

fe
s

s
o

re
s
 

 Integração 

 Colaboração 

 Comunicação 

 Partilha 

 Aprendizagem 

 Divertimento 

 Experiência 

 Curiosidade 

 Interativa 

 Interessante 

 Energia 

 Inovadoras 

 Criativas 

 Flexiveis 

 Diversificadas 

 Interessantes 

 Aplicáveis 

 Curiosas 

 Desafiantes 

 Dinâmicas 

 Formadoras 

 Impliquem mudança 

 Motivação 

 Autonomia 

 Exequibilidade 

 Partilha 

 Diferenciação 

 Inovação 

 Enriquecimento 

 Competências 

 Ajuda 

 Aperfeiçoamento  

 Mudança 
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Motivação para participar no projeto 

A
rt

is
ta

s
 

  Ser criador do contexto/conteúdos 

 Aprender a ensinar 

 Desafio para criar a partir dos diferentes pontos de vista 

 Pontes entre os diferentes conteúdos curriculares 

 Vontade de voltar a trabalhar o tema arte/educação no âmbito do projeto 

 Vontade de partilhar ferramentas pessoais e profissionais 

 Crença nos objetivos do projeto 

P
ro

fe
s
s

o
re

s
 

 Conciliar as atividades letivas com as artisticas 

 Melhorar a prática letiva 

 Vontade de ultrapassar o sentimento de impotência face aos alunos e à Escola 

 Atualizar os processos e produtos pedagógicos 

 Transmitir aprendizagens relevantes aos alunos 

 Alterar formas de abordar a matéria em sala de aula 

 Encontrar metodologias para captar a atenção dos alunos 

 Adquirir conhecimentos de apoio à aprendizagem dos alunos 

 Desenvolver competências para conduzir os alunos ao sucesso 

 Aprender mais sobre interações e dinâmicas de grupo 

 Verificar como a participação no projeto contribui para a prendizagem dos alunos 

 Curiosidade, descoberta e mudança 

 Ter assistido às aulas publicas. 
 

Quadro 2 – Síntese das motivações para participar no Projeto 

 

Os gráficos seguintes apresentam em percentagem, os dados recolhidos através do 

questionário de avaliação aplicado a todos os participantes, no que respeita aos itens de 

relacionamento, de planeamento e gestão e, ainda, à inovação das ideias, estratégias e 

resolução de problemas. 

 

 

Gráfico 1 – Classificações dos artistas e moderadoras nos itens de relacionamento (%) 
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Gráfico 2 – Classificações dos professores nos itens de relacionamento (%) 

 

A observação do gráfico 1 e 2 permite afirmar, que foi criado um clima de trabalho muito 

positivo e propicio à criação de laços que possibilitaram uma maior disponibilidade por parte 

de todos e contribuíram para a boa consecução das tarefas propostas. 

A cumplicidade e convivialidade entre pares foi estabelecida, quer durante o tempo de 

trabalho, quer nos intervalos ou nos curtos momentos de pausa. 

Os diferentes pontos de vista dos artistas foram muto bem aceites, considerando estes que 

algumas das perspetivas dos professores tiveram apenas uma apreciação satisfatória. 

Regista-se, ainda, que o grau de confiança demonstrado pelos professores nas 

capacidades dos artistas foi bom e que estes oscilaram entre o satisfatório e o bom, no que 

respeita à confiança nas capacidades dos professores. 

A contribuição das propostas para o estabelecimento da comunicação entre todos foi muito 

positiva, a qual é essencial em todo o processo pedagógico. O desenvolvimento de uma 

boa relação pedagógica professor/alunos, para além de proporcionar uma comunicação 

eficaz, permite uma abertura ao diálogo e à possibilidade de equacionar dúvidas e questões 

facilitadoras da estruturação do conhecimento por parte destes.  

Nem sempre foram criadas situações para a resolução de dúvidas surgidas após a 

experimentação das atividades. 

Os gráficos 3 e 4 são referentes aos vários itens sobre o planeamento e gestão da 

Residência. 
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Gráfico 3 – Classificações dos artistas e moderadoras nos itens de planeamento/gestão (%) 
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Gráfico 4 – Classificações dos professores relativas nos itens de planeamento/gestão (%) 

 

Constata-se que a clareza e a objetividade das propostas realizadas, na maior parte dos 

caso foi evidente. No entanto, levantam-se dúvidas quanto à sua exequibilidade em 

contexto de sala de aula, bem como para a conceção do respetivo plano. 

A qualidade dos recursos materiais que apoiaram as dinâmicas foram também classificados 

com bom e muito bom, concluindo-se que a sua seleção e pertinência contribuíram 

igualmente para o seu sucesso. 

A gestão do tempo foi um dos aspetos menos conseguidos, não permitindo cumprir 

integramente a planificação inicial, nem assegurar a conclusão de todas as atividades. 

Os espaços de reflexão e de pensamento em grupo foram bastante valorizados pelos 

participantes. Os professores assinalaram a necessidade de um maior número de reflexões 

sobre a prática pedagógica e a articulação das experiências vividas com os conteúdos 

curriculares, bem como a sua adequação à prática letiva. 

Relativamente aos gráficos 5 e 6 que a seguir se apresentam, constata-se que a 

originalidade das ideias utilizadas foi classificada por 30% dos artistas e moderadoras com 
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fraco e pelos restantes com satisfatório e bom. Neste item, cerca de 60% dos professores 

consideraram-nas muito originais ou originais. 
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Gráfico 5 – Classificações dos artistas e moderadoras nos itens de inovação (%) 
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Gráfico 6 – Classificações dos professores nos itens de inovação (%) 

 

Também a inovação em relação às metodologias e estratégias foi evidente para os 

professores, sendo que os artistas e moderadoras dividiram-se na atribuição de uma 

classificação que variou entre o satisfatório, o bom e o muito bom. 

A implicação nas atividades para a criação de novas situações foi muito mais valorizada 

pelos professores, bem como o estímulo dado para desencadear novas ideias. 

O quadro 3 mostra os aspetos mais e menos valorizados, salientando-se a necessidade de 

mais momentos de reflexão, sobretudo em relação às dinâmicas com maior duração, sua 

adequação e exequibilidade no contexto pedagógico. 

Ainda neste contexto, os artistas registam a importância de dialogar sobre o cruzamento e a 

natureza das suas estratégias com a prática letiva. 
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 Aspetos mais conseguidos Aspetos menos conseguidos 
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  Criação de laços entre os elementos do 

grupo. 

