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A ação estratégica da sala de aula

Projeto Fénix - tecendo a qualidade
das aprendizagens"
Luísa Tavares Moreira

O
Projeto Fénix surge, em 2008, na tentativa de construir uma re-
sposta organizacional que pudesse garantir condições de igualdade
de oportunidades de sucesso numa Escola com todos e para todos.
Este assenta a sua intervenção na gestão de fatores organiza-
cionais e pedagógicos ao nível da constituição das turmas, das

modalidades de apoio educativo, da organização de tempos e espaços, da
gestão de recursos humanos e do currículo.
A inovação surge, neste Projeto, como um conceito intimamente ligado à mu-
dança, isto é, à melhoria de práticas educativas e pedagógicas, tanto na
aceção de eficácia como na de melhoria de processos inerentes à organização
educativa.
Algumas das máximas que norteiam a ação Fénix, em constante construção e
monitorização pela coordenação, pela equipa AMA – Fénix e pelas instituições
de ensino superior são: a confiança na crença de que todos podem aprender e
que os professores ensinam fazendo a diferença; a necessidade de construir
práticas docentes de referência de modo colaborativo, possibilitando a
(re)configuração ou a transformação das práticas, exigindo o recurso a es-
tratégias que potenciem a reflexão e o ensino eficaz; e a valorização do tra-
balho em rede pelas escolas que permite tecer uma teia de olhares que
entrecruza diversas culturas de escola e modos de ação, criando cada vez
mais encontros alargados de discussão, partilha e reflexão.

Nota biográfica
Luísa Tavares Moreira, natural de Póvoa de Varzim, é doutorada
em Ciências da Educação pela Universidade Católica Portuguesa.
Entre 1998 e 2012, assumiu as funções de Diretora e Presidente
do Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas de Campo
Aberto-Beiriz. Entre setembro de 2012 e novembro de 2013 ex-
erceu funções na Direção-Geral da Educação, coordenando a
Equipa de Projetos de Inclusão e Promoção do Sucesso Educa-
tivo, que integra o Programa TEIP, o Programa PIEF e o Programa
Mais Sucesso Escolar. Atualmente é Presidente da Delegação da
Póvoa de Varzim da Cruz Vermelha Portuguesa e Coordenadora
Nacional do Projeto Fénix.



A ação estratégica da sala de aula

Tecnologia Organizacional TurmaMais

José Alberto Fateixa

A
Missão da Escola e a Escola Para Todos. O Insucesso Escolar um
problema da escola em Portugal.
Que soluções e que estratégias. Uma nova Organização Pedagógica
da Escola. A escola eficaz e a focagem na sala de aula.
A diferenciação e a Tecnologia Organizacional TurmaMais. A organi-

zação e os pressupostos teórico-conceptuais. A operacionalização da Turma-
Mais no 1.º, 2.º e 3.º ciclo. O ecossistema pedagógico TurmaMais (atitudes e
valores, monitorização e contratualização, prática continuada de avaliação
formativa)..
Os resultados na Escola Secundária de Estremoz. A apropriação por uma es-
cola da Tecnologia Organizacional TurmaMais.

Nota biográfica
José Alberto Fateixa é professor na Escola Secundária/3 Rainha
Santa Isabel de Estremoz (ESRSI).
Licenciado em Farmácia, pela Universidade de Lisboa. Realizou a
Profissionalização em Serviço na Universidade de Évora (CIFOP).
Frequentou o Diploma Universitário em Ciências da Educação na
área de Formação Pessoal e Social, na Faculdade de Psicologia e
Ciências da Educação da Universidade de Lisboa.
Foi membro do Conselho Pedagógico, Delegado de Grupo, Dire-
tor de Instalações, Coordenador de Ano e Diretor de Turma. Foi
igualmente membro da Secção de Formação do Conselho
Pedagógico.
No ano de 1989 integrou o conjunto de docentes que apoiou o
Grupo deTrabalho para a Reorganização dos Planos Curriculares
para os novos programas de Ciências Físico-Químicas para o 3º
ciclo do Ensino Básico.
Eleito representante dos Professores do Ensino Secundário no
Conselho Municipal de Educação de Estremoz e posteriormente
seu Presidente. Integrou os órgãos Assembleia de Escola e Con-
selho Geral do Agrupamento de Escolas de Estremoz e da Escola
Secundária Rainha Santa Isabel – Estremoz. Presidiu ao Conselho
Local de Acção Social de Estremoz. Membro da Direção da Asso-



