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RESUMO 

 

Apresentando-se como o relatório de estágio do Mestrado Profissionalizante em 

Ciências da Educação, no domínio Desenvolvimento Local e Formação de Adultos, o 

presente trabalho procura reflectir sobre todo o percurso realizado e sobre o conjunto de 

actividades em que estive envolvida.  

 

O estágio realizou-se na Divisão de Educação do Pelouro da Educação, Cultura, 

Desporto e Juventude da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e teve a duração de 

cinco meses. O concelho integra a Associação Internacional das Cidades Educadoras e 

esse facto acompanhou e influenciou grande parte das reflexões que foram sendo 

realizadas. Neste sentido, a mediação sócio-educativa no contexto de uma autarquia que 

integra a rede de cidades educadoras representa o principal eixo teórico, pensado como 

uma possibilidade de intervenção na rede de oferta formativa formal do concelho, uma 

das áreas onde trabalhei directamente, e nas mais diversas áreas relacionadas com a 

educação. O que se pretende é um trabalho conjunto e concertado que interligue a 

componente social, a educativa e cultural.       

   

Em articulação com a mediação sócio-educativa, e porque mediar é, também, agir 

localmente, a reflexão em torno do desenvolvimento local assume particular relevância 

tendo em vista um processo de desenvolvimento educativo integrado.  

 

A partir da experiência de estágio, questiona-se e reflecte-se, igualmente, sobre as 

facilidades e dificuldades de integração e intervenção no contexto. O relatório 

compreende, assim, um momento de reflexão em torno da profissionalidade das 

Ciências da Educação enquanto campo transdisciplinar que requer dos seus 

profissionais uma postura constante de questionamento e reflexão crítica.     
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RÉSUMÉE 

 

Se présentant comme un rapport du Master Professionnel en Sciences de L´Éducation, 

dans le domaine du Développement Local et Formation de Adultes, ce travail vise à 

réfléchir sur tout le parcours accompli en tant qu’ensemble des activités qui on été 

impliqués.   

 

Le stage s’est déroulé dans le Service de L’Éducation, de la Culture, du Sport et de la 

Jeunesse de la Mairie de Santa Maria da Feira dont la durée fut de cinq mois. La 

Municipalité fait partie de L’Association International des Villes Educatrices ce qui a eu 

un poids dans les options qui ont été faites. Dans ce sens, la médiation socioéducative 

dans le contexte d’une municipalité qui fait partie du réseau des villes éducatrices 

représente le principale axe théorique, pensé comme une possibilité d’intervention dans 

le réseau de l’offre de formation du département, une des voies où j’ai travaillé et dans 

d’autres domaines en rapport avec l’éducation. Ce que l’on vise c’est un travail d’équipe 

et de concertation qui relie la composante sociale, l’éducation et de culture.    

 

En articulation avec la médiation socioéducative, et la médiation c’est, aussi, agir 

localement, la réflexion sur le développement local est particulièrement important en 

vue d’un processus de développement éducatif intégré.  

 

À partir de l’expérience du stage, on conteste et on réfléchi sur les facilités et difficultés 

dans l’intégration et l’intervention dans le contexte. En outre, ce rapport comprend un 

moment de réflexion autour des professionnels des Sciences de l’Éducation en tant que 

champ transdisciplinaire qui demande que ces professionnels s’interrogent et 

réfléchissent tout le temps.  
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ABSTRACT 

 

Presenting itself as the report of a Professionalizing Master stage in Education Sciences, 

in the field of Local Development and Adult Education, the present work aims to reflect 

on the whole stage process and on the range of activities in which I was involved during 

it. 

 

The stage was held in the Division of Education of the Department of Education, 

Culture, Sport and Youth of the Municipal Council of Santa Maria da Feira and had the 

duration of five months. The Municipality belongs to the International Association of 

Educative Cities and that fact influenced most of the reflections which have been 

carried out. In this sense, the main theoretical axis of this report is socio-educational 

mediation in the context of a municipality integrated in a network of educative cities. 

This theoretical axis is thought of as a possibility of intervention in the municipality 

network of formal education offer - one of the areas where I worked directly - and in 

various areas related to education. The aim was to develop a joint and concerted work 

linking the social, the educational and cultural components. 

 

In articulation with socio-educational mediation, and because mediation is, also, act 

locally, the reflection around local development is particularly important in view of an 

integrated process of educational development. 

 

 The stage experience is also a motive to question and reflect the facilities and 

difficulties of integration and intervention in a local context. The report includes, 

therefore, a reflection about professionalism of Education Sciences as a 

transdisciplinary field which requires of its professional a constant posture of 

questioning and critical reflection. 
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I – I�TRODUÇÃO 

 

 O presente relatório resulta do estágio desenvolvido no âmbito do Mestrado 

Profissionalizante em Ciências da Educação, no domínio do Desenvolvimento Local e 

Formação de Adultos. O estágio realizou-se na Divisão de Educação do Pelouro da 

Educação, Cultura, Desporto e Juventude da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira 

e teve a duração de cinco meses. O que se seguiu ao momento presencial de estágio foi 

um trabalho de leituras, de debate e de escrita, tendo em conta a minha estadia no 

terreno em articulação com algumas temáticas centrais que permitiram um conjunto 

vasto de reflexões. Neste sentido, o que propomos é um relatório que tem como 

preocupação central a descrição de como decorreu o estágio, procurando, 

simultaneamente, confrontar esse percurso e as reflexões que lhe estiveram e estão 

inerentes com uma componente de natureza mais teórica que me permite questionar e 

reflectir, de uma forma mais aprofundada, sobre tudo aquilo que vivi na prática.     

 Posto isto, inicio o relatório com uma breve caracterização do concelho e da 

instituição de estágio. Pensamos ser importante apresentar, sucintamente, o concelho de 

Santa Maria da Feira, a Câmara Municipal e, mais concretamente, a Divisão de 

Educação. No mesmo capítulo surge, ainda, a justificação da escolha do contexto e as 

primeiras reflexões em torno da entrada no terreno. No terceiro capítulo, são enfatizadas 

duas componentes que advêm da caracterização construída no capítulo anterior e que 

têm a ver com o movimento das cidades educadoras e com o desenvolvimento local. 

Santa Maria da Feira apresenta-se enquanto cidade educadora e, por isso, faz todo o 

sentido chamar para a discussão algumas questões relacionadas com o desenvolvimento 

local, como forma de intervir localmente e de uma forma participada. O que se segue é 

um conjunto de reflexões em torno do estágio, designadamente no que tem a ver com a 

minha postura face ao mesmo, a integração no contexto, as actividades em que 

participei e aquela em que estive envolvida mais aprofundadamente, no sentido de 

apresentar algumas sugestões de intervenção. Chegados a este momento, é tempo de 

procurar cruzar os dois capítulos anteriores, promovendo uma reflexão mais sustentada 

sobre o processo de desenvolvimento educativo integrado. Perceber como é que a rede 

de oferta formativa é trabalhada e dar algumas pistas que abram portas a futuros 

trabalhos nesta área são os principais objectivos. O quinto capítulo emerge da 

necessidade de reflectir em torno da intervenção como percurso acompanhado, 
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permanentemente, pela investigação e que requer o estabelecimento de relações com o 

contexto. Por ser um Mestrado Profissionalizante, a questão da intervenção assume 

particular importância mas, não sendo possível intervir sem investigar, ambas são 

indispensáveis num percurso de estágio. Dando seguimento ao relatório, o que 

apresentamos é uma reflexão relacionada com a contribuição do meu trabalho para a 

profissionalidade das Ciências da Educação. Este é um ponto fundamental porque é 

extremamente importante discutir sobre o papel ou os papéis dos licenciados em 

Ciências da Educação, não só enquanto estagiários mas, principalmente, enquanto 

profissionais e enquanto portadores de um conjunto de conhecimentos que lhes deverá 

permitir adoptar uma postura de reflexão e questionamento. Não poderíamos terminar 

sem antes tecer um conjunto de reflexões finais que encerram o relatório e, 

consequentemente, um ciclo que foi o estágio. Mas, ainda assim, o que é suposto é que 

o trabalho realizado não fique fechado num relatório e que vá mais para além disso.                             



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – CO�CELHO E I�STITUIÇÃO  

DE ESTÁGIO 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

II – CO�CELHO E I�STITUIÇÃO DE ESTÁGIO 

 

2.1. Caracterização do Concelho de Santa Maria da Feira 

 Santa Maria da Feira é um município localizado na região Norte e na sub-região 

de Entre Douro e Vouga. Trata-se de um concelho pertencente à Grande Área 

Metropolitana do Porto, embora faça parte do distrito de Aveiro. Santa Maria da Feira é 

constituído por 31 freguesias, com uma área aproximada de 215 km² e tem, segundo 

dados de 2008, 147 406 habitantes, registando um forte crescimento populacional ao 

longo dos anos. Em convivência com os concelhos de Vila Nova de Gaia, Espinho, São 

João da Madeira, Oliveira de Azeméis, Ovar, Arouca, Gondomar e Castelo de Paiva, 

Santa Maria da Feira “destaca-se tanto pela força histórica do seu passado milenar, 

como pelo vigor com que desafia os tempos modernos”
1.  

 No que concerne às questões demográficas, segundo dados do Instituto Nacional 

de Estatística, em 2004 residiam em Santa Maria da Feira 142 295 pessoas. Desse 

número, 17,4% dos habitantes tinham entre 0 e 14 anos, superior aos 13,1% que dá 

conta da população entre os 15 e os 24 anos. Já no que diz respeito ao intervalo dos 25 

aos 64 anos, o valor percentual dispara para os 56,9%. Com uma idade igual ou superior 

aos 65 anos existiam 17 813 habitantes, 12,5% da população do concelho. É importante 

referir que, ao longo dos anos, temos assistido a um gradual envelhecimento 

populacional, causado pela diminuição da natalidade e pelo aumento da população com 

idade igual ou superior aos 65 anos.   

 O concelho de Santa Maria da Feira sedia “o maior centro mundial de 

transformação de cortiça e a maior concentração de indústria do calçado, assumindo 

ainda destaque as indústrias de metalomecânica, metalurgia, papel, cerâmica, 

lacticínios, brinquedos, puericultura e equipamentos para crianças”
1. Neste sentido, o 

sector predominante é o sector secundário, apresentando, também, um grande número 

de empresas no sector terciário. No entanto, nos últimos anos, tem-se vindo a assistir ao 

encerramento de um grande número de empresas no sector industrial.   

 Relativamente aos níveis de escolaridade da população, será importante referir 

que, segundo os censos de 2001, e analisando o escalão etário que vai dos 15 aos 24 

anos, 36,33% concluiu o ensino secundário e apenas 16,70% atingiu o ensino superior. 

Na população entre os 25 e os 64 anos, grande parte (47,30%) atingiu apenas o 1º ciclo 

                                                           
1 In www.cm-feira.pt 
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do ensino básico e uma fatia bastante inferior (7,51%) alcançou o ensino superior. Dos 

65 anos para cima, os maiores valores distribuem-se da seguinte forma: 34,63% não 

possuem qualquer nível de ensino e 59,08% concluíram o 1º ciclo do ensino básico.  