 Capacidade de entrega e disponibilidade 
dos participantes. 

 Qualidade das propostas dos artistas. 

 Enquadramento do trabalho dos artistas 
junto dos professores e vice-versa. 

 Espaço crítico e de reflexão. 

 Input do novo artista – trouxe novas 
perspetiva sobre o 10x10. 

 Mobilidade do plano da Residência de 
acordo com os interesses do grupo. 

 Gestão de tempo de forma a dar espaço 
para o cumprimento de todas as atividades, 
nomeadamente os speed teaching. 

 Exercícios de aquecimento muito longos. 

 Propostas de aulas baseadas nas 
micropedagogias. 

 Criação de espaços de reflexão efetiva e 
produtiva. 

 Perceber verdadeiramente o que os artistas 
podem trazer aos professores para cruzar 
com as suas práticas. 

 Resultados superficiais dos projetos 
relâmpagos. 

P
ro

fe
s

s
o

re
s
 

 Cooperação entre todos e espirito de 
partilha. 

 Redescoberta da importância do corpo. 

 Dinâmicas de interação. 

 Troca de saberes e experiências que 
permitiram redefinir metodologias e 
estratégias. 

 Compreensão da necessidade de criar 
estratégias de comunicação de forma a 
construir um “chão comum”. 

 Repensar o papel do professor em sala de 
aula. 

 Consciencialização sobre a prática de 
ensino-aprendizagem, resultante dos 
momentos de reflexão. 

 Gestão do tempo 

 Momentos de reflexão sobre a prática. 

 Número elevado de atividades que não 
permitiu refletir sobre algumas delas. 

 Ponte entre os objetivos das atividades e a 
sala de aula. 

 Inadaptação de algumas estratégias à 
realidade dos programas curriculares, 

 

Quadro 3 – Síntese dos aspetos mais e menos conseguidos 

 

Globalmente os artistas anotaram, que este encontro contribuiu para a criação de 

metodologias que alargaram os horizontes do grupo e que houve momentos em que a saída 

da zona de conforto dos professores foi notória. 

Na avaliação dos professores sobressai a aquisição de competências e atitudes, que 

permitiram refletir sobre a importância da utilização do corpo no processo pedagógico, sobre 

o processo de ensino e aprendizagem e sobre os aspetos relativos à dinâmica interpessoal 

com os alunos. 

 

1. Considerações 

 

De uma forma geral a Residência superou as expetativas dos professores e correspondeu à 

dos artistas. 

 As interações estabelecidas foram muito positivas permitindo criar um grupo onde os afetos 

foram valorizados. 
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Inicialmente os professores demonstraram alguns momentos de inquietação e incertezas que 

se foram desvanecendo ao longo do tempo. 

As dinâmicas dos artistas foram inspiradoras, estimulantes, desafiaram os sentidos e 

provocaram reflexões e criticas que encorajaram a autoconfiança e a vontade de arriscar. 

Para além disso, mostraram o sentido pedagógico da utilização do corpo e da expressão 

corporal, evidenciado o seu papel na construção de conceitos e conteúdos. 

Em alguns casos permitiu alterar pontos de vista e ideias dos professores, para pensar que é 

possível ultrapassar constrangimentos. 

As aulas dos professores implicaram questionamento, sugerindo algumas reflexões sobre: 

- a organização da aprendizagem em termos de processo de pesquisa pelos alunos, 

valorizando a autonomia e a aquisição de competências metodológicas; 

- a articulação dos momentos de informação coletiva com dinâmicas de movimento, 

corporizando conceitos e criando espaços de coesão e conhecimento entre os diferentes 

elementos de uma turma. 

- a importância de diversificar os espaços onde ocorrem as aulas, bem com a mudança da 

configuração física da sala de aula. 

- o relacionar de grande parte das situações de aprendizagem com situações reais, o que 

implica ter em conta experiências, conhecimentos, interesses e contextos socioculturais dos 

alunos. 

- o interesse de mostrar a utilidade das tarefas a desenvolver. 

- a necessidade de otimizar  os recursos e a sua utilização, tornando-os mais apelativos, 

interativos e causadores de efeito de surpresa.  

 

A introdução de micropedagogias referenciadas no documento distribuído anteriormente para 

que algumas destas fossem introduzidas nas propostas das suas aulas, não foi observada, 

visto os professores terem afirmado que a leitura do documento foi exígua, dado o pouco 

tempo que dispuseram para o fazer. 
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II PARTE 

 

A segunda parte do relatório diz respeito à Residência realizada no Centro de Criação de 

Candoso, em Guimarães e da sua estrutura constam: o planeamento; a organização do 

espaço; as propostas e sua dinamização; a análise dos instrumentos e considerações finais. 

 

I. Planeamento  

Planificada e orientada pela mesma artista que moderou a Residência 

em Lisboa, esta ocorreu em regime de internato, durante quatro dias em que se trocaram 

conhecimentos, perspetivas e experiências de natureza pedagógica e artística. 

Foram previstas apresentações individuais de cada um dos participantes com a duração 

máxima de 7 minutos, 4 sessões da responsabilidade dos artistas com a duração de uma 

hora e trinta minutos cada, 2 aulas dinamizadas por duplas de professores e com a duração 

de1 hora, 2 sessões de pensamento coletivo igualmente orientada pela filósofa, breves 

dinâmicas de início e final das sessões, 1 projeto relâmpago, alguns momentos de reflexão e 

diversos “speed teaching” a realizar nos horários de convívio. 

 

I.I Participantes 

 

Para a dinamização desta Residência foram convidados dois artistas da área do teatro e uma 

professora, os três participantes na edição anterior. 

Participaram ainda nesta Residência, as coordenadoras do projeto no Porto e em 

Guimarães, 2 artistas respetivamente das áreas da visual e do teatro e que vão dar 

continuidade aos outros momentos do projeto, 4 professores das áreas de português, 

matemática, físico-química e educação física, a artista moderadora da área da dança e a 

avaliadora do projeto. 

 

I.II Organização do espaço 

 

O Centro situado em Guimarães está aberto a projetos inovadores e dispõe de dois edifícios, 

um para habitação e outro com uma ampla sala iluminada por luz natural, onde aconteceu o 

encontro. O chão e as paredes desse espaço foram cobertos de papel de cenário para dar 
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lugar às diversas atividades, bem como à expressão dos pensamentos, ideias, sensações e 

emoções dos participantes. 