ciação “Centro de Ciência Viva de Estremoz”, de 2005 a 2009.
No ano letivo de 2009/10, no âmbito do Programa Mais Sucesso
Escolar, é nomeado representante da Escola Secundária/3 Rainha
Santa Isabel de Estremoz na Comissão de Acompanhamento das
Escolas com metodologias organizacionais TurmaMais, criada ao
abrigo do Despacho n.º 100/2010. Participa com o texto “Acom-
panhar é sinónimo de recriar e de apropriar” no livro “Turma-
Mais e Sucesso Escolar – Contributos teóricos e práticos” editado
em 2011 e na “Parte II “Discursos e Percursos na Construção do
Sucesso – Em jeito de encerramento … conversas de fim de
tarde” do livro “TurmaMais e Sucesso Escolar – Fragmentos de
um percurso” editado em 2012.
Foi deputado na VIII e X Legislatura da Assembleia da República,
integrando a Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cul-
tura. Eleito local no Município de Estremoz desde 1990.

A ação estratégica da sala de aula

Diferenciar rumo ao sucesso

Marta Procópio

A
diferenciação na sala de aula é premente, e já convive com o dia-a-
dia do professor há muito, nomeadamente no 1.º ciclo do ensino
básico, quando falamos em turmas mistas (ou seja, turmas com
mais de um ano de escolaridade). Porém, não deixa de ser talvez a
tarefa mais árdua do professor que planifica para diferentes grupos

de alunos, tentando contudo na diferença proporcionar experiências comuns
que levem à unidade do grupo turma. Mas como se organiza uma sala de aula
com dois, três ou quatro anos de escolaridade? O professor de apoio educa-
tivo pode ajudar o professor a ultrapassar esse obstáculo. Porém, ele existe
há muito tempo, mas em que moldes? Como podemos rentabilizar este re-
curso, sendo ele uma ferramenta de sucesso?
E nesta diversidade de anos de escolaridade, ou de grupos com diferentes
percursos de aprendizagem, como podemos proporcionar atividade significa-
tiva para todos?

Nota biográfica
natural de Sesimbra, é licenciada professores do ensino básico,
na variante de Matemática e Ciência da Natureza e mestre em



Educação – didática da Matemática, pela Universidade de Lisboa.
Foi professora de 2.º ciclo, coautora de materiais de apoio ao
Programa de Matemática (2007), Professora acompanhante do
Programa Mais Sucesso Escolar, lançado pelo Ministério da Edu-
cação e Ciência, em 2009.
É Professora do 1.º ciclo do ensino básico, no agrupamento de
escola Poeta Joaquim Serra, coordenadora da escola básica de
1.º ciclo de Afonsoeiro, Formadora na área da Didática da
Matemática.
Atualmente, integra a Equipa de Missão do Programa Nacional
de Promoção do Sucesso Escolar.

A avaliação e a melhoria da
qualidade da aprendizagem

Domingos Fernandes

A
sescolas e os professores enfrentam desafios que exigem a re-
definição, a reconstrução e a reinvenção de concepções e práticas
que têm prevalecido nos sistemas educativos desde o século XIX.
Entre as pressões para a obtenção de resultados a qualquer preço e
as perspetivas que tendem a ignorar os resultados e a relevância

dos conhecimentos académicos, é necessário encontrar um lugar para a lu-
cidez e para novas racionalidades que nos ajudem a enfrentar os desafios da
educação e da formação contemporâneas.
A investigação realizada nos últimos 30 anos tem mostrado de forma consis-
tente que a avaliação pedagógica, aquela que é da integral responsabilidade
dos docentes e das escolas, pode ser um poderoso processo de melhoria da
qualidade das aprendizagens realizadas pelos estudantes. Porém, para que tal
seja efetivamente uma realidade, é necessário intervir a diferentes níveis
(macro, meso e micro) quer através de políticas públicas ativas no domínio da
educação quer através de intervenções consistentes, coerentes e sustentadas
de natureza pedagógica. Estas intervenções/ações exigem a clarificação de