 A caracterização do concelho não estaria completa sem antes dar conta de 

algumas características sócio-culturais que a identifiquem. De acordo com informação 

da própria Câmara Municipal, “com uma oferta cultural diferenciadora ao longo de 

todo o ano, Santa Maria da Feira assume-se como um verdadeiro “Palco de 

Experiências”, onde o visitante é desafiado a viver em pleno o espírito dos eventos e 

convidado a regressar sempre que a cultura acontece”
2. Exemplos disso são a Viagem 

Medieval, o Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua – e a Terra dos 

Sonhos. Além disso, “Santa Maria da Feira tem um dos mais belos e notáveis castelos 

de Portugal e um centro de congressos de excelência - o Europarque - que é também 

palco de uma extensa e qualificada programação cultural anual”
2. Nesta aposta, que 

pretende ir de encontro ao desenvolvimento de uma dada política cultural, muito têm 

contribuído as associações locais que existem, em grande número, no concelho de Santa 

Maria da Feira. Se pensarmos, em simultâneo, no âmbito cultural e desportivo, são 

cerca de 250 as associações que desenvolvem um trabalho extremamente importante 

não só a nível das iniciativas mais pontuais, como também no que tem a ver com os 

grandes eventos do concelho, como sejam, por exemplo, a Viagem Medieval e o 

Imaginarius.   

 

2.1.1. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira 

 O edifício central da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira localiza-se na 

Praça da República. A autarquia encontra-se organizada em nove gabinetes: Gabinete de 

Comunicação e Relações Públicas Internacionais, Gabinete de Apoio à Presidência, 

Gabinete de Apoio Jurídico, Gabinete de Modernização Autárquica, Gabinete de 

Protecção Civil, Gabinete de Informática e Organização, Gabinete de Fiscalização, 

Gabinete de PDM (Plano Director Municipal) e Gabinete de Estudos, Inovação e 

Controlo de Qualidade. Existe, ainda, a Divisão de Apoio aos Órgãos Autárquicos. 

Relativamente aos Pelouros, a autarquia em causa encontra-se organizada no Pelouro de 

Administração, Finanças e Desenvolvimento Económico, Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo, Pelouro de Obras Municipais, Protecção Civil e Ambiente, Pelouro da 

                                                           
2 In www.cm-feira.pt 
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Educação, Cultura, Desporto e Juventude e Pelouro do Turismo, Biblioteca e Museus. 

Dentro destes Pelouros surgem diversos Departamentos e consequentes Divisões.         

 O município tem um projecto educativo no âmbito do qual assume quatro eixos 

primordiais de intervenção: reabilitação do parque escolar, combate ao abandono e ao 

insucesso escolar, melhoria da qualidade de ensino e ampliação da procura de formação 

ao nível secundário e adequação das formações às necessidades. Estes quatro eixos têm 

subjacentes diversas medidas que pretendem ir de encontro a um dos principais focos de 

intervenção da autarquia de Santa Maria da Feira, que é a educação escolar e 

profissional.     

 

2.1.1.1. Divisão Municipal de Educação 

 

 
Figura 1 – Organigrama do Pelouro da Educação, Cultura, Desporto e Juventude 

 

 Na figura anterior, procurei construir um organigrama do Pelouro da Educação, 

Cultura, Desporto e Juventude no sentido de sistematizar algumas informações 

relativamente às funções dos diferentes gabinetes que constituem a Divisão de 

Educação. A determinada altura do estágio, tornou-se importante, para mim, 
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esquematizar estas informações, até pelo facto do meu trabalho se restringir ao gabinete 

de projectos sócio-educativos. Neste sentido, questionei algumas pessoas e recorri a 

alguns documentos para perceber, por um lado, o que é que as pessoas fazem na 

realidade e como perspectivam o seu trabalho e, por outro, o que é que está escrito 

relativamente aos diferentes gabinetes e, consequentemente, às diferentes funções 

atribuídas a essas pessoas. Assim, o Pelouro da Educação, Cultura, Desporto e 

Juventude está organizado em três Divisões: a Divisão de Educação, a Divisão de 

Juventude e Desporto e a Divisão da Cultura. Estas duas últimas Divisões não foram 

alvo do meu aprofundamento esquemático, apenas pelo facto de o meu estágio estar 

circunscrito a uma área muito específica da Divisão de Educação, embora reconheça e 

valorize o seu importante papel no conjunto de actividade do Pelouro. Relativamente à 

Divisão de Educação, esta encontra-se subdivida no gabinete de projectos sócio-

educativos, nos gabinetes de administração e gestão escolar e pré-escolar e no serviço 

de apoio administrativo. Ao gabinete de administração e gestão escolar cabe assegurar o 

normal funcionamento em termos de transportes e refeições, reabilitar o parque escolar 

e gerir os apoios ao nível da acção social escolar. Este último ponto também é uma 

preocupação para o gabinete de administração e gestão pré-escolar, bem como assegurar 

o normal funcionamento em termos de pessoal não docente, ao nível do material e em 

algumas actividades. O Programa de Apoio à Família é da responsabilidade da Câmara 

Municipal, em articulação com uma empresa do concelho - Grande Sábio. O gabinete 

de projectos sócio-educativos tem a seu cargo o Centro de Recursos Educativos 

Municipal (CREM), a Escola a Tempo Inteiro (ETI) e a Escola de Educação Rodoviária 

(EER). Dentro da área de trabalho deste gabinete, encontramos a intervenção psico-

pedagógica, o apoio logístico e os projectos sócio-educativos. O trabalho da Dra. 

Andreia, minha orientadora local, passa, muito, por uma intervenção ao nível dos 

projectos sócio-educativos e, por isso, o meu estágio foi conduzido e influenciado por 

esse factor. É da sua responsabilidade, entre muitas outras coisas, a coordenação da rede 

das bibliotecas escolares, a representação nos conselhos gerais de algumas escolas, 

algumas actividades pontuais como o Cabaz de Natal e a Feira de Artes Performativas. 

 

2.2. Justificação da escolha do contexto 

 Desde o início da licenciatura que alimento o desejo de estagiar no Pelouro da 

Educação da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, por ser a cidade onde resido e, 
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acima de tudo, por ser uma cidade cujo investimento na área educativa sempre chamou 

a minha atenção. É, de facto, uma autarquia com um projecto educativo que considero 

muito interessante, estando, constantemente, a por em prática novas acções. A minha 

opção pelas Ciências da Educação também me tem tornado mais sensível a estas 

questões, conduzindo a um maior interesse para conhecer melhor o contexto em causa. 

Quando passei a residir em Santa Maria da Feira, o que mais suscitou a minha 

curiosidade foram as iniciativas culturais e educativas que eram, e são, constantemente 

realizadas. O simples facto de receber uma agenda mensal com a enunciação das 

diversas actividades que decorrem no concelho cativou a minha atenção e, acima de 

tudo, estimulou a minha curiosidade. Neste sentido, o que me motivou foi a 

possibilidade de viver, na prática, o funcionamento e o desenvolvimento de projectos 

educativos num local que conta já com a presença de uma pessoa licenciada em 

Educação há cerca de 10 anos. E este foi outro factor que contribuiu para a minha 

escolha porque, de verdade, o facto de ser um contexto que já conhece as Ciências da 

Educação facilita, de certa forma, a integração dos estagiários dessa área e cria as 

condições necessárias para que o nosso trabalho possa ser encarado de outra forma.   

 Sendo a minha área de Mestrado o Desenvolvimento Local e a Formação de 

Adultos, faz todo o sentido optar por uma Câmara Municipal, porque este é um contexto 

que integra diversas componentes a nível económico, político, cultural, educativo e 

social. Todas elas se cruzam numa actuação que deverá ser ao nível do território e, 

consequentemente, junto dos cidadãos. Esta proximidade dos cidadãos e a dimensão 

relacional que lhe está inerente remete para alguns dos conceitos da filosofia das 

cidades educadoras, movimento ao qual a cidade de Santa Maria da Feira aderiu, 

assunto que pretendo explorar mais à frente neste trabalho. Também o conceito de 

desenvolvimento local será explorado num dos próximos capítulos, no sentido de 

trabalhar os pontos de ligação entre esta temática e a filosofia subjacente ao movimento 

das cidades educadoras. 

 

2.3. Entrada no terreno 

Num capítulo dedicado à apresentação do contexto de estágio, é pertinente dar 

conta, também, da minha entrada no terreno, com todas as reflexões que daí advieram. 

O primeiro contacto mais formal, no contexto de estágio, foi feito no dia 26 de 

Outubro e contou com a presença da Dra. Andreia Santos e da Prof.ª Teresa Medina. 
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Neste encontro, procurou-se, acima de tudo, encontrar um foco para o meu trabalho. 

Assim, e depois de discutidas as questões mais práticas, procurámos encontrar algumas 

soluções que fossem proveitosas não só para mim, enquanto estagiária, mas também 

para a Câmara, enquanto contexto de estágio. Neste sentido, falou-se sobre um projecto 

que tinha a ver com a construção de um guia de recursos educativos, algo que desde 

logo me agradou. Segundo o que percebi, a ideia seria fazer um levantamento da oferta 

educativa/formativa do concelho, indo buscar contributos a diversos campos como o da 

formação, da qualificação, do associativismo e até do desporto. Durante a reunião, e 

dada a minha vontade de iniciar o estágio o quanto antes, foi-me perguntado se queria 

começar no dia seguinte. E, assim, no dia 27 de Outubro, à hora marcada, lá estava eu 

para iniciar um novo ciclo. A Dra. Andreia começou por explicar-me, sucintamente, o 

funcionamento da Câmara e as divisões existentes, com particular enfoque para o 

Pelouro da Educação, Cultura, Desporto e Juventude. Além disso, foram-me 

apresentados alguns dos elementos que trabalham neste Pelouro. Nesse mesmo dia, 

cederam-me uma secretária, temporariamente (pertencente a uma pessoa que estava de 

férias), e eu comecei a trabalhar. A primeira coisa que fiz foi procurar informar-me, de 

forma aprofundada, sobre a actividade da Divisão de Educação, o que implicou a leitura 

atenta de diversa documentação. A minha primeira escolha foi a carta educativa que, 

embora já esteja um pouco desactualizada, possui informações importantes para um 

conhecimento mais consistente sobre o contexto. Da carta educativa, a minha primeira 

impressão foi que as referências ao sistema escolar prevalecem e os levantamentos 

relativos a este tipo de educação são, maioritariamente, ao nível do número de escolas. 

Neste sentido, o que está ali retratado é um levantamento mais a nível físico da rede 

escolar, abarcando menos outras dimensões da realidade da educação escolar e da 

realidade educativa em geral. A carta educativa apresenta alguma reflexão crítica sobre 

as questões educativas, admitindo, entre outras coisas, a necessidade de criar um “órgão 

municipal para a formação”
3, que acompanhe, a cada momento, as necessidades 

formativas do concelho. De certa forma, este órgão pretende constituir-se como um 

meio de acompanhamento e de informação permanente.    

Feita esta reflexão mais descritiva, digamos assim, é tempo de realçar o que eu 

própria sentia face àquela que foi a fase mais importante do meu percurso académico. 