A construção de um mural, atividade de caráter livre, constituiu um recurso visual que 

possibilitou captar a diversidade imagética dos intervenientes, reconhecendo-a como 

constituinte de um espaço de comunicação, de interação de pensamentos, sentimentos e 

ações que valorizam as experiências vivenciadas. 

 

  

Fotografias I - O mural 

 

Por outro lado, o mural contagiou os momentos de reflexão, em que era necessário 

relembrar algumas das aprendizagens efetuadas e conferir-lhes uma nova aplicação, num 

contexto diferenciado. 

 

II. Propostas e sua dinamização 

 

II.I Apresentações 

 

Cada elemento apresentou no encontro inicial os seus dois chapéus invisíveis. Alguns 

chapéus transportaram formalidades que criaram espaços de inquietude e outros carregaram 

os aspetos afetivos, das relações humanas que se estabelecem com maior ou menor 

proximidade. 

As apresentações dos artistas assumiram variadas configurações:  

 um conjunto de objetos que individualmente foram falando de alguns gostos, 

caraterísticas da sua personalidade e possíveis relações com a profissão que exerce; 

  uma performance em que o corpo desenhou com um riscador e transportou uma forte 

carga emotiva;  
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 uma viagem com uma bússola pessoal que contou as suas principais decisões e 

obstáculos na vida, o que é realmente importante para si, de quem gosta e quem 

teme, que princípios valoriza e o que sobra quando tudo falha; 

 o traçado do seu autorretrato passando pela leitura de textos com elevado significado 

para o seu eu.  

 

    

Fotografias II a V - Apresentação dos artistas 

 

Os professores apresentaram-se seguindo diferentes estratégias: respostas a algumas 

questões por si enunciadas; descrição do significado de cada uma das letras do seu nome; 

contando uma história de si própria ou ainda desenhando e descrevendo algumas das suas 

caraterísticas e ligações com os familiares mais próximos e que influenciam a sua 

experiência de vida. 

 

    

Fotografias VI a IX - Apresentação dos professores 

 

Todas estas apresentações possibilitaram a descoberta do outro e foram realizadas num 

clima de confiança e de disponibilidade interna.  
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II.II Dinâmicas dos artistas 

 

Aos exercícios de aquecimento que trabalham o corpo, nomeadamente os músculos e as 

articulações, juntaram-se os de respiração e de relaxamento para iniciar a proposta do artista 

de teatro convidado. 

A inspiração abdominal e a expiração foram importantes para o trabalho de voz, para a sua 

articulação e projeção. 

 

  

Fotografias X e XI - Exercícios de aquecimento 

 

Jogos de concentração, atenção e quebra-gelo proporcionaram o encontro entre os 

diferentes participantes e permitiram quebrar tensões existentes. 

Um conjunto de dinâmicas de grupo com apoio musical, proporcionaram um conhecimento 

mais efetivo entre todos e a possibilidade de despertar sensações e criação de contactos 

táteis ao entrelaçaram-se e desentrelaçarem-se de mãos dadas, formando um “cordão de 

nós”. 

 

  

Fotografia XII e XIII - Fazer e desfazer do “cordão de nós” 
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A evolução desta atividade trabalhou a memória e a concentração, ação em que todos 

disseram o nome de todos dirigindo-se a cada um deles, olhando-o e tentando não quebrar o 

ritmo estipulado. 

Finalmente, um exercício para criação da coesão do grupo, em que cada um à sua vez foi 

dizendo uma informação sobre si e os que não se reconheciam nessa informação encolhiam 

um dedo. Acabou quando só um ficou com os dedos esticados. 

Esta dinâmica termina com um aplauso energético e o visível ânimo de todos.  

 

Desenhos para dizer um corpo foi a proposta desenvolvida pelo artista de visual. 

Cada elemento do grupo escolheu 2 riscadores e um objeto que escondeu. Desse objeto 

desenhou a caraterística mais relevante mas não visível, descrevendo em seguida o que 

desenhou sem revelar o objeto. 

Numa 2ªfase o grupo dividiu-se em trios, sendo que um dos elementos era artista, e 

formaram uma sequência – A, B, C.  

A encontrou um lugar no corpo de B para desenhar com o dedo o seu objeto. Por sua vez, B 

recebeu o movimento e passou-o ao C que o desenhou no papel. A sequência prosseguiu 

até que os três elementos desenhassem no papel o movimento que receberam. 

Cada grupo comunicou a melhor designação para este modo de desenhar, bem como o local 

onde inseriu o seu desenho. 

 

  

Fotografias XIV e XV – Sequência  

 

Na 3ª fase cada trio ligou-se entre si por uma venda. O corpo coletivo desenhou no espaço, a 

partir dos desenhos criados anteriormente, e encontrou uma forma consensual de 

construção.Com um riscador registaram o novo desenho no papel e atribuiram-lhe um nome. 
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Fotografias XVI e XVII - Corpo coletivo desenha no espaço 

 

Na fase final, o grupo formou um círculo perfeito e colocou a venda nos olhos. Os objetos 

iniciais passaram de mão e mão para que os pudessem percecionar. Retiraram as vendas, 

olharam o objeto que estava nas suas mãos e instalaram-no no desenho coletivo. 

 

  

Fotografias XVIII e XIX – Perceção e observação do objeto 

 

Esta dinâmica acompanhada de música, despertou nos participantes intensas sensações, 

como se confirma pelo registo de uma professora: “riscar o(s) outro(s) através do contorno 

do(s) corpo(s) como se de uma impressão digital se tratasse, mantendo pontos de contacto, 

deixou-me inebriada pela beleza natural do desenho e levou-me a perspetivar a importância 

da dinâmica na escola – quando os alunos revelam alguns constrangimentos”. 

Os sentidos ativam e fornecem estímulos que podem criar o gosto pela aprendizagem 

facilitando a captação e compreensão de conteúdos. Nessa perspetiva, a inclusão de 

atividades como a que foi experienciada poderá dar um contributo significativo para tornar as 

aulas motivadoras. 

 

Trabalhar os músculos da cara e do corpo, a respiração, a amplitude da voz através das 

vogais e das consoantes, foram alguns dos exercícios que iniciaram a proposta “A memória 

coletiva e o processo coletivo” da responsabilidade da artista de teatro. 
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Fotografias XX e XXI – Exercícios iniciais 

 

Seguiram-se sequências sonoras, físicas e narrativas para aplicação dos exercícios 

anteriores, que promoveram respostas individuais e sua integração no projeto do grupo. 

