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sábAdO, 28 dE jAnEirO
AuditóriO 2

1OhOO–11hOO

AZul–EspAÇO/ 
AZul–sEntidO
11hOO–11h3O
intErvAlO

11h3O–12h3O

GEOlOGistrip
12h3O

dEbAtE
mOdErAdO pOr 
pAulO pirEs dO vAlE

13hOO–14h3O
AlmOÇO

14h3O–15h3O

10ateia
15h3O–15h45

tEstEmunhO 
– rEcriAÇÃO 
dOs jOGOs 
OlímpicOs 
dA GréciA 
AntiGA

 

15h45–16hOO
intErvAlO

16hOO–17hOO

“sEr dO mAr”
17hOO

dEbAtE
mOdErAdO pOr 
lArA sOArEs

17h3O–18hOO
intErvAlO

18hOO–19hOO

lAnÇAmEntO  
dO livrO 
1O × 1O  
– EnsAiOs  
EntrE ArtE  
E EducAÇÃO
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O projeto 1O × 1O teve início no ano letivo 
de 2O12/13 e encontra-se agora na sua  
5  e última edição. é um projeto piloto  
que fomenta a colaboração entre artistas e 
professores de diversas disciplinas do ensino 
secundário, com o objetivo de desenvolver 
estratégias de aprendizagem eficazes 
na captação de atenção, motivação e 
envolvimento dos alunos em sala de aula. 
Após a realização de uma residência artística, 
em julho passado, entre professores e  
artistas, seguiu-se um período de 3 meses de 
trabalho nas escolas, que implicou 4 triplas  
(2 professores para 1 artista) e a participação 
dinâmica dos respetivos alunos. Os processos 
de trabalho e os seus resultados são agora 
apresentados na Fundação calouste 
Gulbenkian, no Auditório do inuAF – instituto 
superior dom Afonso iii, em loulé, no 
mosteiro de s. bento, no porto e nas respetivas 
escolas onde o mesmo foi realizado, através 
de aulas públicas de diferentes formatos, 
com a finalidade de partilhar os sucessos  
e as dificuldades sentidas neste processo  
de aprendizagem mútua.



51O × 1O

EnquAdr AmEntO
é pertinente e necessário refletir e 
partilhar dificuldades e práticas de 
sucesso que envolvam os alunos na 
grande aventura que é Aprender. 
O que fazer para tornar a matéria 
curricular motivadora para o aluno, 
relacionando-a com o universo das 
suas experiências e interrogações? 
será que podemos desenvolver novas 
abordagens ao ensino/aprendizagem? 
como passar do ensino sequencial e 
transmissivo para a aventura de ensinar 
aprendendo e aprender participando? 
O 1O × 1O procura soluções para estas 
perguntas envolvendo professores, 
artistas e alunos numa colaboração 
dinâmica e estreita.

O mOdElO
três momentos fundamentais 
caraterizam o desenvolvimento do 
projeto. O primeiro assume a forma 
de uma residência artística de seis 
dias, onde os artistas e os professores 
desenvolvem, em ambiente informal, 
interações e cumplicidades na reflexão, 
na partilha de saberes e de estratégias. 
O segundo realiza-se nas escolas 
durante o primeiro período do ano letivo. 
consiste na conceção e realização de 
um projeto pedagógico singular, por 
uma tripla formada por 2 professores e 
1 artista, que testa e aplica em sala de 
aula e no contexto de cada disciplina, 
algumas das micropedagogias que  
o 1O × 1O tem vindo a desenvolver. 
Os alunos são chamados a participar 
ativamente durante o processo e a 
contribuir com as suas experiências, 
dúvidas e sugestões. Finalmente, 
para concretizar o terceiro momento, 
artistas, professores e respetivos alunos, 
idealizam uma forma de partilhar o 
processo de trabalho desenvolvido 

no decurso do seu projeto com a 
comunidade educativa – professores, 
artistas, educadores, investigadores, 
encarregados de educação – através  
de uma “aula pública”.

rEsultAdOs E impAc tOs 
dAs EdiÇõEs AntEriOrEs 
(2O12 A 2O16)

EscOl As EnvOlvidAs
Escolas secundárias padre António 
vieira, dona Filipa de lencastre,  
d. dinis e d. pedro v (lisboa),  
Alves redol (vila Franca de Xira), 
portela de sacavém, Aquilino ribeiro 
(Oeiras), cerco (porto), caldas das 
taipas (Guimarães), drª- laura Ayres 
(quarteira), Escola secundária com 
3º- ciclo seomara da costa primo 
(Amadora), Escola básica de 2º- e 3º- 
ciclos da Abrigada e colégio de santa 
doroteia (lisboa). A Escola básica  
e secundária dr. manuel Fernandes 
(Abrantes) realizou uma versão  
parcial do projeto.

pArticipAntEs
� 2O artistas
� 36 professores (a que acrescem  
417 professores nos workshops de 
formação realizados nas escolas)
� 13 escolas
� 3O turmas
� 6OO alunos
� 3 mediadores

impAc tOs
criação de um conjunto de estratégias 
e atividades a que os participantes 
deram o nome de “micropedagogias” 
– rituais, exercícios, tarefas, técnicas 
e ferramentas – e que se revelaram 
eficazes para a criação de um sentido 
de grupo, para favorecer a relação 
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professor/aluno, para fomentar a 
motivação, o interesse e a curiosidade 
pelas matérias curriculares e para 
facilitar a compreensão dos conteúdos, 
tornando a sua aprendizagem mais 
significativa.