Nos primeiros dias confesso que prevalecia um misto de sentimentos. Por um lado, 

                                                           
3
 Carta Educativa do Concelho de Santa Maria da Feira, 2005 



27 

 

estava ansiosa por começar o estágio mas, por outro, sentia algum receio. Algumas 

questões pairavam na minha cabeça e a dúvida era uma constante. Tratou-se do primeiro 

contacto com um contexto de trabalho, onde é suposto que nos integremos tanto quanto 

possível. Além disso, o facto de ser uma Câmara Municipal também me suscita um 

maior receio de falhar e de não conseguir atingir os objectivos a que me propus. No 

entanto, o facto de eu encarar este estágio como um meio de aprendizagem e de 

acompanhamento do trabalho, em contexto real, de uma pessoa cuja formação 

académica é, também, na área das Ciências da Educação, transmitiu-me uma certa 

tranquilidade e alguma confiança. E foi essa tranquilidade e essa confiança que me fez 

ir diariamente para a Câmara com bastante optimismo. Quando, por essa altura, ouvia 

relatos de colegas meus sobre as dificuldades sentidas na entrada em diversos contextos, 

olhava para a minha própria experiência e pensava no quanto esta última estava a ser 

facilitada por parte das pessoas que trabalham na Câmara. Neste aspecto, penso que a 

minha atitude também foi importante, na medida em que, antes mesmo da primeira 

reunião para formalização do estágio, já me tinha dirigido à Câmara e conversado com 

quem viria a ser a minha orientadora, dando-me a conhecer e procurando perceber 

melhor o funcionamento do Pelouro. Este primeiro encontro foi previamente preparado 

com diversas leituras. Por tudo isto, a minha entrada no terreno, que começou a ser 

construída muito antes do envio do protocolo por parte da faculdade ou da reunião entre 

as minhas orientadoras, foi uma entrada facilitada por diversos factores que têm a ver 

não só com as pessoas que estão no contexto como também pela minha postura perante 

o estágio. Postura essa que, por um lado, me levou a conhecer o terreno e as pessoas 

antes de me terem pedido para o fazer e, por outro, permitiram que eu soubesse gerir de 

uma forma muito significativa a minha entrada e estadia no Pelouro.        
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III – DESE�VOLVIME�TO LOCAL E CIDADES EDUCADORAS 

 

3.1. Filosofia subjacente ao movimento das cidades educadoras 

Porque Santa Maria da Feira integra o movimento das cidades educadoras e 

porque a filosofia que lhe está inerente vai influenciar grande parte das minhas 

reflexões, faz todo o sentido dar seguimento a este trabalho com algumas considerações 

sobre esta temática.    

A Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE) surgiu, 

oficialmente, em 1994, resultado da vontade de um grupo de cidades trabalharem 

conjuntamente com vista à melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes. Antes 

disso, em 1990 e 1992, já se tinham realizado dois encontros internacionais começando 

a vislumbrar-se a criação de um movimento com características e objectivos específicos. 

É importante referir que a AICE tem os seus princípios expostos na Carta das Cidades 

Educadoras, subscrita por centenas de cidades a nível mundial, sendo que a “educação 

para a diversidade e a cooperação internacional”, “o desenvolvimento de uma política 

educativa municipal ampla”, “o fomento da informação e do associativismo” e a 

“integração intergeracional” são, para Maria Villar (2001: 23), quatro dos princípios 

fundamentais nela presentes.       

O município de Santa Maria da Feira aderiu à Associação Internacional das 

Cidades Educadoras em 2002 e, desde então, tem procurado desenvolver e partilhar os 

seus projectos de forma a haver uma troca de experiências educativas entre as cidades 

de todo o mundo que constituem este movimento.   

A partir das leituras que tenho vindo a fazer, há três conceitos que surgem como 

fundamentais para perceber a ideologia que subjaz ao movimento das cidades 

educadoras. São eles: a participação activa e crítica, a responsabilização e o 

reconhecimento. Estes permitem realçar, para além de outras coisas, uma dimensão 

relacional que pressupõe que os sujeitos vivam com o espaço e não no espaço. Esta 

ideia está muito presente quando se pensa numa cidade educadora porque, de verdade, a 

cidade é, em si, um potencial contexto educativo. Uma cidade educadora visa a 

construção de uma identidade comunitária, permitindo uma nova visão da cidade e da 

sociedade que têm uma função extremamente importante, que é a função de educar. 

Estamos, portanto, a falar de um projecto local que implica repensar a cidade e implica, 
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acima de tudo, um alargamento do conceito de educação, que não se restringe à 

educação escolar, mas a uma educação ao longo da vida e nos mais diversos contextos. 

Assim, às cidades educadoras pede-se que promovam uma identidade local que, 

por sua vez, contribua para o desenvolvimento dessas cidades e dos seus habitantes. É 

esta acção conjunta que permite invocar o conceito de cidadania, até porque “por 

cidade educadora entende-se o lugar onde se exerce a cidadania. Onde se aprende a 

cidadania, exercendo-a” (Pinto, 2004: 152). Se a cidadania se aprende na prática, então, 

o que se espera das cidades educadoras é que promovam aprendizagens, através de um 

projecto local, capaz de fomentar uma dimensão relacional e, consequentemente, uma 

identidade comunitária que contribua para o desenvolvimento de uma cidade educativa, 

educadora e, portanto, cidadã. Ou seja, um dos principais objectivos das cidades 

educadoras é o exercício pleno da cidadania, pelo que o grande desafio está em que cada 

um eduque e se sinta educado, num contexto que não seja apenas o escolar. Na 

concepção deste movimento, a cidadania deve ser trabalhada tendo em conta os direitos 

culturais, sociais, políticos e civis. Logo, o que está em causa é, também, a liberdade do 

indivíduo, que conduz, como refere Isabel Menezes (2005), ao seu próprio 

empoderamento e, consequentemente, ao da cidade onde se encontra. Nas cidades 

educadoras, o que se pretende é uma cidadania ligada ao território porque ela só faz 

sentido se for construída no espaço e no tempo da cidade, daí a dimensão relacional 

característica deste movimento. A cidadania, neste contexto, deverá ser uma cidadania 

participativa que tem subjacente um sentimento de co-responsabilização e de 

reconhecimento mútuo. Assim, a cidadania não se reduz a um conjunto de direitos 

consagrados na lei e atribuídos aos indivíduos. A cidadania é, acima de tudo, uma 

prática, logo, os direitos são, também, construídos e conquistados. No fundamento das 

cidades educadoras está presente a ideia de uma participação activa na sociedade, pelo 

que o poder não está regulado e definido, mas sim por desenvolver. Concretizando, a 

cidadania não é um dado adquirido, mas uma construção e a participação é, 

simultaneamente, um direito e um dever de todos, atribuindo aos sujeitos a liberdade de 

construírem as suas próprias opções.  

Em suma, é importante referir que aquilo que se designa de formação para a 

cidadania, no contexto das cidades educadoras deve ser substituído pelo exercício 

prático da cidadania, não se esperando dos cidadãos um papel passivo. O que se pede é 

que a cidade, em si, desempenhe um papel fundamental, promovendo competências de 
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reflexão e participação, porque “e, embora a assunção de uma cidadania participativa 

exija o domínio de conhecimentos, supõe também competências, recursos (pessoais e 

extrapessoais) e disposições para agir” (idem: 18). Nas cidades educadoras, o que se 

espera é que o projecto educativo da cidade compreenda um alargamento do conceito de 

educação porque “a formação para a cidadania, nas condições actuais, é sobretudo, e 

com carácter de urgência, educação de adultos” (Pinto, 2004: 146). A formação para a 

cidadania, neste contexto, consiste no desenvolver de competências de reflexão, 

discussão e intervenção. Tal como referem Luc Ferry e Vincent Jean-Didier (2003: 23), 

“não é porque o homem tem uma história, social ou natural, que deixa de ser livre, mas 

exactamente pelo contrário, é porque é livre que ele acede à historicidade autêntica, 

aquela que nos afasta do reino da natureza para nos fazer entrar no da cultura”. Nas 

cidades educadoras, o que se deseja é a participação activa dos cidadãos, permitindo a 

manifestação e partilha das suas diferenças e, consequentemente, dos seus valores.               

 Por tudo o que acabei de referir, “o que era função da escola passa a ser 

entendido como função da cidade, de toda a polis comunitária. O que era ciclo da 

aprendizagem escolar passa a ser o ciclo de toda a vida” (Pinto, 2004: 149). Neste 

contexto, polis pretende realçar o princípio agregador, includente e, simultaneamente, 

libertador e não o carácter modelador que advém do conceito proveniente da Grécia. 

Neste último conceito, apesar da polis representar os cidadãos, estes são modelados 

pelas leis, normas, crenças e costumes da mesma, que é o que não se espera das cidades 

educadoras, até porque “a cidade está em formação permanente. Forma-se a si mesma, 

formando os cidadãos, dentro e fora dos espaços e tempos escolares, ao longo de toda 

a vida. Será um processo conscientemente assumido e conscientemente participado” 

(idem: 152). E, de verdade, o que se pede à cidade é que esta promova competências de 

participação activa. O fundamento das cidades educadoras assenta, em grande parte, na 

concepção de que o que realmente se pretende é a inclusão de todos e onde todos se 

sintam realmente tidos em conta, considerados pela sua diferença. Esta diferença pode e 

deve ser partilhada, no sentido do desenvolvimento pessoal e social. É nestes 

pressupostos que a acção educativa, nas cidades educadoras, assenta, porque acredita na 

educação ao longo da vida dos cidadãos, através de um processo de participação na 

cidade e, inevitavelmente, na sociedade. A cidade “deve deixar de ser um mero recurso 

pedagógico da escola para converter-se num verdadeiro agente educativo, numa fonte 

de aprendizagem, de sabedoria e convivência” (Villar, 2001: 23).  
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 Não poderia terminar este ponto sem fazer uma breve referência a um certo 

carácter utópico subjacente à filosofia das cidades educadoras. Mas, de facto, é esta 

carga de utopia que permite ao movimento ir mais além e procurar desenvolver 

projectos que tenham em vista os seus objectivos. Ou seja, a utopia, aqui, pode servir 

como incentivo ao grande projecto que está por trás das cidades educadoras.  

 

3.1.2. Concepção de educação subjacente a este movimento 

 A filosofia subjacente ao movimento das cidades educadoras implica encarar a 

educação não como função apenas da escola mas como função de toda a cidade. A uma 

cidade educadora é pedido que desenvolva “uma cultura de colaboração entre 

municípios e escolas, estabelecendo parcerias educativas para garantir uma 

equilibrada e justa repartição de encargos e de competências entre Administração 

Central, Municípios e Escolas” (Costa, 2007: 21). A escola não se pode assumir como o 

único meio onde se educa, onde há uma influência educativa. É necessário que a escola 

repense as suas funções e abra espaço a outras entidades educativas e educadoras que 

nos acompanham ao longo de toda a vida e que não podem ser ignoradas. Neste 

contexto, faz todo o sentido que a escola, a família, as associações locais, as autarquias, 

entre outras entidades, desenvolvam um trabalho conjunto de cooperação. É aquilo a 

que se poderá chamar de trabalho em rede ou, dito de outra forma, de “Sistema 

Formativo Integrado” (Villar, 2001: 29). A autora referida defende que uma cidade 

educadora, embora tenha inerente alguma carga de utopia, pode encontrar neste Sistema 

Formativo Integrado possibilidades de concretização. Ou seja, é possível que uma 

cidade seja educadora se promover um trabalho concertado entre diversas entidades 

públicas e privadas, no sentido de adoptarem uma estratégia educativa comum. “Os 

princípios que fundamentam o Sistema Formativo Integrado apostam no diálogo e na 

concertação entre os diferentes agentes sociais no respeitante aos temas educativos que 

afectam a comunidade” (idem: 30). Assim, e tendo em conta a autora supra-

mencionada, a administração local, as instituições educativas, a família, o sistema 

produtivo e o associativismo são os cinco agentes territoriais envolvidos neste Sistema. 

Cada um deles tem uma função específica mas todos têm um objectivo comum, que é o 

desenvolvimento de um projecto educativo global e integrado que apresente respostas 

adequadas à sociedade. Por outras palavras, o Sistema Formativo Integrado só é 

possível “a partir da autonomia e da clara definição do espaço de iniciativa que 
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corresponde a cada agente social para articular um plano global de actuação que, 

baseado no diálogo e no conhecimento exaustivo da realidade, ofereça respostas 

eficazes e revitalizadoras para um território concreto” (idem: 40). 