Criação e interpretação de partituras através do movimento corporal foram também 

trabalhadas nesta dinâmica. 

 

   

Fotografias XXII, XXIII e XXIV – Interpretação de uma partitura 

 

A leitura de um texto de Manuel António Pina, do livro “Histórias que contaste a ti”, foi 

interrompida sempre que alguém sentiu que queria entrar na história, introduzir o imaginário 

ou ações performativas que contribuíssem para a criação da proposta coletiva. 

 

  

Fotografias XXV e XXVI – Leitura de um texto e de imagens 
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No momento final, os participantes escolheram um texto, uma imagem ou um objeto e 

divididos em pequenos grupos criaram uma apresentação performativa a partir dos inputs de 

cada um.  

 

A última proposta foi subordinada ao tema “O impulso ligado ao desejo” e orientada pela 

artista convidada da área do teatro. 

Os participantes, em pares, começam por se massajar um ao outro com o objetivo de 

preparar o corpo física e psiquicamente para o desempenho da atividade.  

 

   

Fotografias XXVII e XXVIII – Exercício de massagem 

 

Para compreensão dos momentos em que se deve potenciar o impulso e quando o mesmo 

se deve matar, os participantes foram desafiados a preencher espaços vazios completando 

frases, como por exemplo: embora nunca tenha acontecido eu adora dançar com…; a minha 

cara de infância era… ou nunca mais fui a mesma desde...  

Caminhar pelo espaço obedecendo a ordens e respeitando a regra de só poder reagir 

passado 3 segundos, foi o passo seguinte e constituiu uma estratégia para controlar o 

impulso inicial. 

 

  

Fotografias XXIX e XXX – Exercícios dos 3 segundos 
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Um exercício para trabalhar a memória, as capacidades de escuta e concentração, dá 

continuidade e finaliza a dinâmica - cada elemento tenta construir uma história com ajuda 

das perguntas dos outros, de modo a encontrar um fio condutor com sentido. 

 

 

II.III Aulas dos professores 

 

A primeira aula articulou a Literatura com a Físico-química com o objetivo de motivar o grupo 

(alunos) para o interesse do universo cientifico-literário, através de adivinhas ou da leitura 

interpretada de poemas demonstrativos da integração dos dois saberes, por exemplo: 

“Física” de José Saramago e ”Reduzido” de João Paiva. Complementaram esta informação 

algumas imagens de escritores que tiveram uma formação científica. 

 

   

Fotografias XXXI, XXXII e XXXIV – Leitura das adivinhas e poemas 

 

O diálogo que se seguiu, bem com as experiências laboratoriais permitiram a exploração dos 

conteúdos, quer a nível do português quer dos conceitos físico-químicos, abordados nos 

poemas. São disso exemplo, as questões ligadas à análise temática da estrutura poética, à 

análise gramatical dos poemas e a abordagem aos fenómenos que ocorrem nas oxidações e 

reduções das reações químicas e na decomposição e recomposição da luz nas diferentes 

cores. 

  

Fotografias XXXV e XXXVI – Diálogo e experiência laboratorial 
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Cantilenas e lengalengas ricas em rimas e musicalidade apelaram à motivação para a poesia 

e introduziram a leitura declamada. 

No momento seguinte, a dupla propõe a micropedagogia do “jogo do acrescenta”, que 

estimula a motivação e desenvolve a concentração. Neste jogo cada pequeno grupo recebe 

um poema. Depois de explicada a atividade, cada grupo organizou-se, coreografou-o e 

apresentou-o ao grande grupo. 

 

   

Fotografias XXXVII, XXXVIII e XXXIX – Apresentação dos poemas coreografados 

 

O poema cantado “Rosa de Hiroshima” de Vinicius de Morais conduz o diálogo para o 

contexto histórico, social e politico, dando ênfase à Segunda Guerra Mundial, ao poder 

nuclear dos Estados Unidos e ao confronto ideológico com a União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas, o qual desencadeou a Guerra Fria. 

A finalizar a aula ouve-se a canção em silêncio e reflete-se sobre a mesma. 

 

A dupla de Português e Educação Física levou o grupo para uma “viagem” que envolveu 

reflexão a partir das sensações despertadas pela realidade. A1ª etapa iniciou-se com uma 

frase de Almeida Faria “ A vida é o que fazemos dela. As viagens são os viajantes. O que 

vemos não é o que vemos, sendo o que somos” e com exercícios no solo, para exploração 

do espaço e da interação com os outros. Complementou este objetivo, o jogo em que cada 

elemento teve de colocar o livro, que se encontrava no centro da rosa-dos-vento e cujo título 

indicava o ponto cardeal, no lugar correto. 
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Fotografias XL, XLI e XLII – Exercícios de interação com o espaço com o outro e com o livro 

 

Sentados em círculo sussurram um poema uns aos outros, o último escreve o que lhe 

chegou e compara com o original.  

 

  

Fotografias XLIII e XLIV – Sussurro do poema e escrita da chegada 

 

A “viajem” prosseguiu com o criação da relação do eu com o livro e com a imagem. No 1º 

caso, os participantes manusearam o livro, trocaram-no entre si e movimentaram – se no 

espaço executando movimentos corporais com ele. Para estabelecer a relação com a 

imagem, sentados em pares, de costas com costas, o emissor descreveu-a adicionando-lhe 

emoções e sensações e o recetor escreveu o que ouviu, funcionando este texto como a 

legenda da mesma. Pretendeu-se com estas atividades refletir sobre a importância de ouvir o 

outro e sobre a necessidade de eliminar o ruido na comunicação, para que esta seja clara e 

eficiente. 

 

   

Fotografias XLV, XLVI e XLVII – Relação do eu com o livro e com a imagem 
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A “viagem” terminou com as diferentes opiniões e contribuições dos “viajantes” para a tornar 

ainda mais útil no processo de ensino-aprendizagem. 

Refletindo sobre esta aula reforça-se a importância junto dos alunos, do saber escutar, da 

referência à clara finalidade de cada atividade, da relevância do efeito de surpresa e da 

criação do gosto pelo livro, conduzindo-os para o prazer da leitura e da escrita. 

A professora convidada iniciou a sua apresentação elencando um conjunto de palavras que 

inclui dentro de dois parâmetros: o que gosta e o que não gosta. 

Na 2ª parte, relatou alguns aspetos do projeto “ O meu caderno” que experimentou com os 

seus alunos no ano anterior. Salientou a diversidade de espaços onde as aulas tiveram lugar, 

o desenvolvimento do prazer de escrever e da competência que lhe está aliada, para além 

da motivação e empenho demonstrados pelos alunos e a cumplicidade criada na turma. 