alguns conceitos-chave (e.g., avaliação formativa, avaliação sumativa) e uma
articulação/integração entre os processos de ensino, avaliação e aprendiza-
gem. Mas, acima de tudo, exigem uma transformação significativa da forma
como se organizam e desenvolvem aqueles três processos. Para tal, entre
muitas outras coisas, torna-se necessário repensar o papel dos docentes e es-
tudantes no processo educativo, investir na cuidadosa seleção de tarefas real-
mente relevantes (através das quais se pode ensinar, avaliar e aprender),
diversificar as dinâmicas de trabalho no contexto das salas de aula e estrutu-
rar as aulas de forma a que a real e efetiva participação dos estudantes seja
uma realidade. Ainda que estas transformações sejam difíceis e complexas,
tem sido possível concretizá-las em muitas salas de aula e numa diversidade
de sistemas educativos.
Parece ser relevante pensar que as opções que se tomam num dado agrupa-
mento no que se refere à avaliação das aprendizagens dos estudantes e ao
ensino, serão sempre mais ou menos consistentes com propósitos tais como a
justiça social, a inclusão e, em geral, a melhoria da qualidade do serviço
público de educação. É fundamental compreender estas relações para que a
avaliação possa ser um poderoso, participado e democrático processo de
transformação e melhoria da vida social e, em particular, da qualidade dos
processos de educação e formação.

Nota biográfica
Professor Catedrático no Instituto de Educação da Universidade
de Lisboa onde é coordenador de unidades curriculares e cursos
de graduação e pós-graduação no domínio da avaliação em edu-
cação.
Investigador na Unidade de Investigação & Desenvolvimento em
Educação e Formação da Universidade de Lisboa.
Leciona regularmente em cursos de pós-graduação em universi-
dades nacionais e internacionais.
Autor de mais de uma centena de publicações em domínios tais
como a avaliação em educação, o desenvolvimento curricular, o
desenvolvimento das políticas públicas de educação e a peda-
gogia no ensino superior.
É membro do Conselho de Avaliação da Universidade de Évora e
do Conselho Nacional de Educação.



Integração de práticas de
supervisão na prática letiva

Luís Tinoca, Instituto de Educação
Universidade de Lisboa

P
ara a Alarcão e Canha (2014), a supervisão é um processo que per-
mite a monitorização e regulação de uma actividade e dos partici-
pantes que a realizam. Para estes autores, a supervisão tem quatro
características principais: 1) intencionalidade; 2) foco num objecto;
3) envolve um processo interactivo; e 4) inclui uma dimensão de co-

municação interpessoal. Desta forma, muito para além de uma visão restrita
da supervisão através do seu caracter controlador e/ou avaliativo, interessa-
nos aqui explorar o seu potencial formativo e de apoio ao desenvolvimento
profissional. Adoptamos assim uma perspectiva reflexiva da supervisão do de-
senvolvimento individual, focada nos objectivos, processos e contextos de
forma a melhorar o funcionamento do sistema educativo.
Seguimos assim uma abordagem próxima de Roldão (2010) que valoriza a cri-
ação de contextos formativos que estimulem a reflexão, as oportunidades de
feedback, de questionamento e investigação da prática docente, dando
origem ao desenvolvimento de planos de acção alternativos (Korthagen &
Vasalos, 2005). Valorizamos também a perspectiva de Glickman, Gordon e
Ross-Gordon (2014), que reforçam o conceito de supervisão como fulcral para
o desenvolvimento de uma visão partilhada sobre o ensino e a aprendizagem,
fortalecendo para tal os processos colaborativos entre docentes.
Também o conceito de desenvolvimento profissional deve aqui ser aqui recon-
hecido como um processo contínuo de acção que envolve a auto-implicação
através da observação e reflexão sobre a prática profissional (individual e
colectivamente) (Roldão, 2010). Implicando assim a construção de um
processo de interacção e diálogo que promova o desenvolvimento de con-
cepções partilhadas entre os docentes (Alarcão & Canha, 2014). Caminhamos
no sentido da construção de uma cultura escolar que valoriza uma postura in-
vestigativa centrada na escola (Canário, 2007) valorizando o potencial do tra-
balho colaborativo para transformar o desenvolvimento profissional numa
responsabilidade partilhada.
A colaboração implica o trabalho próximo com outros colegas. Envolve dimen-