nA pErspE tivA dOs EstudAntEs
� Aumento da motivação e do 
interesse pela aprendizagem
� Estratégias inovadoras e facilitadoras 
da compreensão de conceitos
� maior coesão e colaboração entre 
os diferentes elementos da turma
� Estímulo ao trabalho de grupo  
e à pesquisa individual

nA pErspE tivA dOs ArtistAs
� maior rigor e exigência no  
trabalho criativo
� melhor entendimento do contexto 
escolar e do papel do professor
� importância da relação entre as 
práticas artísticas e as de ensino/
aprendizagem

nA pErspEtivA dOs prOFEssOrEs
� vontade de arriscar e experimentar 
a mudança
� vantagem do olhar externo do artista 
no contexto da Escola e da sala de aula
� relevância da escuta e partilha das 
diferentes perspetivas e saberes
� cumplicidade do artista no apoio à 
experimentação de novas abordagens 
para a aprendizagem
� potencialidades da articulação entre 
as práticas artísticas e as matérias 
curriculares
� importância da diversificação e 
organização dos espaços de aula na 
criação da motivação dos alunos
� mudança efetiva no comportamento 
dos alunos, no seu interesse e 
envolvimento na aprendizagem

� diálogo construtivo entre artista  
e professor
� consciencialização da função cria-
tiva e da importância das estratégias 
artísticas na prática pedagógica

Esta informação foi coligida a partir 
dos relatórios individuais de todos os 
artistas e professores e dos relatórios 
de avaliação externa, que incluíram os 
dados recolhidos através de diferentes 
instrumentos de avaliação, aplicados  
a todos os participantes.

cAr Ac tEriZ AÇÃO dA 5ª-  EdiÇÃO
O modelo desta edição foi alargado  
a outas zonas do país envolvendo  
uma escola do Algarve, uma da 
Amadora, uma de Oeiras e uma do 
porto. no total, reuniu 8 professores  
de 5 disciplinas diferentes do 1Oº- ano  
do ensino secundário regular. 
constituíram-se nas escolas núcleos 
formados por dois professores da 
mesma turma e 1 artista, com o objetivo 
de estimular a transversalidade e 
de obter efeitos de mudança mais 
significativos. realizaram-se também 
workshops de formação abertos a 
todos os professores das respetivas 
escolas, no intuito de disseminar alguns 
ecos do projeto. O projeto contou 
ainda com uma realização parcial  
na Escola básica e secundária  
dr. manuel Fernandes (Abrantes). 
nesta versão, apenas a artista participou 
na residência artística realizada na 
Fundação. subsequentemente, no 
decurso do 1º- período letivo, a artista 
desenvolveu conjuntamente com  
2 professoras e respetiva turma, num 
número reduzido de aulas, algumas das 
micropedagogias testadas na residência.
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pArcEriAs
À semelhança das edições anteriores  
o projeto foi integrado no plano de ativi-
dades das escolas parceiras através de 
protocolos estabelecidos com as respe-
tivas direções; o calendário de trabalhos 
foi estudado de forma a equilibrar a du-
ração do projeto com a disponibilidade 
do professor. Foi possível estabelecer 
parcerias com a câmara municipal de 
Oeiras e Associação Arte em rede, com 
o teatro nacional de são joão no porto 
e com a câmara municipal de loulé, o 
que permitiu estender o projeto ao norte 
e ao sul do país. todas estas parcerias 
assumiram a responsabilidade de coor-
denar a respetiva implementação naque-
las cidades. Foram também parceiros, o 
centro de Formação de Escolas António 
sérgio em lisboa, que assumiu a coor-
denação do processo de acreditação 
dos professores envolvidos no projeto, e 
a unidade de investigação Educação e 
desenvolvimento da universidade nova 
de lisboa, que está a formular o enqua-
dramento teórico das experiências edu-
cativas de relação entre arte e educação 
realizadas no âmbito deste projeto, para 
além de um importante contributo na 
divulgação do projeto em conferências 
e publicações da especialidade.

pArticipAntEs
� 5 artistas no ativo, de diferentes áreas 
– Artes visuais, dança, teatro, e música – 
com experiência de trabalho pedagógico 
em contextos formais e não formais
� 8 professores do ensino secundário de 
diferentes disciplinas – português, inglês, 
história, biologia e Educação Física
� 4 escolas / 4 turmas - 1 da Amadora, 
1 de Oeiras, 1 do Algarve e 1 do porto, 
envolvendo um total de 97 alunos
� 2 mediadoras (1 filósofa e  
1 consultora/avaliadora)

Os prOFEssOrEs
� Ana bela conceição, português
� dárida castro, Educação Física
� helena moita de deus, biologia  
e Geologia
� maria cristina Fernandes, inglês
� maria do céu claro, biologia  
e Geologia 
� nuno resende, Educação Física
� paula cristina santos, história
� susana rosa de jesus, inglês

Os ArtistAs
� Aldara bizarro, dança
� António pedro, música e vídeo
� miguel cheta, Artes visuais
� miguel horta, Artes visuais,  
narrativa Oral
� rosário costa, teatro

mEdiAdOrEs
� dina mendonça, filósofa  
e professora universitária
� judith silva pereira, avaliadora  
e consultora