 Tudo o que acabei de referir conduz, a meu ver, a “uma política educativa 

ampla, com carácter transversal e inovador, compreendendo todas as modalidades de 

educação formal, não formal e informal, assim como as diferentes manifestações 

culturais, fontes de informação e vias de descoberta da realidade que se produzam na 

cidade”
4. E, assim, retorna a questão da necessidade de repensar o conceito de educação 

que acompanhe, digamos assim, este Sistema Formativo Integrado e que nos permita 

aprender ao longo da vida e nos mais diversos contextos.   

 

“Todos os habitantes de uma cidade terão o direito de desfrutar, em 

condições de liberdade e igualdade, os meios e oportunidades de 

formação, entretenimento e desenvolvimento pessoal que ela lhes 

oferece. O direito a uma cidade educadora é proposto como uma 

extensão do direito fundamental de todos os indivíduos à educação. A 

cidade educadora renova permanentemente o seu compromisso em 

formar nos aspectos, os mais diversos, os seus habitantes ao longo da 

vida. E para que isto seja possível, deverá ter em conta todos os 

grupos, com suas necessidades particulares”. 4 
 

 Este princípio realça a importância de alargarmos o conceito de educação que, 

por um lado, não se restringe ao espaço escolar e, por outro lado, não ocorre apenas 

numa fase específica da nossa vida. A formação como um processo contínuo e 

permanente é um dos principais focos da Carta das Cidades Educadoras, indo de 

encontro à perspectiva de que “a educação [deve ser] entendida como um processo ao 

longo da vida, responsabilizado e partilhado pelos diversos agentes que fazem parte 

integrante dessa comunidade (…) sempre em busca de uma sociedade educadora” 

(Costa, 2007: 17).    

 

3.2. Desenvolvimento local  

Falar do projecto que subjaz ao movimento das cidades educadoras implica 

pensar, como já referi, numa acção local e esta acção local deverá ter como prioridade a 

emancipação dos sujeitos em articulação com o contexto. Assim, pensamos ser 

pertinente reflectir em torno do desenvolvimento local, procurando ir de encontro a uma 
                                                           
4
 Carta das Cidades Educadoras, 2004 
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lógica do desenvolvimento integrado e tendo em conta o importante papel que as 

autarquias representam, designadamente numa cidade que integra a Associação 

Internacional das Cidades Educadoras.   

Antes de mais, quando falamos em desenvolvimento local, é preciso perceber do 

que é que estamos a falar. Este é um conceito susceptível das mais diversas leituras, até 

porque quer desenvolvimento quer local não são termos que respondam por si mesmos. 

Por um lado, quando falamos em desenvolvimento, rapidamente pensamos em 

crescimento económico, o que nem sempre representa uma relação válida. A 

componente económica não é a única que está em causa sendo, por isso, acompanhada 

por componentes como a política, a cultural e a social. Por outro lado, também o local 

suscita diversas interpretações. Manuel Matos (s/d: 1) defende que o próprio conceito 

tem vindo a sofrer alterações ao longo dos tempos. Numa primeira fase, o local era 

perspectivado como um “objecto política e socialmente invisível”, dado o peso e a 

centralidade assumidas pelo contexto nacional. Num segundo momento, a concepção 

anterior inverte-se e passa-se a encarar o local com uma identidade própria e que, por 

isso, se apresenta como oposta à identidade nacional homogeneizadora. Finalmente, 

numa terceira fase, o local é encarado como um “espaço híbrido entrecruzando várias 

dimensões, - o nacional e o global, a pré e a pós-modernidade, o social e o político, o 

representativo e o participativo, o solidário e o comunitário” (idem: 1).  

 Por tudo o que acabei de referir, pensar no desenvolvimento local implica 

centralizar a discussão num tempo e espaço específicos, com as referências culturais 

que lhes estão inerentes. Ora, este espaço e este tempo estão, cada vez mais, fundidos, 

pelo que a discussão sobre o local é, não só uma necessidade, como, também, uma 

urgência. Porque é no local que as coisas acontecem, o que surge deve emergir de 

dentro para fora, numa rearticulação local. O que está em causa é, portanto, um 

desenvolvimento do território, numa articulação entre o local e o social, entre o local e o 

cultural e entre o local e o político. A dimensão económica está, inevitavelmente, 

presente mas não é nem deve ser a principal preocupação do desenvolvimento. Assim, e 

tendo em conta o facto de Santa Maria da Feira ser uma cidade educadora, que 

pressupõe evidenciar a acção dos sujeitos no espaço local, o que se espera do seu 

projecto de desenvolvimento é a sua relação com a participação activa dos cidadãos, no 

sentido do desenvolvimento pessoal e, consequentemente, da sua emancipação. E, aqui, 

a educação assume um papel extremamente importante porque pode e deve contribuir 
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para a (trans)formação dos sujeitos individualmente e, consequentemente, do colectivo 

que interage e age com e sobre o território. 

 Porque, hoje, podemos estar perante um “novo contexto de desenvolvimento 

local, com um maior protagonismo das autarquias” (Costa, 2007: 37), é importante 

pensarmos no desenvolvimento local como desenvolvimento integrado, indo de 

encontro a uma política educativa local construída por diversos agentes. Como já referi 

anteriormente, a cidade é, em si, um potencial contexto educativo e as autarquias têm o 

dever de desenvolver esse potencial. O papel das autarquias vai muito para além da 

resolução de problemas relacionados com as infra-estruturas do município. Cada vez 

mais se exige das autarquias um papel mais activo na construção daquilo a que se 

poderá chamar de “políticas educativas integradas” (idem: 36). Estas, pretendem, na 

lógica das cidades educadoras e do que se espera que seja desenvolvimento local, 

enfatizar um trabalho concertado entre diversas entidades educativas que não apenas a 

escola. Assim, as autarquias deverão desempenhar um papel de mediação mas, mais que 

isso, de intervenção directa e conjunta com todas as entidades, tendo em vista o 

confronto entre as diferentes perspectivas e, inevitavelmente, a promoção de uma 

participação local. Nelson Costa (2007: 33) defende que assistimos a uma “fase de 

transição de um modelo de desenvolvimento baseado na dimensão económica (…) e o 

emergir de um novo conceito de desenvolvimento local”. Perante esta transição, e tendo 

em conta a filosofia defendida pelo movimento das cidades educadoras, é urgente uma 

redefinição de papéis, não só das autarquias, como também de todas as entidades 

educativas. Sintetizando, “a comunidade local é o principal responsável pela definição 

de um projecto educativo integrado, onde tem lugar a participação activa e permanente 

da família, das instituições locais, das associações e das autarquias” (idem: 28).           
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IV – ESTÁGIO 

 

4.1. A minha postura face ao estágio 

 O meu grande objectivo, com o Mestrado Profissionalizante e, 

consequentemente, com o estágio, sempre foi terminar o meu percurso académico com 

o contacto com uma realidade de trabalho, acompanhando uma pessoa cuja formação se 

situasse na área das Ciências da Educação. De verdade, não estava muito preocupada 

em apresentar um projecto novo, até porque, para mim, um projecto só faz sentido se for 

construído no próprio contexto, tendo um conhecimento aprofundado sobre o mesmo. 

Neste sentido, o que procurei fazer foi integrar-me o mais possível no local de trabalho, 

acompanhando as actividades realizadas e procurando perceber onde me podia integrar, 

no sentido de dar alguma contribuição, por mais pequena que ela fosse. Na minha 

opinião, é esta postura que nos permite realizar um conjunto de aprendizagens e, ao 

mesmo tempo, contribuir para uma melhor integração no contexto capaz de conduzir à 

elaboração de um projecto mais consistente não só para nós, enquanto estagiários, mas 

também para a própria instituição.     

 

4.2. Integração no contexto 

 A minha integração na Divisão de Educação terá sido facilitada pela postura que 

descrevi no subcapítulo anterior porque, de verdade, penso ter adoptado uma atitude de 

aprendizagem e de acompanhamento que me permitiu participar em diversas actividades 

e das mais variadas formas. Neste sentido, costumo dizer que a minha integração foi 

sendo conseguida e conquistada ao longo do tempo. A determinada altura escrevi nas 

minhas notas de terreno o seguinte: “uma das coisas que merece ser reflectida é o facto 

da minha orientadora local, por várias vezes, me pedir opinião sobre as mais variadas 

coisas relacionadas com projectos da Câmara”.5 Eu sentia que a minha presença era 

valorizada e reconhecida quando, entre outras coisas, ocorriam conversas sobre algumas 

actividades ou tarefas, conversas essas que eram, muitas vezes, incitadas por mim 

própria, no sentido de dar a minha opinião, reflectir e questionar as coisas. “(…) a certa 

altura ligaram a pedir voluntários da acção social para as turmas mais 

“problemáticas” das AEC’s. O que lhe foi pedido era um voluntário por cada uma das 

turmas. Perante isto, a Dra. Andreia explicou-me a situação e começámos a 
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conversar”
6, o que demonstra a importância da forma como nos recebem no contexto 

de estágio, dando-nos oportunidade de questionarmos, reflectirmos e conversamos sobre 

diferentes aspectos de actividade. Criar as oportunidades necessárias que denotem uma 

postura de observação, questionamento e reflexão é, a meu ver, essencial para que nos 

possamos integrar da melhor maneira possível e, consequentemente, apresentar algumas 

sugestões.   

Não seria justo terminar este ponto sem antes realçar uma questão fundamental 

que favoreceu a minha integração no contexto de estágio e que tem a ver com a empatia 

criada com algumas pessoas com as quais convivia diariamente na Divisão de 

Educação. Começando pela Dra. Andreia Santos, que, desde logo, “disponibilizou-me a 

mais variada informação bem como autorizou-me a utilizar o seu material de trabalho, 

como sejam livros, trabalhos feitos anteriormente ou brochuras”
7
 e acabando nas duas 

pessoas que acompanharam mais directamente o meu estágio localmente. Uma dessas 

pessoas está encarregue da gestão e administração pré-escolar e teve um papel 

importante na minha integração porque foi ela que me acompanhou nos primeiros dias 

de estágio, apoiando-me nas mais pequenas coisas. O mesmo tenho que referir em 

relação à outra pessoa presente, inicialmente, no gabinete e que está encarregue do 

apoio mais administrativo. Também ela foi fundamental para que eu me pudesse sentir 

integrada e para ser possível realizar as tarefas que me foram pedidas. Esta pessoa, mais 

tarde, foi transferida para outro posto de trabalho e eu passei a ocupar a sua secretária. 

Em suma, torna-se mais fácil estagiar num contexto que já está, de certa forma, 

preparado para receber estagiários e, especificamente, estagiários das Ciências da 

Educação. Eu confesso que, se houve situações em que claramente me tratavam como 

uma estagiária, que era, também houve alturas em que me fizeram sentir como parte 

integrante daquele núcleo de trabalho. A este propósito, lembro-me de uma vez em que 

me pediram para resolver um assunto por telefone com uma professora. Mais tarde, essa 

professora voltou a entrar em contacto e a minha orientadora local referiu-se a mim 

como sendo a sua colega (e não como estagiária). O que pode parecer um pequeno 

pormenor, significou, para mim, naquele momento, um reconhecimento pela minha 

presença e, mais que isso, pelo meu trabalho. Numa outra situação, “a Dra. Andreia 

pediu-me para ler uns textos e verificar se tinham erros ortográficos bem como se 
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estavam esclarecedores. Gostei que ela me tivesse pedido este favor porque os textos 

não foram escritos por ela, foram enviados por outras pessoas e, posteriormente, iriam 

ser colocados em folhetos ou cartazes”
8. E, aqui, passamos do reconhecimento para 

outro tipo de sentimento, a confiança, que senti, por diversas vezes, terem em mim e no 

meu trabalho.   