sões pessoais e relacionais, no desempenho de uma actividade conjunta e
com vista a uma tomada de decisões partilhada (Alarcão & Canha, 2014). Para
estes autores, a colaboração implica uma relação equitativa e inclui valores
implícitos – tais como confiança, humildade, comprometimento e boa von-
tade. Deste modo, o processo de supervisão colaborativa apoia o desenvolvi-
mento profissional dos participantes através da partilha explícita da sua
intencionalidade, da gestão partilhada do processo e da abertura para melhor
compreender o próprio e o outro (Alarcão & Canha, 2014).
Dentro deste contexto, de que forma podemos estimular o desenvolvimento
profissional docente através de um processo de supervisão colaborativa? Para
Vieira e Moreira (2011), a supervisão deve ser encarada sob uma lógica trans-
formadora e emancipatória, analisando os seus dilemas e paradoxos de forma
crítica a partir de uma ideologia de liberdade e responsabilidade social.
De acordo com Alarcão e Canha (2014), a supervisão deve desenrolar-se num
contexto de equidade. O facto de alguém ser formalmente intitulado de “su-
pervisor” incute quase sempre sobre ele um cariz de autoridade para a con-
dução do processo. Embora seja difícil contornar a personagem do
“supervisor”, com o tempo, é desejável que cada docente desenvolva um
sentido de auto-supervisão (Alarcão & Canha, 2014; Campos & Gonçalves,
2010). Desta forma, cada docente deverá ser capaz de analisar criticamente a
sua própria prática (Alarcão & Canha, 2014) a partir de uma perspectiva de
pedagogia autónoma (Vieira & Moreira, 2011) do seu desenvolvimento profis-
sional. A auto-supervisão e a supervisão entre pares permitem assim aos do-
centes colaborar entre si, transformando a escola numa verdadeira
comunidade de práticas. Se adoptarmos uma perspectiva dialógica, a colabo-
ração faz todo o sentido, pois traduz e reforça a dimensão democrática das
relações que são estabelecidas durante o processo de supervisão (Vieira &
Moreira, 2011).
A título exemplificativo apresentar-se-á o projeto Observar & Aprender da
Universidade de Lisboa. Este projeto visa estimular a atividade de docência
no Ensino Superior, promovendo espaços de experimentação e apoio aos do-
centes da ULisboa, constituindo-se como um fórum de formação interdiscipli-
nar.
A equipa proponente deste projeto propõe-se assegurar a continuação desta
iniciativa após a realização de cinco bem-sucedidas edições, onde foi possível
contar com a participação ativa de mais de 100 docentes de 14 Escolas da
Universidade de Lisboa. O objetivo limite continua a ser o de assegurar o en-
volvimento e a participação ativa de um número crescente de Unidades
Orgânicas da ULisboa em anos letivos futuros.
Pretende-se promover as competências de prática letiva, quer através do
feedback recebido pelo observado, quer através da sensibilização pedagógica
que resulta da atividade como observador, num esquema de observações em



Chumbar melhora as aprendizagens?

Isabel Flores

A
lógica desta apresentação baseia-se na análise de dados PISA e pre-
tende demonstrar que chumbar não é uma ferramenta efetiva para
ajudar os alunos que têm dificuldades de aprendizagem.
Chumbar um ano só pode ser visto como uma medida aceitável se se
estiver a dar uma segunda oportunidade aos alunos que não con-

seguiram aprender, no entanto há uma vasta literatura que mostra que esta
medida não surte os efeitos desejáveis para a maioria dos alunos, sendo por
tal considerada como uma medida cara e pouco eficaz.
Neste sentido analisámos a base de dados PISA procurando olhar para vários

que os docentes participantes são voluntários e em que o anonimato e a con-
fidencialidade se encontram assegurados. O modelo de observação de pares
proposto tem como base um quarteto constituído por dois pares de docentes,
oriundos de diferentes Escolas e formando grupos de trabalho nos quais todos
os intervenientes observam (duas vezes) e são observados (duas vezes).