As EscOl As
� Escola secundária Aquilino  
ribeiro (Oeiras)
� Escola secundária seomara  
da costa primo (Amadora)
� Escola secundária drª- laura  
Ayres (quarteira)
� Escola secundária do cerco (porto)

nA EstEir A dO 1O × 1O
A realização do projeto 1O × 1O 
tinha como objetivo aprofundar o 
conhecimento da realidade escolar e 
muito especialmente o que se passa 
no seu núcleo matricial, a sala de 
aula. é nesse lugar íntimo e reservado 
que se concentram e constroem as 
ações e relações fundadoras que vão 
dinamizar ou dificultar  
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as aprendizagens. As experiências que 
aí aconteceram com a participação 
dos artistas, dos professores e dos 
alunos foram alvo de reflexão, de 
discussões, de partilhas e de múltiplos 
registos que agora se encontram 
sistematizados no livro 1O × 1O – 
ensaios entre arte e educação que hoje 
é lançado publicamente e que estará 
disponível gratuitamente em formato 
de e-book. Esperamos que este livro 
constitua uma fonte de inspiração 
e um instrumento de trabalho para 
todos os professores que queiram 
enriquecer e diversificar as suas 
práticas pedagógicas e as relações 
interpessoais com os seus alunos e 
com os seus colegas. 
paralelamente, ciente da importância 
de formar uma nova geração de 
professores, educadores, mediadores 
e artistas preparados e empenhados 
em explorar estratégias pedagógicas 
que apostem na singularidade, na 
transversalidade e na participação 
ativa dos formandos, a Fundação 
calouste Gulbenkian associou-se à 
Escola superior de Educadores de 
infância maria ulrich na conceção e 
realização da pós-graduação Práticas 
Artísticas e Processos Pedagógicos 
iniciada no ano letivo de 2O16/17.
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AZul-EspAÇO/ 
AZul-sEntidO
cOncEÇÃO E intErvEniEntEs AnA bElA cOncEiÇÃO, AntóniO-pEdrO, 

cristinA FErnAndEs, miGuEl chEtA, pAtriciA bAtistA E AlunOs dO 1Oº-  F

EscOlA EscOlA sEcundáriA drª-  lAurA AyrEs – quArtEirA

durAÇÃO AprOXimAdA 6O minutOs

AGrAdEcimEntOs dáliA pAulO, judith silvA pErEirA,  dirEÇÃO 

dA EscOlA, câmArA municipAl dE lOulé E tOdOs Os quE, dE umA 

FOrmA Ou dE OutrA, nOs AcOmpAnhArAm durAntE EstA trAvEssiA

sinOpsE
propomos uma travessia no azul, onde 
o espaço se transfigura, reduzindo-se na 
aproximação dos corpos e ampliando-
-se no interior de cada um. A sala 
desconfigura-se, as pessoas interagem 
e o espaço é conquistado através dos 
sentidos e do devir poético das palavras 
oriundas do passado, do presente, em 
busca de futuro.

EnquAdr AmEntO dO 
prOjE tO nA EscOl A
O Agrupamento de Escolas drª- laura 
Ayres, de quarteira, é constituído por 
6 estabelecimentos públicos de ensino 
que vão desde o pré-escolar até ao 
secundário.
A Escola secundária drª- laura Ayres está  
inserida numa comunidade fortemente 
caracterizada pela heterogeneidade 
cultural e pela constante sazonalidade 
e migração das gentes. Estas condições 
sociais específicas traduzem-se na 
desinserção social e desenraizamento 
socioeconómico apresentado pela 
população. 

para além de alunos de nacionalidade 
portuguesa estão representadas no 
agrupamento outras 32 nacionalidades.
A turma do 1Oº- F é constituída 
por 14 raparigas e 9 rapazes, com 
idades compreendidas entre ao 14 e 
os 17 anos, de várias proveniências 
e nacionalidades. são do curso 
cientifico-humanístico de línguas 
e humanidades e são oriundos de 
várias escolas do concelho, pelo que, 
poucos se conheciam entre si. desde o 
início, os alunos mostraram bastante 
abertura, disponibilidade e entrega ao 
projeto, embora revelem, ainda, alguma 
dificuldade de concentração e silêncio.
A equipa, constituída pelas 2 profes-
soras, pelo artista e pela técnica do 
município, desenvolveu rapidamente 
uma grande cumplicidade entre si e uma 
relação muito positiva com a turma.
O projeto tem despertado alguma 
curiosidade na comunidade educativa.
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dEscriÇÃO sumáriA 
dO prOcEssO
A empatia e a cumplicidade entre 
os diferentes elementos da equipa 
foram logo notórias. para isso muito 
contribuiu a residência 1O × 1O. nesta, 
pareceu-nos imediatamente claro 
que não seriamos uma tripla, mas sim 
um quarteto, entusiástico. E assim 
começou esta travessia.
Foi logo no primeiro dia de aulas 
que nos apresentamos aos alunos 
e encarregados de educação e 
demos imediatamente início ao 
processo. numa primeira fase, 
procuramos trabalhar o hétero 
conhecimento e a criação de laços e 
cumplicidades entre e com os alunos, 
promovendo exercícios de dinâmica 
de grupos baseados em algumas 
micropedagogias. de destacar as 
apresentações individuais que foram 
ocorrendo e que foram momentos 
de grande partilha e intimidade. na 
tentativa de melhorar a organização e 
a concentração do grupo, foi criado um 
ritual de início, “Guardiões do silêncio”, 
que auxiliou a reorganização do 
espaço da sala, procurando trabalhar 
a importância do silêncio e da escuta.
num segundo momento, já com o 
grupo constituído, passámos à fase de 
abordagem dos conteúdos curriculares 
explorando o prazer pela aprendizagem 
e a interação entre os diferentes 
saberes: corporizaram-se palavras, 
sentidos, sentimentos, experimentaram- 
-se novas linguagens, revelou-se o azul... 
Foram muitas e diversas as atividades 
experimentadas, algumas sujeitas  
a ajustes devido ao constrangimento  
do tempo e à receção dos alunos.  
A articulação entre as disciplinas  
de português e de inglês fez-se mais 
ao nível das metodologias aplicadas 