Distribuiu alguns trabalhos para que os participantes desfrutassem da sua descrição. 

 

  

Fotografias XLVIII e XLIX – Apresentação do “Caderno” e de produções de alunos 

 

Relatou a implementação de algumas das micropedagogias nas suas outras turmas, como 

por exemplo, descer ao pátio da escola, apanhar um pouco de sol e fazer algumas leituras. 

Estas estratégias levaram os alunos ao questionamento continuado e ao desenvolvimento 

das capacidades de argumentação e de escrita. 

Leu e mostrou vários produtos resultantes do seu trabalho com os alunos e da partilha que 

efetuou junto dos colegas e da Escola. 

  

Fotografias L e LI – Visualização dos trabalhos dos alunos 
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II.IV Sessões de pensamento 

 

Apesar da primeira sessão se ter iniciado com a mesma questão: O que faz parte da 

educação? O diálogo assumiu um rumo diferente, direcionando-se para os valores, atitudes e 

posturas demonstrados pelos alunos e que quebrando as regras estipuladas, se intitulam por 

“má educação”. 

Como transformar uma experiência de má educação noutra mais produtiva? Foi sobre esta 

questão que o grupo refletiu equacionando dois tipos de problemas: os relacionados com os 

preconceitos e convenções associadas ao poder e que se prendem com a legitimidade das 

regras e o seu sentido pedagógico e os confrontados com a utilização de diferentes 

linguagens de comunicação e o respeito de ideias de uns e de outros. 

Deste diálogo sobressaiu o a importância do professor olhar para os seus alunos como 

pessoas com identidades próprias, diferenciadas e com contextos próprios e para a 

necessidade da apropriação dos limites e condições negociadas. 

Nesta perspetivas a Escola passaria a ser um espaço de reflexão onde se ouvem as 

opiniões, ideias e alternativas dos alunos, onde se admite a possibilidade de estar errado em 

relação ao que se pensa e onde se pondera as consequências de determinadas ações, 

No final desta sessão a orientadora solicitou uma frase individual sobre o que ficou para cada 

um dos intervenientes, registando-se alguns exemplos: 

- Haverá várias educações e cada um deverá procurar a sua? 

- Ficou a predisposição para compreender a mudança, 

- Quando a liberdade e o pensamento se articular com a vontade de mudar, o que posso 

fazer? 

- A desconstrução da Educação origina reflexão e transformação. 

A sessão subsequente debruçou-se sobre a problemática da motivação vista no sentido mais 

lato e num plano mais restrito a reflexão rumou para a questão como motivar os alunos e 

sobre se estamos motivados ou não antes de motivar os outros. Os exemplos ajudaram a 

pensar nestas interrogações e nos fatores que levam à desmotivação e ao seu 

relacionamento com o gosto pelo aprender. 

A sessão encerrou com a compreensão da complexidade que se espelha por detrás do 

significado de motivação. 

Como se afirmou anteriormente, o processo reflexivo foi essencial para a criação de contra-

argumentos, valorização da construção do conhecimento e para a tentativa de encontrar 

soluções para agir de encontro à resolução dos problemas. 
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O extrato do texto que se segue foi retirada da reflexão de uma professora e ilustra a 

avaliação positiva destas sessões de pensamento: “Pensar em círculo, a importância da 

pergunta e a sua natureza misteriosa… leva necessariamente a questionarmo-nos sobre, por 

exemplo, o tempo e o espaço que reservo nas minhas aulas para que a pergunta aconteça”. 

Releva-se ainda, a estratégia adotada pela orientadora em relação à organização dos 

conceitos e ideias através de mapas concetuais, ou seja, de representações gráficas 

construídas de tal forma que os relacionamentos entre estes são evidentes. 

 

  

Fotografias LII e LIII - Construção dos mapas concetuais  

 

Esta ferramenta pode ter grande utilidade no processo de aprendizagem dos alunos, na 

medida em que elencando os principais conteúdos de um tema, permite fazer ligações 

pertinentes e estabelecer conexões dentro contexto considerado, gerando um mapa de fácil 

leitura e de apoio ao estudo. Esta estratégia pode ser igualmente potenciadora do 

levantamento de dúvidas e questões sobre os conteúdos que estão a ser trabalhados. 

 

 

II.V Projeto relâmpago 

 

A proposta foi a criação de um objeto artístico que, usando as influências do que tinham 

vivido, tratasse a utilidade do inútil e o erro como riqueza pedagógica. 

Quatro trios criam projetos relâmpagos no exterior e apresentam-nos: um índice de um livro 

transformado em poema, a conjugação do presente do indicativo do verbo errar, a lógica dos 

“Modos Rolen” e o efeito da queda de um copo de água, originaram a discussão em redor do 

erro e do questionamento sobre o inútil. 
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Fotografia LIV, LV e LVI – Apresentação dos projetos relâmpagos 

 

II.VI Exercícios de curta duração 

 

Os exercícios de curta duração complementaram as dinâmicas realizadas pelos artistas, 

reforçando a consolidação das relações, o expressar de um sentir individual e coletivo e um 

relaxamento físico e mental que sensações de bem-estar.  

Por outro lado, promoveram uma escuta ativa e uma atitude que permitiu criar disponibilidade 

para a inovação. 

Valorizam-se os exercícios relativos ao trabalho de voz indispensáveis, sobretudo aos 

professores. Constituem exemplos: a produção de sons nasais associados a movimentos da 

língua e mastigação; a vibração de lábios, as vocalizações com sequências de vogais e 

algumas consoantes e os de respiração, inspiração e expiração, associados aos movimentos 

do pescoço e da coluna. 

 

   

Fotografias LVII e LVIII – Movimentos da língua e mastigação 

 

Estas atividades são de vantajosa aplicação em sala de aula, dado que apresentam 

estratégias capazes de ultrapassarem dificuldades sentidas pelos professores em relação 

aos alunos, como a falta de motivação, atenção e concentração. Devidamente aplicadas 

contribuem para uma melhor aprendizagem e consequente desenvolvimento de 

competências. 
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II.VII Speed teaching 

 

A concretização dos dois speed teaching previstos no planeamento: a demonstração da 

construção de uma câmara escura e a formação de uma mini orquestra, recorrendo à voz e à 

expressão corporal, constituíram momentos de agradável descontração e prazer. 