Nota biográfica
É licenciado em Ensino de Física e Química pela FCUL e
doutorado em Science Education pela Universidade do Texas em
Austin. Atualmente é Professor Auxiliar e Vice-Presidente do
Conselho Pedagógico no Instituto de Educação da Universidade
de Lisboa. As suas principais áreas de interesse são a formação
de professores, o desenvolvimento profissional, a supervisão
pedagógica, a avaliação da formação, o desenvolvimento curricu-
lar, a formação e avaliação em contextos de elearning, e a
didática do Ensino Superior. É autor de diversos artigos científi-
cos e tem coordenado vários projetos de investigação nacionais e
internacionais, financiados por diversas organizações, incluindo
a Comissão Europeia, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, a
Fundação Bill e Melinda Gates, a Association for the Advance-
ment of Computing in Education, e a Society for Information
Technology and Teacher Education.



aspetos do chumbo em ligação com características dos alunos, das escolas e
dos seus pais.
Chumbar não só não contribui para melhorar as aprendizagens, como é uma
medida com traços discriminatórios, desfavoráveis a classes socioeconómicas
mais baixas, com predominância em escolas públicas. Chumbar parece con-
duzir à redução da autoestima e ao aumento de ansiedade face à escola.
Reduz também as expetativas dos pais face ao sucesso académico dos filhos e
futuro profissional. Tudo isto a um custo imediato de vários milhares de
Euros, e um custo estimado futuro para o próprio e para a sociedade de cen-
tenas de milhares de euros.
Em Portugal, onde não há dinheiro para nada parece não faltar dinheiro para
chumbar alunos, sendo que o sistema carece de uma mudança de atitude em
relação a uma prática que não se relaciona com exigência, nem com rigor do
sistema, mas apenas com punição e forma de filtrar os alunos, conduzindo a
abandono e formação deficiente e insuficiente para a vida adulta.
Para terminar sugerimos uma série de medidas alternativas que devem ser se-
riamente consideradas desde o inicio do percurso escolas e que podem con-
duzir a melhores aprendizagens e ao delinear de caminhos de vida efetivos
para os alunos com aprendizagens mais lentas.

Nota biográfica
Licenciada em Economia (UNL); Mestre em Economia Europeia e
Investimento Internacional (University of Reading, UK); Pós-
graduada em Análise de Dados (ISCTE), Diploma de estudos
avançados em Política Pública, e doutoranda pelo ISCTE e UAB
em Sociologia e Política Pública.
Analista de dados no projeto Aqeduto e colaboradora regular do
CNE. Formadora em Estatística, Análise de Dados e Econometria.
Colaboração em diversos estudos de base estatística e analítica
na área da educação, economia, gestão, saúde e ciência.