do que do diálogo estabelecido entre 
os conteúdos programáticos. Foi uma 
relação menos óbvia, mas com bons 
resultados. A súmula é claramente 
positiva e só agora a viagem começou…

AnA bEl A cOncEiÇÃO
nasceu em paris em 1971. licenciada 
em línguas e literaturas (português/
Francês) e pós-graduada em literatura 
e cinema e promoção e mediação 
de leitura na universidade do 
Algarve. leciona desde 1995. confia 
na capacidade transformadora da 
educação e aguarda ativamente pela 
escola do futuro.

cristinA FErnAndEs
nasceu em 1965. licenciada em 
línguas e literaturas modernas, ensino 
de português e inglês. A lecionar desde 
1988, na escola secundária drª- laura 
Ayres desde 1994, desempenhou 
diversos cargos relevantes na escola. 
lutadora por natureza e sempre 
disposta a abraçar novos desafios.

miGuEl chE tA
Acredita que a arte tem um papel 
fundamental na educação e na 
integração. Frequentou o mobilehome- 
-Escola nómada e experimental de 
arte contemporânea, frequenta a 
licenciatura em Artes visuais na 
universidade do Algarve. Expõe 
regularmente, refletindo no seu 
trabalho, enquanto ser social e político, 
a sua relação de proximidade com o 
território que ama e habita, este lugar 
paradigmático conhecido como Algarve.
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GEOlOGistrip
cOncEÇÃO susAnA dE jEsus, mAriA dO céu clArO E AldArA biZArrO

intErvEniEntEs susAnA dE jEsus, mAriA dO céu clArO, AldArA biZArrO

E AlunOs dO 1Oº- A

EscOlA AGrupAmEntO dE EscOlAs AquilinO ribEirO

durAÇÃO AprOXimAdA 6O minutOs

AGrAdEcimEntOs AOs AlunOs, AOs EncArrEGAdOs dE EducAÇÃO, 

À dirEtOrA dO AGrupAmEntO dE EscOlAs AquilinO ribEirO, isAbEl 

mArquEs, À dirEtOrA dE turmA, cOncEiÇÃO GAbriEl,  À câmArA 

municipAl dE OEirAs E À judith silvA pErEirA

sinOpsE
how about going on a geological trip? 
planear uma grande viagem com o 
intuito de estudar fenómenos geológicos. 
Articular o inglês com a Geologia, 
cruzando conteúdos de ambas. tornar 
“visível o invisível” que existe em 
Geologia e “destravar a língua” para 
o inglês, dando ênfase à prática e à 
oralidade. criar um espaço comum 
onde os alunos possam representar 
de várias formas os conhecimentos 
geológicos e do inglês. 

EnquAdr AmEntO dO 
prOjE tO nA EscOl A
A Escola localiza-se na freguesia de 
talaíde, no concelho de Oeiras. trata- 
-se de um agrupamento vertical onde 
são lecionados todos os anos de 
escolaridade, numa oferta formativa 
diversificada. Esta oferta visa dar 
resposta às necessidades da população 
do meio em que se insere, com origem 
em diferentes estratos sociais. Este 
projeto foi desenvolvido com a turma A,  
do 1Oº- ano, do curso de ciências e 