 

  

Fotografias LIX e LX – Construção da câmara escura e mini orquestra 

 

Os restantes foram efetuados no tempo de convívio, elegendo mais momentos facilitadores 

de inter-relações afetivas, de troca de saberes e experiências e impulsionadores de convívio 

e divertimento. 

 

II.VIII Momentos de reflexão 

 

As dinâmicas experienciadas suscitaram breves diálogos sobre as questões de articulação, 

com as práticas de sala de aula e com as preocupações equacionadas pelos professores.  

Este espaço de comunicação que fomentou a crítica, o discernir e a construção de 

consensos, permitiu que cada um questionasse as suas próprias conceções e transformasse 

as suas mensagens, parecendo eliminar preconceitos graças à reflexão proporcionada pelo 

contributo dos parceiros implicados no ato comunicativo. 

No entanto, para que a implementação do projeto no contexto de sala de aula, adquira 

pertinência e utilidade, o grau de congruência entre as reflexões resultantes das diversas 

estratégias de natureza artística e a clarificação dos objetivos das mesmas, devia ter sido 

efetivado com maior profundidade. 
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III. Análise dos instrumentos de avaliação 

 

De acordo com o tratamento dos dados, as expetativas de todos os participantes foram 

superadas, porque nesta Residência houve espaço e tempo para trocar visões e 

experiências, partilhar afetos, alargar conhecimentos e refletir individualmente e em grupo. 

 

 

Quadro IV – Síntese das expetativas  

 

Foi também concretizada a motivação bem como a utilidade para o trabalho futuro. 

O quadro 5 mostra as motivações que levaram os artistas e professores a participarem no 

projeto, destacando-se a colaboração do artista na implantação do projeto em sala de aula, 

através de lógicas de criação e a vontade dos professores para adquirirem micropedagogias 

que ajudem a cativar os alunos e aprenderem com gosto. 

 

 

 

 

 

 
Dinâmica de grupo 

Metodologias/Estratégias 
Atividades 

Contribuição 
para o trabalho futuro 

A
rtis

ta
s
 

 Disponibilidade 

 Prazer 

 Criatividade 

 Divertimento 

 Estimulante 

 

 Surpreendestes 

 Sugestivas 

 Rigorosas 

 Coerentes 

 Inteligentes 

 Provocadoras de desejos 

 

 Ponderação 

 Ação 

 Vinculo 

 Transformação 

 Provocação 

 Estimulo 

 Proficiência 

 Potenciadoras 

 Introspeção 

P
ro

fe
s

s
o

re
s
 

 Partilha 

 Aprendizagem 

 Conhecimento 

 Curisodade 

 Disponibilidade 

 Ansiedade 

 Colaboração 

 Desafio 

 Diversidade 

 Estimulante 

 Novas 

 Enérgicas 

 Craitivas 

 Adequadas 

 Desafiantes 

 Alternativas 

 Motivadoras 

 

 

 Renovação 

 Melhoramento 

 Enriquecimento 

 Uteis 

 Reflexão 

 Evolução 

 Construção 

 Oportunas 

 



 

 

   Relatório das Residências – 2015 

 

55 
 

 
Motivação para participar no projeto 

A
rt

is
ta

s
 

 Condições do projeto:humanas, logisticas e financeiras. 

 Participar e colaborar a partir da implantação acompanhada e refletida das 
práticas. 

 Atestar, reaquacionar possibilidadea da relação entre lógicas de criação, 
contextos educativos e metodologias de aprendizagem. 

 Gosto de recomeçar a construção do projeto. 

 Partilhar conhecimentos e experiências. 

P
ro

fe
s
s

o
re

s
 

 Gosto na intervenção de projetos inovadores. 

 Sair da zona de conforto. 

 Dar continuidade a um projeto que reconheço ter sido importante para os alunos e 
para os professores da escola. 

 Adquirir estratégias que ajudem a cativar os alunos e os envolvam no processo 
de ensino/aprendizagem. 

 Reflexão sobre o que o processo vai desencadear. 

 Partilhar experiências 
 

Quadro V – Síntesde das motivações para participar no Projeto 

 

Em consonância com o observado nos gráficos 7 e 8, o produtivo ambiente de trabalho foi 

devido ao contributo de todos, para a criação de uma hétero confiança que gerou uma 

cumplicidade evidente e uma valorização do trabalho coletivo. 

As propostas vivenciadas atingiram os objetivos de uma forma muito positiva, no que 

respeita à contribuição para a eficácia da comunicação, para o confronto com as diversas 

opiniões e ideias e para o encorajamento para o trabalho futuro. 
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Contributo dos professores para a valorização do trabalho…

Contribuição das propostas para a comunicação entre os…

Encorajamento dado ao grupo pelas ideias expressas

Criação de situações para a resolução de duvidas e/ou…

Relacionamento/Cooperação/ Dinâmica de grupo

5 - Muito bom
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Gráfico VII – Classificações dos artistas e moderadora nos itens de relacionamento (%) 
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Gráfico VIII – Classificações dos professorres nos itens de relacionamento (%) 

 

A consecução da planificação inicial bem como o equilíbrio da gestão das atividades foi 

notória, sentindo-se a disponibilidade do tempo de todos pelo facto de se estar a viver no 

local durante estes quatro dias. 

Os recursos materiais que serviram de apoio ao conteúdo das atividades foram bem 

avaliados, na medida em que clarificaram as propostas e forneceram pistas para o trabalho 

de sala de aula. 

As possíveis articulações entre as diferentes disciplinas e a conceção dos planos de aula, 

foram consideradas evidentes e de grande utilidade. 

 Os espaços de análise e reflexão também foram significativos para o sucesso da ação. 
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Gráfico IX – Classificações dos artistas e moderadoras nos itens de planeamento/gestão (%) 
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Gráfico X – Classificações dos professores nos itens de planeamento/gestão (%) 

 

Observa-se também que a pertinência das propostas conduziu ao questionamento das 

práticas letivas, o que pode levar a mudanças de atitudes benéficas ao ensino-aprendizagem. 

Os gráficos 11 e 12 relativos à inovação apontam para a originalidade das situações, 

metodologias e estratégias desenvolvidas pelos artistas, para a criação de novas ideias 

estimulada pela partilha dos saberes de todos os intervenientes. 
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Gráfico XI – Classificações dos artistas e moderadoras nos itens de inovação (%) 
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Gráfico XII – Classificações dos professores nos itens de inovação (%) 
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O quadro 6 apresenta a opinião dos participantes sobre os aspetos considerados mais 

positivos e os que foram menos conseguidos. 