Workshops

Onde se escondem as histórias”
- oficinas de Escrita Criativa

para professores
Leonor Tenreiro

Ter acesso à criatividade através da escrita é uma experiência, não só diver-
tida, como gratificante. Com a Escrita Criativa podemos descobrir sentidos
diferentes de palavras comuns, interiorizar cenas do quotidiano de novas for-
mas, construir enredos que mudam a nossa visão do mundo.
Partindo de um conjunto de exercícios que têm como principal objectivo es-
timular a criatividade, uma sessão de escrita irá modificar a atitude dos par-
ticipantes perante a palavra escrita. Através dos exercícios propostos, estes
distraem-se do acto de escrever, já que estão sempre envolvidos numa espé-
cie de jogo, ligando-os cada vez mais ao enorme banco de dados da sua
mente. O objectivo da actividade não é o resultado final, mas sim o processo,
o acesso à criatividade e ao prazer de construir algo de novo. O momento de
partilha é a cereja no topo do bolo, permitindo, não só degustar as próprias
ideias, como saborear outras leituras.
Esta oficina visa desbloquear a imaginação e a escrita, com recurso a técnicas
de indução da escrita criativa. Aqui a expressão literária cruza-se com a ex-
pressão plástica e a expressão dramática. Cada jogo convida os participantes
a superar os seus receios criativos, estimulando a livre associação de ideias e
a descoberta de novos sentidos, palavras e caminhos. Os obstáculos superam-
se brincando, até ao momento em que os lápis parecem escrever sozinhos, tal
é o estado de concentração (e descontracção) a que chegam os seus donos.
Objectivos
Estimular o prazer da escrita;
Revelar as capacidades interpretativas;
Desenvolver a criatividade, valorizando tanto a produção individual, como a
colectiva;
Integrar outras áreas de expressão no processo de leitura e escrita;
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Promover a escuta e a compreensão do Outro
Nota biográfica
Leonor Tenreiro
A escrita está na sua vida desde sempre. Já foi jornalista, guion-
ista e assistente editorial, mas é a escrever para crianças e a vê-
las escrever que mais realizada se sente. Publicou os livros
infanto-juvenis O Homem Que Ia contra as Portas – cuja ilus-
tração foi premiada no Festival AmadoraBD de 2010 – e Porque
Chora o Rei?, escrito em co-autoria com Pedro da Silva Martins,
com ilustrações de João Fazenda, que tem vindo a apresentar
em livrarias, bibliotecas e feiras do livro pelo país. Foi como an-
imadora do MUS-E (Associação Menuhin Portugal), que começou
a (des)orientar oficinas de escrita criativa desde 2003. Desde
então, deixou-se contagiar pela imaginação e criatividade das
crianças. Se escrever e contar histórias era bom, vê-las nascer
por outras mãos ainda era melhor! Mais recentemente, tem
feito formações de escrita criativa para adolescentes, adultos e
pais e filhos, o que se tem revelado uma experiência muito en-
riquecedora para todos.

A qualidade da aprendizagem e a acção
estratégica na sala de aula

Projeto PerGRam
– percursos de gramática no 1.º ciclo
Susana Pereira e Encarnação Silva, ESELx

O desenvolvimento da consciência linguística, assim como o aprofundamento
progressivo do conhecimento metalinguístico, são atualmente entendidos
como domínios centrais na didática das línguas, na medida em que estão em
estreita correlação com uma boa proficiência em leitura e escrita, competên-
cias determinantes para o sucesso escolar.
No Agrupamento de Escolas de Benfica decorreu, no âmbito do Projeto Per-
GRam, um curso de formação cujo objetivo fundamental era dar um contrib-
uto significativo para ajudar os professores a promover a atividade
metalinguística dos alunos do 1.º Ciclo, tendo o projeto de investigação-ação,
que foi simultaneamente desenvolvido, centrado a sua intervenção no
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primeiro ano de escolaridade. Neste workshop pretende-se dar conta do tra-
balho desenvolvido nesse âmbito e apresentar os recursos didáticos Às voltas
com as palavras: percursos didáticos para a explicitação gramatical no
primeiro ano do 1.º Ciclo do EB.

Nota biográfica
Susana Pereira
É doutorada em Linguística pela Universidade Nova de Lisboa e
professora coordenadora na Escola Superior de Educação do In-
stituto Politécnico de Lisboa, assegurando a coordenação de dis-
ciplinas na área da linguística, na formação inicial e contínua de
professores, e do Mestrado em Didática da Língua Portuguesa.
Tem desenvolvido investigação nos domínios da didática da
gramática e do desenvolvimento da competência textual, tendo
publicado vários trabalhos nestas áreas. Integra o Grupo
Gramática & Texto do CLUNL, tendo coordenado o projeto Per-
GRam – Percursos para o ensino da gramática no primeiro ano
de escolaridade.