tecnologias, constituída inicialmente 
por 27 alunos. A turma é composta 
atualmente por 24 alunos: 16 rapazes 
e 8 raparigas, inscritos em inglês e 
Geologia/biologia, que já frequentavam 
a escola, mas provenientes de turmas 
diferentes. Os alunos são participativos 
e mostram interesse, embora sejam 
muito conversadores, agitados e 
distraídos, pelo que o trabalho da tripla 
se baseou, ao longo do projeto, em 
exercícios/dinâmicas de concentração 
e coesão de grupo. inicialmente, os 
alunos mostraram alguma resistência às 
atividades e dinâmicas propostas pela 
tripla. contudo, ao longo das sessões, 
foram participando mais, envolvendo-se 
e realizando as atividades. A relação 
das professoras e da artista envolvidas 
no projeto pautou-se pela partilha de 
ideias e planificação das sessões em 
conjunto. O projeto 1O × 1O permitiu 
às professoras aplicar algumas das 
micropedagogias em outras turmas  
por si lecionadas.
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dEscriÇÃO sumáriA 
dO prOcEssO
A tripla realizou o seu trabalho duas 
vezes por semana: uma sessão com os 
alunos e uma sessão de trabalho, ambas 
de 1OO’. O trabalho iniciou-se com 
a observação de aulas por parte das 
professoras e da artista. depois de uma 
reflexão conjunta tendo em conta esta 
observação efetuada, a equipa decidiu 
uma estrutura de aula e uma mudança 
na disposição da sala. As sessões foram 
divididas em três etapas: ritual de início 
com jogos de grupo, corporizações e 
exercícios de aquecimento; proposta 
de atividade da sessão; ritual do fim 
da sessão, através do “Avaliário”. Após 
as primeiras sessões, constatou-se 
que a sala da turma não era o espaço 
mais indicado, pelo que as sessões 
passaram a decorrer na biblioteca, 
onde cadeiras eram retiradas e nos 
sentávamos no chão. Os alunos tiveram 
ainda a oportunidade de realizar uma 
visita de estudo, no âmbito da Geologia 
bem como realizar algumas tarefas no 
exterior. O trabalho proposto aos alunos 
teve como fio condutor a realização 
de uma viagem geológica imaginária, 
que tinha como objetivo o estudo de 
fenómenos geológicos em países de 
expressão inglesa, contribuindo para a 
articulação entre o inglês e a Geologia, 
e onde fosse suficientemente flexível 
introduzir o trabalho de corpo. Ao longo 
desta “viagem”, trabalhámos conteúdos 
das duas disciplinas, realizando 
exercícios de oralidade através de jogos 
e apresentações, exercícios de escrita 
aliados ao desenho e corporizações 
relacionadas com os fenómenos 
geológicos. As atividades propostas aos 
alunos foram sendo adaptadas ao longo 
do decorrer das sessões.

susAnA dE jEsus
nasceu em coimbra, em 1977. 
licenciada em línguas e literaturas 
modernas, pela Faculdade de  
letras da universidade de coimbra. 
mestre em Estudos Americanos e pós- 
-graduada em ciências de informação 
(biblioteconomia). professora de  
inglês há 17 anos. coordenadora  
do departamento de línguas.

mAriA dO céu cl ArO
nasceu em castelo branco, em 
1967. licenciada em biologia, pela 
Faculdade de ciências da universidade 
de lisboa. professora de ciências 
naturais e de biologia/Geologia no 
Ensino básico e secundário há 22 anos.  
membro do conselho Geral e 
coordenadora de projetos. 

AldAr A biZ ArrO
nasceu em moçambique, em 1965. 
Fez os estudos de dança em luanda, 
através dos cursos da royal Academy 
of dance, tendo passado, mais tarde, 
pelo conservatório de dança, em 
lisboa, merce cunningham studio, 
em nova iorque, e tanzfabrik, em 
berlim. começou a coreografar em 
199O. Atualmente desenvolve projetos 
para jovens e para a comunidade, 
cruzando a dança com outras artes, 
com enfoque na componente artística, 
social e pedagógica.
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10ateia
cOncEÇÃO E intErvEniEntEs dáridA cAstrO, pAulA sAntOs, 

rOsáriO cOstA, bárbArA FErrEirA E AlunOs dO 1Oº-  b

EscOlA EscOlA básicA E sEcundáriA dO cErcO

durAÇÃO AprOXimAdA 6O minutOs

AGrAdEcimEntOs À EscOlA, mAnuEl OlivEirA,  luísA cOrtE rEAl, 

judith silvA pErEirA E nunO m. cArdOsO

sinOpsE
A estória que não é fio é teia feita 
de nós que se desfazem para que 
outros nós se apertem. Feita de 
nós e por nós. cada um. todos. 
na educação física, na história, 
no teatro, na vida. como vencer o 
10AFiO de criar laços, construindo 
uma nova teia onde os afetos e as 
competências 10EnvOlvidAs na 
transdisciplinaridade se completam?

EnquAdr AmEntO dO 
prOjE tO nA EscOl A
O Agrupamento de Escolas do cerco 
está situado na zona oriental da cidade 
do porto, freguesia de campanhã 
(terceira freguesia mais populosa, com 
14 bairros sociais). nos últimos anos, 
num enquadramento de crise económica 
generalizada, os problemas sociais têm 
vindo a acentuar-se, um grande número 
de agregados familiares vive em situação 
instável, verificando-se elevados 
índices de exclusão que decorrem da 
acumulação de ruturas várias: ao nível 
do trabalho, do habitat, da família e, 
grosso modo, ao nível da participação 
nos modos de vida dominantes,  
com a consequente interiorização  
de identidades desvalorizadas. 

A turma 1Oº- b, de línguas e 
humanidades, é constituída por  
23 alunos, 12 raparigas e 11 rapazes 
provenientes de turmas diferentes. 
Feita a diagnose, conclui-se que a 
turma não se conhecia. impôs-se como 
prioridade a integração de todos, 
fomentando o espírito de grupo e de 
pertença. por outro lado, a turma 
manifestava baixa autoestima, grandes 
dificuldades de concentração, escuta  
e respeito pela opinião do outro.
Ao longo do processo constatamos um 
acréscimo em hetero confiança, uma 
maior capacidade de concentração  
e escuta/partilha de propostas, assim 
como na capacidade de expor dúvidas  
e assumir responsabilidades.