 

4.2.1. Actividades em que participei 

Prémios Rotary Melhores Alunos 

 A primeira iniciativa em que participei foi a entrega dos Prémios Rotary aos 

melhores alunos, cerca de três semanas depois de ter iniciado o estágio. Aquando do 

apoio à preparação desta actividade, designadamente ao nível da elaboração das cartas 

para enviar aos alunos, aos pais e aos professores, questionei se podia assistir ao próprio 

evento. A valorização do “mérito” escolar, como já era previsível, é o grande objectivo 

desta acção e foi algo muito presente no discurso dos oradores. Os melhores alunos do 

concelho (dois de cada escola: um do 9º ano e outro do 12º) fizeram-se acompanhar por 

alguns dos seus professores, pelos seus familiares e, alguns, pelos seus amigos. Todos 

os que estavam presentes assistiram ao reconhecimento do “mérito” escolar daqueles 

alunos, com a entrega de um diploma e de um troféu. Também os professores e a 

direcção da escola de cada aluno receberam um diploma. Quem dá a cara pela iniciativa 

é o Rotary Clube, sendo que este estabelece com a Câmara uma parceria. Pesquisando 

sobre o Rotary Clube, percebemos que se trata de uma organização de líderes de 

negócios e profissionais que, segundo a própria, presta serviços à comunidade.  

 Esta é uma forma possível de reconhecer e valorizar o “mérito” de um grupo 

restrito de alunos seleccionados pelas escolas. Depois, há outros grupos e outras formas 

de enaltecer os seus esforços e os seus trabalhos. Ou seja, perante a diversidade de 

alunos presente nas nossas escolas, é importante olharmos para a diferença. Não basta 

premiar o “mérito”, até porque o que é mérito para uns pode não ser para outros e, aqui, 

o trabalho das escolas é fundamental na escolha dos alunos que considerem merecer o 

prémio Rotary Clube. Ninguém obriga que seja escolhido o aluno que tenha atingido as 

classificações mais elevadas mas, o que é certo, é que essa escolha acaba por seguir esse 

rumo, sem ser questionada/reflectida. E, de verdade, esta iniciativa poderia representar 
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uma forma de valorização do esforço e do trabalho dos alunos que, mesmo não tendo 

uma média superior a todos os outros, foram conseguindo pequenas vitórias e foram 

demonstrando que ser bom aluno não é só ter uma excelente média.  

  

Cabaz de Natal 

A actividade que se seguiu foi aquela que exigiu mais de mim, no sentido do 

tempo e do esforço dispendidos. No início do mês de Dezembro comecei a trabalhar no 

Cabaz de Natal. Esta é uma actividade que se iniciou há cinco anos e consiste na 

recolha, e posterior separação, dos donativos das pessoas que participam na iniciativa, 

principalmente das crianças de todo o concelho. Feita a recolha e separação dos 

donativos (roupas, brinquedos e alimentação) procedeu-se à elaboração de pequenos 

cabazes de natal que foram distribuídos pelas famílias carenciadas do concelho que se 

inscreveram previamente. No dia 2 de Dezembro começámos por decorar o Cabaz de 

Natal e, desde esse dia e até 28 de Dezembro, o meu trabalho ficou circunscrito a esta 

iniciativa. Foi um trabalho cansativo e desgastante mas, simultaneamente, muito 

gratificante, dado ter sido uma experiência enriquecedora que me fez reflectir, entre 

outras coisas, sobre a importância de ajudarmos o próximo mas, acima de tudo, de 

questionarmos e reflectirmos sobre todo o processo. O acto de ajuda deve ser, antes de 

mais, um acto de manifestação do respeito pela dignidade dos outros a quem se tenciona 

ajudar. Neste sentido, seria interessante pensar em formas alternativas de realizar esta 

actividade, tendo um conhecimento mais sustentado sobre o público para o qual estamos 

a trabalhar ou mesmo um contacto directo com o mesmo, equacionando formas de o 

desenvolver com as pessoas. Por exemplo, dar oportunidade aos destinatários dos 

cabazes de irem escolher os produtos de acordo com as suas necessidades e gostos seria, 

certamente, uma actuação mais eficaz e mais dignificadora do outro, e até de nós 

próprios, enquanto colaboradores e voluntários presentes nesta iniciativa.  

 

Terra dos Sonhos 

Em simultâneo com o Cabaz de Natal decorreu a Terra dos Sonhos e, também 

para esta iniciativa, dei a minha pequena contribuição. Comecei por ficar encarregue de 

resolver, junto do Gabinete de Comunicação, uma questão relativamente aos cd’s da 

música da Terra dos Sonhos, necessários para enviar para todas as escolas. Esta e outras 
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funções como a impressão, o recorte, a dobragem e a colagem de materiais foram-me 

pedidas pela instituição. À primeira vista, “pode parecer que o que fiz foram coisas 

mais “básicas” mas são as coisas que realmente se fazem para se conseguir realizar 

algo, por isso, não me sinto, em nada, menorizada por fazê-las”
9. De facto, qualquer 

estagiário tem que se sentir valorizado perante um pedido de apoio para a realização de 

algo.   

  

Desfile de Carnaval 

 Outra actividade que me levou directamente para o terreno foi o Desfile de 

Carnaval das crianças do concelho, organizado pela Câmara Municipal, em parceria 

com a empresa “Grande Sábio”. Este é um evento que promove o envolvimento de 

muitos técnicos e colaboradores da Divisão de Educação porque o que se pretende é o 

desfile, pelas ruas do concelho, de centenas de crianças e, posteriormente, a atribuição 

de prémios dentro de algumas categorias. A mim, coube-me ajudar a Dra. Ana Ramos, 

responsável pela gestão e administração pré-escolar, na organização e distribuição dos 

lanches e, posteriormente, direccionar os grupos do desfile para os respectivos locais de 

levantamento dos mesmos. Foi, de facto, uma experiência enriquecedora porque, mais 

uma vez, importa realçar o trabalho no terreno juntamente com pessoas de diversas 

áreas. É importante que as pessoas que pensam as actividades dentro dos gabinetes 

passem, a determinada altura, para o terreno e apoiem na sua realização, num trabalho 

conjunto. É interessante verificar o quanto as pessoas se mobilizaram para a realização 

desta actividade e foi, para mim, muito importante e motivo de grande satisfação 

participar na mesma, desde a preparação e envio das cartas para as escolas e 

associações, até ao trabalho no terreno. Como já referi, o acompanhamento permanente 

do trabalho da Dra. Ana Ramos, por me encontrar no seu gabinete, levou-me a interagir 

directamente com ela e a contribuir com pequenas intervenções. O Desfile de Carnaval 

é um exemplo disso mesmo.    

 

Saídas de Campo 

 Durante o estágio realizei, ainda, quatro saídas de campo. Estas, tiveram por 

objectivo assistir a duas sessões do projecto A Escola com Brincadeira, do grupo 
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Art’Encena, e a dois momentos onde se realizaram os castings para o Imaginarius. 

Relativamente à primeira iniciativa, a percepção que tive é que se trata de algo 

inovador, que melhor cativa a atenção das crianças, tendo por base os conteúdos do 

programa escolar. O que se pretende é demonstrar aos alunos e aos professores que é 

possível trabalhar os conteúdos de uma forma divertida e que promova o envolvimento 

de todos os presentes. Estas visitas foram realizadas em conjunto com a outra colega 

que se encontrava a estagiar na Divisão de Educação e representaram uma forma de 

conhecer duas escolas do concelho que não conhecia, permitindo, também, contactar 

com um projecto bastante interessante que não nasceu directamente da Câmara mas que 

foi financiado pela mesma. As dinamizadoras do projecto procuraram promover 

actividades cujos actores principais fossem os alunos, de modo a que estes se sentissem 

tidos em conta no próprio processo de aprendizagem. As áreas enfatizadas foram a 

Matemática, o Português e o Estudo do Meio. Para a primeira foram utilizadas 

actividades como o peso e a compra de determinados produtos, ficando os alunos 

encarregues de realizarem trocos com moedas e notas. Para o Português, foi pedido aos 

alunos que completassem rimas através da colagem de palavras em cartazes. No Estudo 

do Meio, uma das dinamizadoras vestiu-se de chinesa e entrou na sala a perguntar onde 

é a China. Esta pequena representação serviu de pretexto para se proceder à experiência 

da bússola e, assim, se conversar um pouco sobre a localização dos continentes e de 

alguns países. Também aqui se procurou que as crianças interviessem, referindo o que 

já sabiam sobre os países em questão. No que diz respeito aos castings para o 

Imaginarius, o que se pretendia era seleccionar um grupo de estudantes em cada uma 

das escolas do concelho que viriam a integrar, posteriormente, o Festival Internacional 

de Teatro de Rua de Santa Maria da Feira. O meu trabalho limitou-se ao 

acompanhamento da actividade, mas significou, acima de tudo, um contacto directo 

com o terreno e um reconhecimento da importância da minha presença como uma forma 

de aprendizagem. E, de verdade, todas estas saídas, que podiam ter sido apenas saídas 

de acompanhamento e/ou observação, complementaram bastante a formação que adquiri 

neste estágio curricular porque permitiram-me conhecer melhor o contexto em que 

estava inserida enquanto estagiária, bem como as iniciativas que nele são desenvolvidas.         
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4.3. Rede de oferta formativa: de uma ideia inicial ao projecto final 

 Como referi no capítulo dedicado à entrada no terreno, a ideia da elaboração de 

um guia de recursos educativos surgiu logo no primeiro contacto com a instituição. Foi 

referido que era importante e pertinente fazer um levantamento da oferta 

formativa/educativa do concelho e depois trabalhar esse levantamento no sentido de 

construir um guia de recursos que funcionasse como uma forma de esclarecimento para 

os jovens. Esta era a ideia inicial, mas, pelo facto de me ter envolvido, desde logo, em 

diversas actividades, o projecto final, digamos assim, surgiu apenas em Fevereiro.  