 

 Aspetos mais conseguidos Aspetos menos conseguidos 

A
rt

is
ta

s
 e

 M
o

d
e
ra

d
o

ra
 

 Partilha e intenso envolvimento do grupo 

que permitiu um maior alcance dos 

objetivos. 

 Maior equilíbrio devido ao facto da 

Residência ser interna. 

 Descoberta e redescoberta do “eu” e do 

“outro”. 

 Momentos de apresentação, análise e 

discussão. 

 Participação de uma professora que já 

experienciou o projeto com os alunos. 

 A não reflexão sobre todos os “speed 

teaching”, de forma a perceber o que leva 

à rapidez da aprendizagem, em cada 

momento. 

 Momentos de partilha de dúvidas e 

expetativas sobre o projeto em sala de 

aula. 

 Reflexão sobre os objetivos e possíveis 

articulações sobre as atividades 

vivenciadas. 

 Falta de um artista da área da música. 

P
ro

fe
s
s

o
re

s
 

 Cumplicidade criada e forte envolvência de 

todos os participantes. 

 O espaço como elemento agregador. 

 Aprendizagem das diferentes formas de 

abordar as matérias. 

 Dinâmicas inovadoras com base em 

experiências sensoriais. 

 Propostas dos artistas que permitiram 

perspetivas renovadas sobre as dinâmicas 

de ensino/aprendizagem. 

 Relação estabelecida com o corpo e o 

espaço. 

 Aumento da auto e hétero confiança 

 Informação exígua acerca das aulas 

solicitadas aos professores. 

 Partilha do plano da semana com todos 

os intervenientes. 

 Necessidade de mais tempo pra refletir 

sobre as atividades experimentadas. 

4 

Quadro VI - Síntese dos aspetos mais e menos conseguidos 

Os momentos de dúvidas sobre o projeto em sala de aula, bem como a reflexão sobre os 

objetivos das experiências vividas e respetivas articulações entre elas, foram aspetos que 

careciam de maior aprofundamento. 

A cumplicidade estabelecida e a grande disponibilidade demonstrada por todos fomentou a 

coesão do grupo e a adesão às atividades propostas. Os artistas destacam os momentos de 

discussão e análise e a participação da professora participante no projeto do ano anterior. 

Transcrevem-se duas das suas avaliações: “Residência estimulante, produtiva, inteligente, 

divertida, criativa e que proporcionou introspeção, pensamento e significativo envolvimento 

de todos os participantes”. 

A história que eu vou contar é sobre a avaliação de uma Residência que queria ser o 

princípio de uma viagem atribulada (como, aliás, devem ser todas as viagens dignas de 

serem contadas).  

- E o que disse a avaliação? 
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A história que eu vou contar é sobre a avaliação de uma Residência que queria ser o 

princípio de uma viagem atribulada, e conseguiu. A avaliação fez-nos perceber que tudo 

estava pronto para a grande viagem e que, sem perder de vista o destino, vamos ter de 

mudar de mapa (ou mudar o mapa) muitas vezes, vamos ter de caminhar sempre 

acompanhados, descansar quando é preciso e ganhar fôlego para certos trilhos. 

Os professores salientam as implicações nas práticas letivas, trazidas pelas dinâmicas dos 

artistas, nomeadamente a utilização do corpo, o aumento da confiança e as aprendizagens 

efetuadas. “Espaço partilhado de afetos, cumplicidades e aprendizagens, com propostas 

muito inspiradoras que obrigaram a sair da zona de conforto e fizeram refletir sobre a 

aplicação das novas dinâmicas de ensino/aprendizagem que irão ser desenvolvidas com os 

alunos”, extrato do texto de um professor que reforça a avaliação já descrita. 

   

IV. Conclusões 

 

Ao longo do relatório foram-se tecendo reflexões, considerações e avaliações, 

apresentando-se a seguir algumas de caráter mais geral, que procuram complementar o 

que foi dito e responder aos objetivos enunciados. 

 Ambas as Residências superaram as expetativas dos participantes, mas o facto de em 

Guimarães ser interna, o grau de disponibilidade favoreceu as relações interpessoais, 

a dinâmica do grupo e o cumprimento das atividades programadas. 

  A eficácia das estratégias e atividades realizadas na captação de atenção e 

motivação dos participantes foi evidente.  

 As dinâmicas dos artistas promoveram a ampliação das capacidades do sentir, do 

comunicar e do saber, foram salientadas pelos professores na sua avaliação. 

 A interferência do corpo no desenvolvimento das capacidades percetivas, cognitivas e 

sensoriais, foi considerada pelos professores como uma mais-valia. 

 A necessidade de rutura com o conhecido promoveu a imaginação, a coragem e a 

perseverança e foi visível no decurso dos trabalhos. No entanto, o impacto desta 

observação só será avaliado no segundo momento do projeto. 

 A contribuição das dinâmicas realizadas para o desenvolvimento do trabalho em sala 

de aula foi mais visível na Residência do Norte. Apesar disso, é necessário uma maior 

reflexão e um debate mais aprofundado sobre a articulação dos diferentes conteúdos 

curriculares e a sua adequação e exequibilidade. 
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ANEXO 1 

 

 

PROJETO 10 X 10 – 4ª EDIÇÃO 

 

 

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO - ARTISTA 

 

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

Residência Artística. 

 

1a) Registe a letra correspondente à imagem que melhor define as suas expetativas em relação 

à Residência que vai realizar? 

 ________________ 

 

       A          B         C    D 

 

b) Justifique a sua opção. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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2) Utilize três palavras para explicitar as suas expectativas em relação: 

 

a) às interações e dinâmicas de grupo. 

   

 

b) às aprendizagens - metodologias, estratégias e atividades.  

   

 

c) às contribuições para o seu trabalho futuro com a dupla de professores. 

   

 

d) às implicações na sua atividade artística.  

   

 

3. Mencione, por ordem de importância, as três motivações que a/o levaram a participar na 4ª 

edição do projeto  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Nome: ____________________________________       

  

Muito obrigado pela sua colaboração 
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ANEXO 2 

 

 

PROJETO 10 x 10 – 4ª EDIÇÃO 

 

 

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO - PROFESSOR 

 

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

Residência Artística. 

 

1a) Registe a letra correspondente à imagem que melhor define as suas expetativas em relação 

à Residência que vai realizar? 