dEscriÇÃO sumáriA 
dO prOcEssO
começámos pela criação de laços 
entre a tripla e pela partilha de nós 
que gostaríamos de desatar: como 
traduzir a aprendizagem através do 
movimento? como ultrapassar a 
timidez? como concretizar conceitos?
As aulas acrescentaram mais nós à 
nossa teia: uma turma buliçosa, pouco 
concentrada, imatura. 
introduzimos jogos de grupo, 
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concentração e confiança. criámos 
rituais de início e de final de aula.
A resposta da turma foi lenta e a 
evolução reduzida enredando mais a 
teia: havia desconforto e desconfiança 
em relação ao projeto.
Adaptámos rituais. mudámos de 
estratégia. O jogo “conquista do 
império romano” abriu horizontes 
para a possibilidade de aprender 
em movimento e de forma divertida - 
entrelaçou conteúdos das disciplinas, 
organizou os alunos por grupos e 
utilizou diferentes locais da escola.
A arte romana inspirou figuras 
acrobáticas e jogos que permitiam  
a espacialização de conceitos.
havia prazer em fazer apresentações 
dramatizadas, embora fosse difícil 
articular o lúdico com o cognitivo. 
urgia saber trabalhar em grupo: definir 
tarefas, sequenciar fases. 
Organizámos um roteiro de orientação 
de trabalho de grupo onde as tarefas 
eram intercaladas por momentos de 
partilha e reflexão coletiva promovendo 
uma avaliação formativa potenciadora 
da qualidade das fases seguintes. 
A ida ao teatro nacional são joão 
para uma leitura dramatizada 
constituiu um marco. 
A teia inicialmente tecida ainda não 
está totalmente refeita. mas os nós 
que hoje são laços, amanhã serão fios 
condutores.

pAul A cristinA sAntOs
nasceu na maia, em 1971. licenciada 
em história – ramo Educacional, pela 
Faculdade de letras da universidade 
do porto. professora há 23 anos, está 
no Agrupamento de Escolas do cerco 
desde 2OO6. diretora de turma, 
membro do conselho Geral, integra  
o projeto provedoria do Aluno. 

dáridA Fr AGA dE cAstrO
licenciada em Educação Física e 
mestre em ciências do desporto, pela 
Faculdade de ciências do desporto e 
Educação Física – up. leciona há 37 
anos, está no Agrupamento de Escolas 
do cerco desde 1989. professora 
cooperante da Faculdade de desporto  
– up, orienta Estágio pedagógico há 25 
anos. coordenadora de departamento, 
membro da comissão de Avaliação de 
desempenho docente e do conselho 
pedagógico.

rOsáriO cOstA
diretora artística, formadora e atriz em 
projetos focados na criação e pesquisa 
e na relação da arte e comunidade. 
dá aulas regulares na AppAcdm de 
matosinhos e colabora com o teatro 
nacional são joão no projeto  
“leituras dramatizadas”.
participou em projetos no méxico, 
canadá, s. tomé e príncipe, mali  
e palestina.
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tEstEmunhO – 
rEcriAÇÃO dOs 
jOGOs OlímpicOs  
dA GréciA AntiGA
cOncEÇÃO E intErvEniEntEs cArlA diAs,  FátimA OlivEirA 

E pAulA OrdOnhO

nOmE dA EscOlA AGrupAmEntO dE EscOlAs nº-  2 dE AbrAntEs – 

EscOlA básicA E sEcundáriA dr.  mAnuEl FErnAndEs

durAÇÃO AprOXimAdA 15 minutOs

AGrAdEcimEntOs À EscOlA nA pEssOA dO dirEtOr, AlcinO hErmíniO, 

pOr sAbEr vAlOriZAr umA EscOlA quE ApOstA nA inOvAÇÃO. 

A tOdOs Os AlunOs dO 1Oº-  c pElA rEcEtividAdE E pElO EmpEnhO 

dEmOnstrAdOs.  A tOdOs Os EncArrEGAdOs dE EducAÇÃO pElO 

incEntivO quE trAnsmitirAm AOs sEus EducAndOs. À FundAÇÃO 

cAlOustE GulbEnkiAn pOr prOmOvEr EstE prOjEtO.

sinOpsE
sair da zona de conforto. mostrar que a 
aprendizagem também se faz cruzando 
saberes transversais e multidisciplinares. 
O saber da história pode estar vivo 
levando os alunos a descobrir outros 
caminhos para lá chegar, nomeadamente 
através da Educação Física e do 
movimento. O Auditório, o Ginásio  
ou mesmo o palco, foram espaços  
de descoberta e de Aprendizagem.

EnquAdr AmEntO dO 
prOjE tO nA EscOl A
Este projeto decorreu com a turma c  
do 1Oº- ano, do curso de línguas  
e humanidades, constituída por  
16 raparigas e 7 rapazes, com uma 

média de idades de 15,2 anos.
Os alunos são provenientes de diferentes 
turmas da escola, verificando-se a  
necessidade trabalhar o sentido de grupo 
e de pertença, de fomentar a relação 
professor/aluno, de desenvolver as capa-
cidades de atenção e concentração e de 
os motivar para novas aprendizagens.
A possível adaptação do projeto 
1O × 1O, proposto pelo diretor no 
início do ano letivo, pareceu-nos ser 
aquilo que procurávamos para apontar 
novos caminhos e fornecer aos alunos 
ferramentas que os levassem a serem 
criativos, participativos e autónomos. 
por este motivo, as professoras das 
disciplinas de história e de Educação 
Física aceitaram de imediato o 
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desafio de, em conjunto, procurarem 
dinâmicas que visassem melhorar o 
aproveitamento dos alunos, com a 
colaboração de um “olhar externo” da 
artista, que nos trouxe uma nova visão 
através da implementação de algumas 
micropedagogias que o 1O × 1O tem 
vindo a sistematizar. 