 Porque um projecto é algo contextualizado e, por isso, permeável à mudança o 

que aconteceu foi que a ideia inicial foi sofrendo alterações ao longo do tempo. Foi, de 

facto, um percurso um pouco complexo porque, a dada altura, sentia que estava na 

estaca zero e que nada do que tinha feito até então fazia sentido. Inicialmente, estava a 

seguir um caminho onde pretendia construir um guia de recursos que mediasse os 

indivíduos (sociedade) e a oferta educativa/formativa. Ou seja, o objectivo passava por 

fazer a ligação entre a oferta e a procura, tentando perceber em que medida uma e outra 

estão interligadas com os reais interesses e necessidades dos indivíduos. Tudo isto 

passava, de certa forma, por um diagnóstico das necessidades de formação que 

subentendia, inevitavelmente, uma visão deficitária das pessoas, como se estas 

precisassem, obrigatoriamente, de determinados tipos de formação. Com o decorrer do 

tempo, e do trabalho, fui percebendo que não era este, exactamente, o caminho que 

gostaria de percorrer porque, por um lado, não tinha tempo para chegar junto das 

pessoas em particular e, por outro, não queria cair na lógica dos défices de formação 

que, a maior parte das vezes, vai de encontro, apenas, àquilo que as empresas procuram 

e não aos verdadeiros interesses das pessoas. E digo verdadeiros interesses porque, na 

realidade, quando se pergunta a alguém que curso/formação desejaria frequentar, as 

pessoas tendem a responder de acordo com aquilo que julgam que será necessário para 

progredirem na carreira profissional ou, simplesmente, garantirem o seu posto de 

trabalho. Muitas vezes, o que as pessoas desejariam era fazer alguma coisa diferente, 

algo que não estivesse directamente relacionado com a sua área profissional ou, única e 

exclusivamente, os seus interesses não passariam pela frequência de qualquer curso ou 

formação de tipo profissional. Mas, dadas as limitações do tempo de estágio, era 

impossível chegar junto das pessoas de forma a perceber algo tão pessoal.  
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 O desenvolvimento deste trabalho fez-me reflectir sobre a importância da 

existência, numa autarquia, de uma figura profissional que medeie as diversas 

instituições (câmara, escolas, juntas de freguesia, empresas, associações locais e outras) 

e a sociedade em geral, podendo desempenhar um importante e inovador papel na 

construção de redes de comunicação. Por essa altura, considerava, ainda, que o trabalho 

a realizar tinha a ver com 

 

“um projecto de maiores dimensões que pode ir de encontro à rede de 

oferta educativa/formativa, cujo objectivo passa, a meu ver, por um 

acompanhamento permanente da oferta educativa e a consequente 

disponibilização de informação. >ão se pretende, aqui, construir uma 

ponte de comunicação entre dois extremos, mas sim um círculo de 

diferentes interessados sendo que, da tal figura profissional 

[mediador sócio-educativo], é esperado que facilite a comunicação 

entre todos. E, neste contexto, o meu projecto de estágio pretende ser 

uma pequena amostra daquilo que se poderia fazer”
10.                

   

Aquando da escrita da referida nota de terreno, eu ainda não tinha tido contacto com a 

concepção e com o trabalho da rede de oferta formativa da Câmara Municipal de Santa 

Maria da Feira. Nas diversas leituras que fiz, antes mesmo de desenhar o projecto final, 

chamemos-lhe assim, encontrei a designação em questão mas não a explorei muito 

porque tomei como dado adquirido que se tratava de um trabalho em rede, realizado 

permanentemente e disponibilizando diversas informações. Em síntese, estaríamos 

perante um trabalho de mediação entre os diversos interessados, de todas as idades e 

oriundos dos mais diferentes grupos. 

 Num segundo momento, e dadas as características temporais do estágio, o 

trabalho acabou por se centrar no guia de recursos educativos, fazendo um levantamento 

e posterior análise crítica da oferta educativa/formativa do concelho. Para isso, 

precisava de todos os dados que a Câmara já possuía. Assim, reuni-me com o 

responsável do Associativismo da Câmara e com uma pessoa pertencente à Direcção da 

Federação das Colectividades do concelho de Santa Maria da Feira. O guia de recursos 

educativos pretendia, na minha perspectiva, ser um facilitador da procura de formação, 

promovendo a reflexão e a discussão sobre a mesma. Para mim, enquanto estagiária, 

representava, também, um meio para um conhecimento mais aprofundado sobre o 

concelho de Santa Maria da Feira, procurando perceber, entre outras coisas, a 
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distribuição da oferta educativa/formativa. Este trabalho tinha, também, por objectivo 

abrir portas para outro bastante mais complexo, integrando na lógica da rede de oferta 

educativa/formativa diversos espaços e instituições de educação não formal, como são 

as associações e as colectividades. Após as referidas reuniões, seguiram-se dois meses 

de interregno relativamente a este projecto, devido ao conjunto de actividades em que 

estive envolvida e que já referi.    

 Quando recomecei, em Fevereiro, optou-se por trabalhar directamente sobre a 

rede de oferta formativa formal do concelho, no sentido de lhe impulsionar uma maior 

dinâmica. Este acaba por ser um terceiro momento que dá conta de um desafio que me 

foi lançado e cuja resposta teve que ser quase imediata. Tinha menos de um mês e nesse 

tempo trabalhei exclusivamente para um projecto que apresenta como temática central a 

mediação sócio-educativa no contexto da rede de oferta formativa formal de uma cidade 

educadora.  

 

4.3.1. Mediação sócio-educativa no contexto da rede de oferta formativa formal de 

uma cidade educadora.  

 Entre as diversas actividades em que participei, a última merece uma atenção 

especial porque se tratou de um pedido da instituição de estágio e porque, graças a isso, 

tive oportunidade de equacionar o papel da mediação sócio-educativa e de apresentar 

algumas sugestões de intervenção.  

 Antes de abordar, mais aprofundadamente, o pedido em causa e as actividades 

desenvolvidas nesse âmbito, talvez seja importante abrir espaço para percebermos como 

é que a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira perspectiva a rede de oferta 

formativa. Esta última é apresentada como um “programa dirigido preferencialmente 

para a comunidade jovem, dando-se apoio no processo de construção do projecto 

vocacional / profissional. Contudo, este programa tem pretensões mais ambiciosas: 

pretende ser catalizador de uma oferta educativa e formativa mais diversificada e 

adequada às necessidades do mercado”
11
. Verifica-se, assim, que a rede de oferta 

formativa do concelho está dirigida a um público específico e pretende funcionar como 

um meio de esclarecimento ao nível da formação vocacional. As actividades 

promovidas, ao nível da rede de oferta formativa, passam pela “participação na mostra 

concelhia, criação de uma brochura em formato pdf com toda a oferta formativa e 
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educativa do concelho e a promoção de reuniões entre os Agrupamentos, empresas e 

instituições de ensino superior e outras instituições educacionais ou ligadas ao 

emprego”
12. Em suma, a rede de oferta formativa pretende ser um espaço de 

“informação e aconselhamento vocacional, [visando] apoiar os jovens na escolha de 

um percurso escolar e/ou profissional e [dando] informações sobre profissões, saídas 

profissionais, orientação vocacional e requalificação de recursos humanos no 

Concelho de Santa Maria da Feira”
12. Além disso, o que se espera é que a rede de 

oferta formativa facilite o “apoio [e o] aconselhamento aos munícipes, disponibilizando 

informações sobre cursos, estágios, empregos, profissões e ainda sobre possibilidades 

de criação de emprego próprio”
12. 

 O meu trabalho enquanto estagiária foi, inevitavelmente, influenciado pela 

forma como a rede de oferta formativa é perspectivada e trabalhada pela autarquia. 

Portanto, o que me foi proposto foi que pensasse em algumas formas de promover uma 

maior dinâmica da rede. Assim, procurei interligar as questões da mediação sócio-

educativa com a filosofia das cidades educadoras, procurando perceber em que medida 

um mediador sócio-educativo pode contribuir para a dinamização da rede de oferta 

formativa de uma cidade que se rege pelos princípios da Carta das Cidades Educadoras. 

Quando pensamos na mediação sócio-educativa no contexto da rede de oferta 

formativa temos que pensar num processo não apenas de promoção da comunicação 

mas também de facilitação da mesma. Ou seja, o que se espera desta rede é que 

promova um trabalho conjunto a partir do diálogo entre todas as entidades 

educativas/formativas e este diálogo pode e deve ser alcançado com o apoio de um 

mediador sócio-educativo que funcione como um elemento exterior e, simultaneamente, 

como um elemento que integre a rede. Isto é, embora o mediador se assuma como um 

elemento externo, este acaba por integrar a rede no sentido de facilitar a comunicação 

entre todas as entidades e, consequentemente, de promover uma acção conjunta. 

Estamos, assim, perante a necessidade de um trabalho não para mas com as entidades 

educativas/formativas. Posto isto, o que importa é trabalhar no sentido de contribuir 

com algumas pistas que conduzam a uma maior e mais permanente dinamização da rede 

de oferta formativa. Este acompanhamento deve ter como principal objectivo a 

facilitação da comunicação entre as entidades educativas/formativas mas deve ter, 

também, a preocupação de alargar o trabalho a outras entidades.  
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Na prática, e no imediato, o que me propus fazer foi um estudo mais abrangente 

do trabalho das entidades que constituem a rede, procurando perceber o que é feito no 

momento e o que pode ser feito no futuro. O primeiro passo foi a marcação de uma 

reunião com a rede de oferta formativa, no sentido de fazer uma actualização da 

informação sobre os cursos existentes e os que pretendem ser abertos. A reunião ficou 

marcada para dia 5 de Março. Dado o curto espaço de tempo disponível, optámos por 

construir um inquérito por questionário para entregar às entidades, procurando perceber 

algumas questões relacionadas com os critérios utilizados para a escolha de novos 

cursos, bem como outras informações necessárias para chegar a um conhecimento mais 

fundamentado sobre as entidades educativas/formativas e, consequentemente, sobre a 

rede em geral. Além disso, surgiu a ideia de prepararmos uma pequena apresentação 

power point sobre a temática em causa para ser apresentada na referida reunião. O meu 

trabalho estendeu-se, também, à preparação da reunião, através da construção de grelhas 

com a enumeração das diferentes entidades e dos respectivos cursos. O que procurei 

fazer foi identificar os diversos cursos, através da informação disponível no site da 

Câmara e nos sites de algumas entidades, o que facilitou a resposta por parte das 

mesmas no encontro geral. Embora tenha havido um confronto e actualização de dados 

na própria reunião, no que diz respeito aos cursos, achámos pertinente incluir no 

inquérito umas tabelas para serem preenchidas pelas entidades e, assim, ser possível 

cruzar informações e chegar a respostas mais consistentes.  

No dia da reunião, a Vereadora da Educação, após a leitura do meu trabalho e a 

apresentação de pequenas sugestões de alteração, sugeriu que eu fizesse a exposição na 

reunião, algo que me apanhou um pouco surpreendida mas, simultaneamente, satisfeita 

pelo desafio. Para a reunião, foram, também, preparadas algumas capas, uma por cada 

participante, com um exemplar das grelhas com a enumeração dos cursos que tinham 

sido elaboradas previamente, uma cópia da minha apresentação power point e o 

inquérito que tinha construído para chegar mais próximo das entidades e do trabalho 

que desenvolvem. Na reunião, estavam presentes cerca de 20 representantes das 

entidades educativas/formativas, sendo que quem presidia era a Vereadora da Educação, 

Cultura, Desporto e Juventude, a Dra. Andreia e uma representante da DREN. Os 

objectivos da reunião, enunciados na convocatória enviada às entidades, passavam por 

fazer uma actualização das ofertas educativas/formativas existentes no município, 

discutir as propostas de ofertas qualificantes para o próximo ano lectivo 2010/2011 e 
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apresentar uma proposta de intervenção para análise da capacidade/viabilidade de 

execução do perfil de formação adequado às necessidades locais/empresariais. A minha 

apresentação seguiu-se a uma pequena introdução e num instante se passou aquele que 

representou o ponto alto do meu percurso no contexto de estágio. Na minha curta 

apresentação procurei enfatizar a importância da mediação sócio-educativa no contexto 

da rede de oferta formativa de uma cidade educadora. Concretizando, o que procurei 

fazer foi reflectir em torno da mediação sócio-educativa e da sua importância associada 

à intervenção comunitária e, inevitavelmente, ao desenvolvimento local. Porque é no 

local que as coisas acontecem e o que surge deve emergir de dentro para fora, faz todo o 

sentido pensarmos na mediação sócio-educativa como uma forma de agir localmente. E 

este local – Santa Maria da Feira – é um local caracterizado como sendo educativo e 

educador. Neste sentido, acredito que a mediação sócio-educativa pode desempenhar 

um importante papel na construção de redes comunitárias, facilitando e promovendo a 

comunicação. Na rede de oferta formativa, o que se deve esperar da mediação sócio-

educativa é que esta conduza a um acompanhamento permanente, facilitando a 

comunicação entre as entidades e trabalhando não para mas com as mesmas. Tudo isto 

com um objectivo: uma maior dinamização da rede de oferta formativa, diminuindo a 

distância entre esta última e os munícipes que serão os mais interessados neste trabalho. 