Encarnação Silva
É professora adjunta na Escola Superior de Educação de Lisboa,
na sequência de uma longa experiência de lecionação no 1.º
ciclo do Ensino Básico, lecionando, sobretudo, unidades curricu-
lares na área da Didática do Português e da Literatura para a
infância e Juventude. É Especialista em Formação de Edu-
cadores e Professores do EB – Língua Portuguesa, tendo uma
vasta experiência na formação contínua de professores e edu-
cadores de infância. Foi formadora no âmbito do Programa Na-
cional do Ensino do Português (2005/2009) e produziu materiais
didáticos de apoio à implementação do Programa de Português
para o Ensino Básico (2009), de que foi coautora. Tem diversas
publicações na área da Didática do Português, tendo apresen-
tado comunicações em múltiplos encontros de âmbito nacional e
internacional. Tem organizado Encontros nacionais no âmbito da
didática do Português e da Literatura.



Educação Intercultural
Alto Comissariado para as Migrações

Objetivos da sessão:
- apresentar e discutir em conjunto alguns conceitos e modos de perceção da
realidade. O "nós", o "outro", princípios da comunicação intercultural;
- proporcionar uma reflexão sobre os processos de educação e aprendizagem

intercultural.

O Poder da Imagem
A fotografia como instrumento

de comunicação
Pedro Roque

Programa do WS
1º Importância da produção de imagem no processo pedagógico.
2º Algumas técnicas simples de produção de imagem.
3º Visualização de alguns trabalhos produzidos no âmbito das Ações de For-
mação

Nota biográfica
89/93 Formado em Design pelo IADE
93/94 Pós-graduação em Design Industrial pela Glasgow School
of Art
99/2001 Curso Técnico de Fotografia – Oficina da Imagem
Desde 2002 Formador do Curso de Fotografia “Hobbie ou Profis-
são”
Desde 2012 Formador do Curso de Fotografia
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Projeto Cantar Mais
Ana Venade e Manuela Encarnação

O Cantar Mais é uma plataforma online que disponibiliza um repertório diver-
sificado de canções com arranjos e orquestrações originais apoiadas por re-
cursos pedagógicos multimédia e tutoriais de formação.
A missão essencial do Cantar Mais é Fazer do cantar uma experiência central
da aprendizagem e da vida musical das crianças e jovens, proporcionando as
condições necessárias para que essa experiência assuma a qualidade e fre-
quência indispensáveis ao seu enriquecimento estético, artístico, social e pes-
soal na escola e na comunidade.
Com este workshop pretende-se:
- sensibilizar os professores para a importância do cantar;
- vivenciar formas diversificadas de ensino e de aprendizagem de canções;
- conhecer e usar o site Cantar Mais como ferramenta pedagógica para o de-
senvolvimento da musicalidade a partir do cantar, integrando-se com outros
saberes.

Nota biográfica
Ana Venade
É licenciada em Ciências Musicais pela FCSH, tendo realizado a
parte curricular do Mestrado de Musicoterapia da Universidade
Lusíada. Iniciou os seus estudos na AMSC, fez o curso de Canto
Gregoriano, do IGL e o curso de Canto, da EMCN. Fez formação
com os professores Max van Egmond, Marius van Altena, Jill
Feldeman, Helmut Lips, Maria Dolores Soares e Ana Leonor
Pereira e com os maestros José Robert, Owen Rees, Peter
Philipps, Paul van Nevel, Armando Possante, Henrique Piloto,
Pedro Teixeira e Paulo Lourenço. Integrou diversos projetos de
música vocal, destacando-se: o Coro da Universidade e o Coro de
Câmara da Universidade de Lisboa, o Coro de Câmara Syntagma
Musicum, o Grupo Coral de Queluz; o Coro de Câmara do IGL e o
Coro Feminino Cantata; o Atelier de Ópera do Conservatório Na-
cional; o Coro Gulbenkian e o grupo Il Dolcimelo. Fundou, dirigiu
e dirige diversos grupos corais amadores. É professora de Edu-
cação Musical e formadora qualificada pelo Conselho Científico-
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Pedagógico da Formação Contínua de Professores. Faz parte da
Direção da Associação Portuguesa de Educação Musical e integra
a equipa do projeto Cantar Mais.