dEscriÇÃO sumáriA 
dO prOcEssO
A temática dos jogos Olímpicos veio 
servir de apoio ao trabalho transversal 
das disciplinas de história e Educação 
Física. Antes de ser possível a presença 
da artista (já que os horários não 
eram compatíveis), cada uma das 
professoras começou a desenvolver 
estímulos pedagógicos, associados a 
novas formas de encarar a “sala de aula”. 
Em história, fez-se um exercício prático 
de simulação do espaço da Eclésia, 
colocando os alunos na posição de 
“decisores públicos” refletindo sobre 
situações que pudessem ser vantajosas na 
sua “micro sociedade”. Esta situação foi 
simulada num espaço público da escola.
Em Educação Física, os alunos expe-
rienciaram algumas das práticas des-
portivas dos antigos jogos Olímpicos, 
bem como a sua evolução, até chega-
rem às regras/práticas modernas.
A visão da artista veio trazer novos 
contributos, através da interligação de 
várias micropedagogias – dinâmicas 
para consolidação do grupo e 
desinibição; adaptação do “jogo do 
cardume”, segmentando alguns dos 
movimentos dos jogos utilizados; a 
utilização de imagens históricas dos 
jogos associados a ritmos e sons.
Esta ligação do corpo/sentidos/
Emoções com os conteúdos, propiciada 
pela implicação dos alunos na 
recriação das práticas dos jogos 
Olímpicos, possibilitou uma reflexão 
sobre as interligações possíveis entre 
as duas disciplinas, fomentou o 
espírito crítico, permitiu que os alunos 

dessem ideias, criassem movimentos 
e (re) construíssem, com a equipa de 
professoras e da artista, o guião que 
deu origem a uma apresentação  
pública à comunidade abrantina.
Os alunos, se inicialmente mostraram 
algum “desagrado” relativamente às 
alterações a uma rotina que conhecem, 
depressa se entusiasmaram, tornando-
se parceiros no processo de ensino-
aprendizagem.

FátimA OlivEir A
licenciada em história em 1985, pela 
Faculdade de letras da universidade 
de coimbra.
professora de história na Escola básica 
e secundária dr. manuel Fernandes, 
em Abrantes, desde 2O15. Exerceu 
vários cargos pedagógicos e executivos 
durante 15 anos na Escola de vila nova 
da barquinha. Acredita em desafios e 
nos que eles sempre trazem de positivo.

pAul A OrdOnhO
licenciada em desporto e Educação 
Física, pela Faculdade de ciências 
do desporto e de Educação Física da 
universidade do porto, no ano de 2OO1.
professora de Educação Física na 
Escola básica e secundária dr. manuel 
Fernandes, em Abrantes, desde 
2O14. diretora de turma da turma 
participante no projeto 1O × 1O.

cArl A diAs
mestre em Educação Artística pela 
Faculdade de belas-Artes de lisboa; 
licenciada em Antropologia pelo 
instituto de ciências sociais e políticas 
da universidade técnica de lisboa; 
Frequência do curso de Formação  
de Atores da Escola superior de  
teatro e cinema de lisboa. 
Atriz, encenadora e formadora  
em várias companhias de teatro.
Faz trabalhos de mediação sociocultural 
em instituições, museus e centros de 
Arte e na área da Educação.
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“sEr dO mAr”
cOncEÇÃO E intErvEniEntEs miGuEl hOrtA, nunO rEsEndE E

hElEnA mOitA dE dEus

EscOlA sEcundáriA sEOmArA dA cOstA primO

durAÇÃO AprOXimAdA 6O minutOs

AGrAdEcimEntOs tOdOs Os cOlEGAs dO 1O × 1O, Em EspEciAl À 

judith silvA pErEirA; AOs AlunOs (quE cOlAbOrArAm cOm EmpEnhO 

nAs AtividAdEs prOpOstAs);  AOs EncArrEGAdOs dE EducAÇÃO quE 

incEntivArAm Os sEus EducAndOs; AOs cOlEGAs dA EscOlA, 

Em pArticulAr lurdEs hEnriquEs E FrAnciscO EstOrninhO; 

AuXiliArEs dE AÇÃO EducAtivA,  pElO sEu ApOiO incOndiciOnAl; 

À EquipA dO rOv-lusO (quE nOs rEcEbEu cOm simpAtiA),  AO dirEtOr 

dO nOssO AGrupAmEntO, pOr tEr AcrEditAdO, dEsdE O primEirO 

diA,  nO sucEssO dEstA AvEnturA EducAtivA.

sinOpsE
quem atura a criatura? O mundo 
contém grande variedade de criaturas 
irrequietas que se podem tornar difíceis 
de aturar! para as estudarmos temos 
de as conhecer no seu habitat e na 
forma como interagem. é a dinâmica 
da vida! investigámos criaturas 
marinhas reais, partindo delas para 
criarmos os nossos peixes imaginários, 
dotados de movimento próprio, 
experimentado com os nossos corpos. 