Assim, apresentei aqueles que seriam os objectivos mais imediatos, como a construção 

de um guia de recursos educativos/formativos do concelho, e aquilo que gostaríamos de 

ver realizado num futuro próximo. E, aqui, a prioridade, para a autarquia, é a criação de 

uma plataforma na internet onde esteja disponível toda a informação necessária, alguns 

testemunhos de alunos, informações e fotografias dos cursos existentes, explicações 

mais concretas sobre os estágios realizados e até um fórum de discussão. Além disso, 

outro dos aspectos que referi foi a importância de incluir alunos nos encontros da rede 

de oferta formativa, para que estes sejam tidos em conta e porque só faz sentido tomar 

algumas decisões se forem tomadas colectivamente e estando presente quem realmente 

está interessado nelas. Por outro lado, também seria interessante abrir mais os cursos à 

comunidade, havendo sessões de esclarecimento e até algumas aulas abertas. Tudo isto 

em sintonia com um estudo e acompanhamento permanente, com vista à criação de 

canais de comunicação entre todos os parceiros e promovendo uma maior aproximação 

aos verdadeiros interessados. A longo prazo, a aposta seria alcançar uma Feira que actue 

e que seja assumida como sendo de cada um, indo de encontro ao slogan FEIRA©TUA. 
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Foi esta a mensagem que procurei passar, no sentido de salientar a necessidade de as 

entidades trabalharem cada vez mais de uma forma conjunta e coordenada. Quero 

acreditar que as questões apresentadas foram recebidas da melhor forma, até porque, 

através dos inquéritos recebidos nesse mesmo dia e nos dias seguintes, percebi que 

algumas das ideias apresentadas tinham sido bem aceites. Foi uma curta apresentação 

mas foi, sobretudo, o momento onde pude dar conta do trabalho que desenvolvi e 

pretendia desenvolver, bem como de todas as sugestões que tinha para um verdadeiro 

trabalho em rede.  

     

4.3.1.1. Tratamento dos dados dos inquéritos  

 Uma das técnicas utilizadas, com o objectivo de perceber melhor o 

funcionamento da rede de oferta formativa, foi o inquérito por questionário. Através 

dele procurei, também, conhecer as sugestões das próprias entidades no que concerne à 

realização de actividades entre a rede e, consequentemente, à maior dinamização da 

mesma. A opção pelos inquéritos resultou do facto de serem inúmeras as entidades que 

fazem parte da rede de oferta formativa e de ser a melhor forma de, no tempo 

disponível, recolher as informações e sugestões de todas elas. A opção passou por 

construir um inquérito maioritariamente constituído por questões fechadas por se pensar 

que seria esta a melhor forma de obter um maior número de respostas. Neste sentido, 

em quase todas as questões foram apresentadas diversas opções de resposta, ficando a 

cargo de cada entidade optar pelas que entendessem mais adequadas. A única questão 

aberta que apresentámos teve a ver com a referência aos cursos que apresentam listas de 

espera, não suscitando uma grande reflexão em torno da questão em causa. É importante 

referir que, para além dos inquéritos entregues às entidades educativas/formativas do 

concelho na reunião da rede de oferta formativa, foram, também, enviados inquéritos, 

via e-mail, para as entidades que não marcaram presença este ano mas que estiveram no 

ano passado. Assim, e no total, obtivemos resposta de catorze instituições, cujos dados 

foram tratados e que serão apresentados de seguida.   
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Critérios que influenciem a abertura de novos cursos 
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Gráfico 1 – Critérios que influenciam a abertura de novos cursos 

 

Perante a questão “critérios que influencie(m) a abertura de novos cursos”, há 

três factores que se evidenciam: estudo de mercado (doze respostas), estudo realizado 

junto dos formandos (dez respostas) e condições físicas (nove respostas). Com menor 

número de respostas aparece o levantamento realizado junto de entidades 

educativas/formativas localizadas fora do concelho, com apenas três entidades a 

escolherem esta opção. É de referir que, neste item, não houve nenhuma entidade a 

assinalar apenas uma resposta. No entanto, também nenhuma avançou com outra 

sugestão para além daquelas que foram apresentadas.    
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Selecção de estágios para os formandos 

Gráfico 2 – Selecção de estágios para os formandos  

 

Em relação à questão “como é feita a selecção de estágios para os formandos”, 

as respostas repartem-se, maioritariamente, entre a iniciativa pertencer às instituições e 

aos formandos. É de referir o facto de quatro entidades terem optado, simultaneamente, 

pelas duas opções referidas anteriormente. Por outro lado, também houve duas respostas 

simultâneas para as três opções apresentadas: instituições, formandos e outra(s). 

Relativamente a esta última opção, uma das entidades referiu que, para além de terem a 

preocupação com as instituições e com os formandos, também recorrem a “solicitações 

das empresas”. O mesmo acontece com outra entidade que enfatiza os “pedidos 

originados pelas instituições que os acolhem”. Há, ainda, outro inquérito onde a 

entidade refere que a selecção de estágios é feita através dos próprios formandos e do 

“contacto directo da equipa com as empresas do concelho”. Para terminar, há duas 

respostas que optaram, exclusivamente, pela opção “outra(s)”. Uma dessas entidades 

referiu que a selecção de estágios para os formandos é feita “através de critérios 

estabelecidos pela escola, de forma a que a instituição de acolhimento corresponda, em 

termos de aplicabilidade, às reais necessidades dos formandos em termos de 

competências adquiridas e que se querem ver colocadas em prática”. Outra entidade 

referiu que esse estudo é feito através dos próprios professores e da psicóloga.    
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Levantamento quanto ao futuro profissional dos formandos 

Gráfico 3 – Levantamento quanto ao futuro profissional dos formandos 
 

Tendo em conta a questão “relativamente aos formandos que terminaram os 

cursos, há algum tipo de levantamento quanto ao que lhes acontece no seu futuro 

profissional?”, grande parte das entidades formativas (nove) responderam que sim. Há, 

inclusivamente, uma instituição que refere que, anualmente, é aplicado um questionário 

de inserção profissional. Três entidades, por outro lado, responderam negativamente à 

questão colocada. Já no que diz respeito à opção “há alguma preocupação nesse 

sentido”, três das catorze entidades que responderam ao inquérito optaram por esse 

item. Surgiram, ainda, duas respostas simultâneas para “sim” e “há alguma 

preocupação nesse sentido”. Ninguém optou por não responder à questão em causa.              
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Informações que deverão estar presentes no guia de recursos 

educativos do concelho 

Gráfico 4 – Informações que deverão estar presentes no guia de recursos educativos do concelho 
 

“Tendo em conta que o próximo passo será a realização de um guia de recursos 

educativos do concelho, refira, dentro das seguintes opções, a(s) que considere que 

seja(m) importante(s) para integrar(em) esse guia”. Foi esta a penúltima questão do 

inquérito entregue às entidades formativas. E, aqui, as respostas repartem-se bastante 

pelas opções apresentadas. Os contactos e a enumeração dos cursos foram as opções 

mais escolhidas (catorze vezes). O nome, a morada e a explicação dos cursos foram 

assinaladas treze vezes. Nove entidades formativas consideraram que é importante 

realçar os pequenos relatos de anteriores formandos. Com menos respostas (cinco) surge 

a exposição fotográfica dos cursos. Quatro entidades sugeriram outras escolhas, 

designadamente “opções e redes de transportes”, “condições de acesso”, “perfil de 

saída”, “calendário de eventos realizados pela escola, talvez num espaço de notícias 

actualizadas pelas escolas”. Não houve nenhuma resposta em branco, aliás, todas as 

entidades optaram por seleccionar mais que uma opção. No mínimo, foram escolhidos 

quatro itens apresentados, tendo, inclusivamente, algumas entidades escolhido todas as 

opções.          
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Factores que poderiam permitir uma maior dinamização da rede de 

oferta formativa 

Gráfico 5 – Factores que poderiam permitir uma maior dinamização da rede de oferta formativa 
 

A última questão do inquérito prende-se com o grande objectivo de todo o 

trabalho em torno da rede de oferta formativa e procura percepcionar quais os factores 

“que poderia(m) permitir uma maior dinamização da rede de oferta formativa”. 

Também aqui as respostas se distribuem pelas opções apresentadas, sendo que umas são 

mais escolhidas que outras. A opção mais escolhida (doze vezes) foi a criação de um 

site próprio que disponibilize informação permanentemente. Em contrapartida, ninguém 

referiu que um maior número de publicações possa conduzir a uma maior dinamização 

de rede. Já a introdução de um elemento que trabalhe no sentido de facilitar a 

comunicação entre todas as entidades educativas/formativas do concelho foi escolhida 

por dez vezes. A organização de um maior número de actividades que cheguem mais 

facilmente aos interessados e que, por isso, permitam um maior esclarecimento e a 

maior abertura dos cursos à comunidade foram opções seleccionadas seis vezes. Um 

maior número de reuniões entre a rede é, para cinco entidades, um factor importante. 

Para três entidades educativas/formativas, a integração de elementos dos estudantes nas 

reuniões da rede é um factor que pode promover uma maior dinamização da rede. 

Finalmente, apenas uma entidade recorreu à opção “outro(s)” para realçar a 
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importância da “organização de acções de divulgação ao nível do concelho (tipo Feira 

das Profissões)”. Mais uma vez, nenhuma das entidades optou por não responder à 

questão colocada, surgindo sempre mais que um critério seleccionado.      
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V – UM OLHAR SOBRE O LOCAL TE�DO EM VISTA UM PROCESSO DE 

DESE�VOLVIME�TO EDUCATIVO I�TEGRADO 

 

 Ao longo da descrição das acções desenvolvidas aquando da realização do 

projecto sobre a rede de oferta formativa, fui repescando os dois principais eixos 

teóricos deste trabalho: cidades educadoras e desenvolvimento local. Contudo, se até 

agora a reflexão foi influenciada pelo trabalho no terreno que, por sua vez, foi 

influenciado pelas características do contexto de estágio, neste momento é altura de 

construir um olhar mais reflexivo e mais sustentado, procurando lançar algumas pistas 

que abram portas a outros trabalhos nesta área.  

 Tal como já referi, o trabalho desenvolvido, tendo em vista uma maior 

dinamização da rede de oferta formativa, foi moldado pelas concepções do próprio 

contexto. De facto, esta rede tem vindo a ser trabalhada numa lógica profissional e 

escolarizada e para um público específico, os jovens. Assim, torna-se pertinente lançar 

sobre a rede de oferta formativa um olhar imbuído da filosofia das cidades educadoras 

em inevitável articulação com uma perspectiva integrada do desenvolvimento local. 

Fernando Ilídio Ferreira (2005: 20) refere que  

 

“embora a escola continue a assumir uma grande centralidade, o 

estudo do local em educação faz apelo a uma abordagem global da 

acção educativa, de modo a inscrever na agenda de pesquisa as 

sinergias entre as modalidades formais, não-formais e informais de 

educação; as dinâmicas sócio-educativas que envolvem, numa 

perspectiva intergeracional, crianças, jovens, adultos e idosos; as 

dimensões educativas e formativas dos processos integrados de 

desenvolvimento local; os contextos associativos de participação, 

solidariedade e cidadania”. 
 