Manuela Encarnação
Mestre em Ciências da Educação – especialização em orientação
da aprendizagem pelo IE da UC, tem o Curso de Formação
Avançada do Doutoramento em Educação, na área de especial-
ização em Formação de Professores IE da UL, o CESE em Super-
visão Pedagógica e Gestão da Formação pela ESELX. Iniciou os
seus estudos musicais na AMSC seguindo-se a AAM. Tem o Curso
Geral de Canto e Composição da Escola de Música do Conser-
vatório Nacional. Professora de Educação Musical do QE do Agru-
pamento Almeida Garrett onde exerceu diversos cargos de
gestão pedagógica de 1990 a 2006. Formadora credenciada pelo
CCPFC nas áreas de Educação Musical/ Música, Concepção e Or-
ganização de Projetos Educativos e Didáticas Específicas (Edu-
cação Musical /Música). Foi orientadora pedagógica de Educação
Musical, Professora Tutora e Professora no Curso de Formação
Inicial de Professores do Ensino Básico – Variante de Educação
Musical na ESELX entre 1991 e 2003.É membro da Direção da
APEM desde 2005 e Diretora do Centro de Formação da APEM
desde 2009 e integra a equipa do Projeto Cantar Mais. Membro
do Conselho Científico do IAVE desde 2014 e Conselheira do CNE
desde 2015.

Coaching com professores
Maria João Martins e Paula Capaz Assunção

Workshop que visa encontrar uma nova atitude na escola e na vida.
Apresentação e treino de ferramentas úteis no processo de interação pessoal
e profissional.
Coaching é treino e consciência, caminho e mudança, crescimento e pro-
gresso, desenvolvimento pessoal e ação.
"O coaching é o estabelecimento de uma parceria com os clientes no contexto
de um processo de reflexão e de criatividade, para os incentivar a otimizar o
seu potencial tanto pessoal como profissional." ICF Mundo
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Programa do Workshop:
• O que é o Coaching.
• A Comunicação: Okness, Empatia; Reformulação; Metacomunicação;
Comunicação não Violenta.
• Exercício
• Partilha
• Conclusão

Nota biográfica
Paula Maria Silva Capaz Ferreira Assunção
Licenciada em Filosofia pela Universidade Católica Portuguesa.
Professora do ensino secundário com 25 anos de experiência.
Master Practitioner em Programação Neurolinguística.
Autora e cronista.
Coach profissional com curso certificado pela ICF - International
Coach Federation
Maria João Martins
Licenciatura em Gestão de Empresas pelo ISEG- Instituto Supe-
rior de Economia e Gestão
Formador certificado pela NHK
Pós Graduação em Estudos Europeus
30 anos de experiência em Gestão Financeira, Gestão Comer-
cial, Gestão de Projetos e Direção Geral de empresas na área do
Grande Consumo.
Coach profissional com curso certificado pela ICF - International
Coach Federation

Trabalhar na sala de aula com recurso ao
smartphone e ao tablet

Cláudia Capela

Trabalhar com tablets em sala de aula não é uma imagem do futuro, é uma
realidade!
Este workshop tem como objetivos:

• apresentar exemplos de alunos, professores e escolas que aceitaram
este desafio e que integraram as tecnologias nas suas salas de aula;
• debater as vantagens e os constrangimentos associados à introdução
das tecnologias, e mais especificamente tablets e smartphones, na sala
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de aula;
• explorar funcionalidades e aplicações disponíveis para tablet ou smart-
phone que podem ser usadas ou que foram especificamente criadas para
fins educativos.

Nota biográfica
Cláudia Capela
Licenciada em Matemática – Ramo de Formação Educacional,
pela Universidade Nova de Lisboa, e pós graduada em Organiza-
ção e Gestão da Formação e Análise de Dados, pelo ISCSP, Uni-
versidade Técnica de Lisboa.
Iniciou o seu percurso na LeYa como Coordenadora Editorial
Multimédia, sendo responsável pela conceção das componentes
digitais de projetos escolares de Matemática, das editoras ASA e
Texto.
Atualmente é Coordenadora de Projetos Educativos Digitais,
sendo responsável pela implementação e pela formação e acom-
panhamento de alunos e professores envolvidos em projetos de
introdução de tecnologia educativa na sala de aula. Entre
outros, esteve envolvida nos projetos Edulabs, Tablets no Ensino
e na Aprendizagem e Smart School.



Notas