EnquAdr AmEntO dO 
prOjE tO nA EscOl A
A Escola secundária seomara  
da costa primo é a escola sede do 
Agrupamento de Escolas Amadora- 
-Oeste, situando-se na freguesia  
da venteira, concelho da Amadora.
O projeto 1O × 1O foi desenvolvido  
na turma 1 do 1Oº- ano do curso de 

ciências e tecnologias, constituída por 
29 alunos, dos quais 14 são raparigas 
e 15 são rapazes, com idades compre-
endidas entre os 14 e os 16 anos. todos 
os alunos são provenientes das escolas 
do agrupamento, mas pertencentes a 
seis turmas diferentes. por esta razão, 
logo nas primeiras aulas, foi possível 
verificar que os alunos se associavam 
em grupos, de acordo com a sua turma 
de proveniência. deste modo, desde 
cedo se esboçou a necessidade de 
implementar atividades que ajudassem 
todos os alunos a construírem a identi-
dade deste novo grupo: a sua turma.  
Às atividades da turma juntou-se, logo 
no início do ano letivo, uma aluna do 
1Oº- ano de Artes que, inconformada 
por a sua turma não ter sido escolhida 
para participar no projeto, pediu auto-
rização para se juntar ao grupo, tendo 
participado, em contra horário, na 
maioria das atividades.
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dEscriÇÃO sumáriA 
dO prOcEssO
O tema do mar e das suas criaturas  
surgiu durante a residência artística,  
das conversas tidas entre o trio que  
desenvolveu o projeto. Assim, nas 
primeiras semanas de setembro, pro-
fessores e artista desenharam o plano 
de trabalho que foi reajustado em 
função das necessidades específicas 
do projeto. com o começo das aulas 
criaram-se as primeiras oportunidades 
de interação com os alunos através 
de dinâmicas (micropedagogias) que 
favoreceram a consolidação do grupo 
mas não evitaram a estranheza face ao 
primeiro contacto com o discurso artístico. 
para percecionar a reação da turma 
às atividades propostas, foi criado um 
instrumento de avaliação, aplicado 
em todas as aulas, no qual os alunos 
expressavam a sua opinião, usando 
peças de cores distintas - peças verdes, 
amarelas e vermelhas que correspon-
diam respetivamente às classificações 
de bom, satisfatório e fraco. A análise 
dos resultados demonstrou-se preciosa, 
tomando o pulso à evolução do grupo e 
sua reação às propostas apresentadas. 
Foi evidente a dificuldade de perceção 
do projeto por parte dos intervenientes, 
tendo havido alguns momentos difíceis 
que levaram à reflexão profunda sobre 
o trabalho desenvolvido até então. 
como forma de clarificar objetivos  
e intenções, foi dada a palavra aos  
alunos o que contribuiu para um debate 
aberto, que soube encontrar as melho-
res opções para a continuidade do pro-
jeto. Gradualmente, os alunos foram 
integrando as atividades e os saberes, 
entendendo a transversalidade das 
propostas e a natural migração de con-
teúdos entre a disciplina de Educação 
Física e biologia. Foi na reta final que 
o projeto se tornou numa experiência 
educativa significativa, tanto para os 

alunos como para os docentes; facto 
testemunhado pela forma orgânica 
como usaram os seus corpos, simulando 
as dinâmicas dos seres marinhos e, 
simultaneamente, mergulhando numa 
investigação iniciada a partir do estudo 
de peixes reais e que os levou à criação 
de peixes imaginários. 

nunO rEsEndE
natural de Avanca, onde nasceu em 
1976. licenciado em desporto e Educa-
ção Física, pela Faculdade de ciências 
de desporto e Educação Física, da  
universidade do porto. é professor desde 
2OO2. leciona na Escola secundária 
da seomara da costa primo. consultor 
técnico de voleibol do desporto Escolar 
em Amadora, cascais e Oeiras. 

hElEnA mOitA dE dEus
professora de biologia e Geologia, 
nasceu em lisboa, em 1966. licenciada 
em Ensino da biologia e Geologia na 
Faculdade de ciências da universidade 
de lisboa (ul) e mestre em didática 
das ciências pelo instituto de Educação 
(ul). coordenadora de diversos proje-
tos de educação em ciências. Entusiasta 
da criação de experiências educativas, 
transdisciplinares, capazes de motivar 
os alunos a construírem as suas aprendi-
zagens, de um modo crítico, participati-
vo e criativo.

miGuEl hOrtA
pintor e mediador cultural. Autor e orien-
tador de oficinas pedagógicas e interven-
ções urbanas. promotor da leitura e da 
escrita em diferentes contextos, incluindo 
grupos marginalizados (prisões, bairros 
problemáticos, etc.). monitor e formador 
no campo das necessidades Educativas 
Especiais. Autor/ilustrador infanto-juve-
nil. contador de histórias. recentemente 
expôs “troncos e marés” (pintura e dese-
nho) na galeria Appleton square.



O projeto piloto 1O × 1O 
envolve professores, artistas 
e alunos num trabalho de 
valorização de conteúdos 
curriculares do ensino 
secundário, estimulando 
o prazer de aprender e a 
interação de perspetivas,  
dos saberes e da criatividade. 
A presente edição foi desen- 
volvida no porto, na Amadora, 
em Oeiras e em loulé.  
O projeto contribui para que 
os professores, sujeitos a uma 
rotina difícil e desgastante, 
renovem o seu reportório de 
ferramentas pedagógicas e de 
estratégias de comunicação 
na sala de aula. 