 ________________ 

 

       A          B         C    D 

 

b) Justifique a sua opção. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2) Utilize três palavras para explicitar as suas expectativas em relação: 

 

a) às interações e dinâmicas de grupo. 
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b) às aprendizagens - metodologias, estratégias e atividades.  

   

 

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

   

 

d) às implicações na sua prática profissional. 

   

 

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

   

 

3. Mencione, por ordem de importância, as três motivações que a/o levaram a participar no 

projeto  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Nome: ____________________________________       

  

Muito obrigado pela sua colaboração 
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ANEXO 3 

 

     

PROJETO 10 x 10 – 4ª EDIÇÃO 

 
 

 

Questionário de Avaliação da Residência 

(Artistas/Moderadoras/Professores) 

 

Este questionário pretende conhecer a sua avaliação sobre a Residência que acabou de vivenciar.  

Registe-a usando a escala de 1 a 5 (1 – Muito Fraco; 2 - Fraco; 3 - Satisfatório; 4 – Bom; 5 – Muito Bom) 

 

 
Itens a Avaliar 

 
Níveis  

Relacionamento/cooperação/dinâmica de grupo 
 

1 2 3 4 5 

Clima de trabalho criado entre professores e artistas       

Aceitação dos diferentes pontos de vista dos artistas      

Aceitação dos diferentes pontos de vista dos professores      

Cumplicidade e convivialidade entre pares      

Confiança demonstrada pelos artistas nas capacidades dos professores      

Confiança demonstrada pelos professores nas capacidades dos artistas      

Contributo dos artistas para a valorização do trabalho coletivo      

Contributo dos professores para a valorização do trabalho coletivo      

Contribuição das propostas realizadas para a comunicação entre os 
diferentes elementos 

     

Encorajamento dado ao grupo pelas ideias expressas       

Criação de situações para a resolução de dúvidas/problemas      

Planeamento/gestão pedagógica 
 

 

Clareza e objetividade das atividades propostas       

Gestão do tempo para assegurar a conclusão das atividades       

Confronto das atividades propostas com várias soluções       

Qualidade dos recursos materiais apresentados para apoiar o conteúdo das 

atividades 

     

Viabilidade dos recursos utilizados à sala de aula      

Adequação dos espaços de análise e reflexão proporcionados em vários 

momentos 

     

Pertinência das reflexões organizadas para o levantamento de questões       
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1. Globalmente a Residência correspondeu às suas expetativas iniciais? Sim      Não  

Escreva uma frase justificativa da sua afirmação 

_________________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________________ 

4. Construa, no retângulo abaixo, a sua partitura de avaliação global da Residência com o respetivo 

código de leitura (inspirada na estratégia de Simão Costa) 

 
 

 

 

 

 

 

       Bem-haja, pela disponibilidade dispensada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevância das reflexões para as propostas futuras      

Contribuição das dinâmicas para a conceção dos planos de aula      

Exequibilidade das atividades propostas em sala de aula      

Contributo das experiências para possíveis articulações entre os conteúdos 

das diferentes disciplinas  

     

Evidências reveladas pelas atividades vivenciadas para a mudança das 

práticas de sala de aula  

     

Inovação e criatividade  

Implicação das atividades propostas para a criação de situações novas e 

diferentes das que já praticavam 

     

Estimulo gerado pelas atividades propostas para a criação de ideias e 

métodos inovadores  

     

Originalidade das ideias utilizadas       

Novidade das metodologias/estratégias realizadas      

Equacionamento de soluções diferentes para a resolução dos mesmos 

problemas 
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ANEXO 4 

 

     

PROJETO 10 x 10 – 4ª EDIÇÃO 

 

 

 

Questionário de Avaliação da Residência de Candoso 

(Artistas/Moderadora/Professores) 

 

Este questionário pretende conhecer a sua avaliação sobre a Residência que acabou de vivenciar. Use a 

escala de 1 a 5 (1 – Muito Fraco; 2 - Fraco; 3 - Satisfatório; 4 – Bom; 5 – Muito Bom), para 

registar a sua avaliação acerca dos aspetos referenciados. 

 

Itens a Avaliar Níveis  

Relacionamento/cooperação/dinâmica de grupo 1 2 3 4 5 

Clima de trabalho criado entre professores e artistas       

Aceitação dos diferentes pontos de vista dos artistas      

Aceitação dos diferentes pontos de vista dos professores      

Cumplicidade e convivialidade entre pares      

Confiança demonstrada pelos artistas nas capacidades dos professores      

Confiança demonstrada pelos professores nas capacidades dos artistas      

Contributo dos artistas para a valorização do trabalho coletivo      

Contributo dos professores para a valorização do trabalho coletivo      

Contribuição das propostas realizadas para a comunicação entre os diferentes 

elementos 

     

Encorajamento dado ao grupo pelas ideias expressas       

Criação de situações para a resolução de dúvidas/problemas      

Planeamento/gestão pedagógica  

Clareza e objetividade das atividades propostas       

Gestão do tempo para assegurar a conclusão das atividades       
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1. Globalmente a Residência correspondeu às suas expetativas iniciais? Sim      Não  

Escreva uma frase justificativa da sua afirmação 

_________________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________________ 

4. Complete a frase com um breve texto que reflita a avaliação global da experiência que acabou de 

vivenciar (inspirada numa dinâmica de Sofia Cabrita) 

 

A história que eu vou contar é sobre a avaliação de uma Residência que … 

 

 

       Bem-haja, pela disponibilidade dispensada 

Confronto das atividades propostas com várias soluções       

Qualidade dos recursos materiais apresentados para apoiar o conteúdo das 

atividades 

     

Viabilidade dos recursos utilizados à sala de aula      

Adequação dos espaços de análise e reflexão proporcionados em vários 

momentos 

     

Pertinência das reflexões organizadas para o levantamento de questões       

Relevância das reflexões para as propostas futuras      

Contribuição das dinâmicas para a conceção dos planos de aula      

Exequibilidade das atividades propostas em sala de aula      

Contributo das experiências para possíveis articulações entre os conteúdos das 

diferentes disciplinas  

     

Evidências reveladas pelas atividades vivenciadas para a mudança das práticas 

de sala de aula  

     

Inovação e criatividade 
 

Implicação das atividades propostas para a criação de situações novas e 

diferentes das que já praticavam 
     

Estimulo gerado pelas atividades propostas para a criação de ideias e métodos 

inovadores  

     

Originalidade das ideias utilizadas       

Novidade das metodologias/estratégias realizadas      

Equacionamento de soluções diferentes para a resolução do mesmo problema      