Se retomarmos aquilo que foi referido no subcapítulo dedicado à concepção de 

educação subjacente ao movimento das cidades educadoras, percebemos que não faz 

sentido circunscrevermos a educação ao contexto escolar. Todos nós aprendemos ao 

longo das nossas vidas e nos mais variados contextos, pelo que a valorização dessas 

aprendizagens tem que ser feita não só por cada um de nós como também pelas 

designadas entidades formativas/educativas e por todas as entidades com 

responsabilidades na área da educação.  
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 A concepção de educação presente na Carta das Cidades Educadoras remete-nos, 

claramente, para um conjunto de preocupações muito presentes na génese da Educação 

de Adultos e no conceito de Educação Permanente desenvolvido pela UNESCO, a partir 

de inícios da década de 70 do século passado. Na sua origem, a Educação de Adultos 

“foi claramente marcada por preocupações emancipatórias” (Medina, 2008: 34), tendo 

o movimento associativo e popular contribuído fortemente para o seu desenvolvimento, 

através da organização de inúmeras iniciativas de Educação Popular. “A partir do final 

da 2ª Guerra Mundial, num contexto de grande desenvolvimento económico e de 

euforia desenvolvimentista, regista-se uma explosão da educação de adultos e a sua 

consolidação enquanto campo específico” (idem: 38), equacionado, em grande medida, 

como educação de 2ª oportunidade para os que não tinham tido a possibilidade de 

frequentar a escola. É em 1972, na 3ª Conferência da UNESCO, que se “vai considerar 

a educação de adultos como um processo permanente, sendo inseparáveis a educação 

das crianças e adolescentes e a educação de adultos” (idem: 40). Numa fase em que o 

modelo escolar entra em crise e a escola passa a ser questionada enquanto único meio 

de educação, as preocupações emancipatórias regressam, assim, aos discursos 

educativos e a educação de adultos, enquanto elemento potenciador da participação na 

construção de vida de cada um e da própria comunidade, ganha um novo espaço. 

Multiplicam-se, então, os discursos sobre educação de adultos e muitos deles passam a 

centralizar a discussão na importância da educação em todas as fases da vida do ser 

humano, como ser capaz de aprender constantemente e de participar conscientemente na 

vida da comunidade. Todo este discurso contribui para a consolidação do conceito de 

Educação Permanente, o qual, segundo Teresa Medina (2008: 42), “emerge, assim, nos 

fins dos anos 60 e início dos anos 70, numa época marcada por profundas e rápidas 

transformações, por um enorme desenvolvimento científico e tecnológico, sendo 

portador de uma nova visão do homem e de uma crítica ao modelo escolar”. O que se 

exigia da Educação Permanente é que esta interligasse duas preocupações fundamentais: 

o ser humano livre, autónomo e aprendente permanente e o desenvolvimento da própria 

sociedade. No entanto, embora a Educação Permanente tenha aberto espaço a novas 

concepções de educação e de desenvolvimento, esta não conseguiu libertar-se da escola, 

acabando por se reduzir ao seu prolongamento.  
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“A partir da década de 70, e de uma forma mais acentuada a partir 

dos anos 80, acompanhando o processo de globalização capitalista e 

o acentuar das políticas neoliberais, a designação de Educação 

Permanente tende, no discurso dominante, a cair em desuso e a ser 

substituída por Formação Contínua, Educação ao Longo da Vida e 

mais recentemente Aprendizagem ao Longo da Vida” (idem: 44).  
 

Aquilo que se poderia esperar que fosse um retorno da preocupação com a emancipação 

e com a participação activa e consciente num processo de aprendizagem ao longo da 

existência do ser humano e em todos os contextos da sua vida, tende a ser reduzido à 

formação profissional, porque é aquela que responde mais directamente aos interesses 

económicos. O aumento das qualificações profissionais passa, assim, a ser uma 

exigência e o desemprego a principal preocupação. A formação profissional surge como 

necessária, senão obrigatória, para que as pessoas salvaguardem os seus postos de 

trabalho ou, simplesmente, encontrem um. O que era um direito passa a ser encarado 

como um dever imposto por uma dada conjuntura económica. A redescoberta da 

Educação ao Longo da Vida acaba, assim, por ser fortemente influenciada pelos efeitos 

da modernização económica, onde o desenvolvimento económico é visto como a 

principal prioridade e onde a aprendizagem se torna mercantilizada. Em suma, “de uma 

concepção educativa centrada na construção da pessoa (aprender a ser) passou-se 

para uma concepção educativa funcionalmente subordinada à produção e acumulação 

de bens (aprender a ter)” (Canário, 2000: 40). É com este pano de fundo que, 

designadamente a nível europeu, se faz a transição do conceito de Educação Permanente 

para Aprendizagem ao Longo da Vida, assente, este último, na desresponsabilização 

crescente do Estado e na responsabilização pessoal de cada um pelo seu processo de 

formação.  

Tudo isto se reflecte em Portugal, assistindo-se hoje a um conjunto de discursos 

e iniciativas que visam a qualificação dos portugueses de acordo com exigências 

impostas pelas directrizes europeias, num processo de crescente escolarização de 

educação de adultos. Por tudo isto, é urgente “um discurso e práticas de intervenção e 

participação que reconheçam o papel das pessoas na produção e apropriação da sua 

própria formação e nos processos de transformação e de mudança social, assumindo a 

formação e a educação como práticas de liberdade” (Freire, 1975: 100). Nesta 

perspectiva, e porque o ser humano, ao longo da vida e nos mais variados contextos, 

realiza, desenvolve e constrói um conjunto vasto de aprendizagens, é importante 
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recuperarmos conceitos como emancipação e participação que nos permitam a todos e a 

cada um de nós ser “actores e autores sociais” (Medina, 2008: 57). A educação e, em 

particular, a educação de adultos não se resume à educação escolar. Existem espaços 

não formais e informais de educação e formação que têm que ser tidos em conta, visto 

representarem contextos extremamente importantes para os adultos. Não podemos cair 

no erro de adoptar e defender uma visão reducionista e selectiva da educação enquanto 

actividade pontual que ocorre com carácter formal e em contexto escolar. Se pensarmos 

no exemplo português, hoje em dia a questão colocada está em conseguir, rapidamente, 

mão-de-obra qualificada, revelando uma concepção de educação de adultos no seu 

sentido mais restrito. Perante isto, Cármen Cavaco (2002) chama a atenção para a 

necessidade urgente de pensarmos a educação de adultos de uma forma mais alargada, 

como sendo algo que se prolonga ao longo da vida, até porque “a incompletude como 

traço intrínseco do ser humano condena-o a aprender, como condição necessária da 

sua realização enquanto pessoa” (Canário, 2005: 1). É importante referir que a 

intenção não é questionar o importante valor da escola como contexto de aprendizagens 

e, em consequência, de crescimento e desenvolvimento pessoal. O que acontece é que as 

nossas aprendizagens não ocorrem apenas e exclusivamente no meio escolar e isso tem 

que ser reconhecido e valorizado.  

Percebemos, portanto, que o discurso e, consequentemente, as práticas de hoje 

em relação à Aprendizagem ao Longo da Vida têm que ser questionadas e reflectidas. 

Torna-se, assim, pertinente trazer para a discussão os contributos de Fernando Ilídio 

Ferreira (2005) sobre o desenvolvimento local no campo educativo, como forma de 

procurarmos construir um olhar que retome alguns conceitos-chave que advêm da 

génese da Educação de Adultos. Pretendemos, em síntese, ir de encontro ao principal 

objectivo deste capítulo que é lançar sobre a Rede de Oferta Formativa do concelho de 

Santa Maria da Feira um conjunto de pistas que permitam a sua reflexão 

contextualizada na filosofia do movimento das cidades educadoras. E se há conceito que 

vai de encontro a esta filosofia e que tem vindo a ser referido por diversas vezes esse 

conceito é a participação. Mas, para falarmos em participação temos, antes, que falar em 

poder. Sabemos que “o mundo político está fundado num modelo de tipo hierárquico” 

(Berger, 2004: 18) mas também sabemos que “ser cidadão (…) é ser capaz de governar 

e ser governado” (idem). Todos nós temos direitos e deveres e participar não se resume 

ao acto de votar. A participação deve estar “presente em todos os momentos e a todos 
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os níveis de tomada de decisão da vida social (…) a participação torna-se 

efectivamente assunto de todos” (idem). O movimento associativo é uma forma de 

participação realçada, também, nos princípios das Cidades Educadoras. As associações 

e as colectividades representam um meio fundamental para o estabelecimento de 

relações não só entre pessoas como também entre as pessoas e a própria cidade. 

Participar, através deste tipo de envolvimento, contribui para a (re)construção 

permanente da cidade e constitui-se num importante meio de formação. “O movimento 

associativo mobiliza pessoas, visando um certo número de acções mas a sua razão de 

ser é, justamente, a associação de pessoas que constitui assim, ao mesmo tempo, um 

meio e um fim. Do que resulta que a participação se torna uma pedagogia e, 

simultaneamente, exige uma pedagogia” (idem). Neste contexto, faz todo o sentido que 

o trabalho em rede entre as entidades educativas/formativas seja realizado não só pelas 

escolas e centros de formação profissional, pelas famílias e pelas autarquias, como 

também pelas associações locais. O concelho de Santa Maria da Feira tem um número 

bastante grande de associações e colectividades, sendo que muitas delas são envolvidas 

em algumas actividades promovidas pela autarquia, como é o caso da Viagem Medieval 

e do Imaginarius. Seria interessante que a rede de oferta formativa incluísse, na lógica 

do “Sistema Formativo Integrado” (Villar, 2001: 29), o associativismo, que representa 

um dos cinco agentes territoriais defendidos pela autora acima mencionada. 

Relembrando, a administração local, as instituições educativas, a família, a estrutura 

produtiva e o associativismo representam os cinco eixos implicados neste Sistema. Se 

por estrutura produtiva se entender o conjunto das entidades com actividade económica 

no concelho, poderemos dizer que o trabalho que a Câmara Municipal de Santa Maria 

da Feira desenvolve, no que se refere à rede de oferta formativa, é focado mais nesse 

agente territorial. A preocupação com as ofertas profissionais pode e deve ser enfatizada 

mas é, também, importante abrir espaço aos outros agentes, designadamente ao 

associativismo. Só assim se consegue um trabalho conjunto e concertado, tendo em 

mente que o ser humano aprende permanentemente e em todos os contextos da sua vida. 

“Sem um tecido associativo sólido e activo, é difícil que o território ofereça aos seus 

cidadãos ocasiões adequadas para estabelecer relações directas, especialmente com os 

serviços culturais” (Villar, 2002: 37). Um trabalho associativo/colectivo, feito por um 

conjunto organizado de pessoas, com objectivos comuns, tem que ser um trabalho 
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valorizado porque este é, de verdade, um trabalho educativo fundamental para o 

desenvolvimento educativo integrado do concelho.   

A (re)descoberta do local tende a ser uma resposta a um mundo que tem vindo a 

adoptar características globalizantes e excludentes, tornando-se, assim, “qualquer coisa 

de especial (…) e torna-se, pois, uma nova realidade” (Berger, 2004: 18). Mas, essa 

realidade só se torna enquanto tal se for construída por uma comunidade que actue 

localmente, num tempo e espaço específicos, com as referências culturais inerentes. 

Estamos, portanto, a falar de um “local participativo” (idem: 19), no qual se procura 

realçar a acção local, a acção exercida pelas populações locais e cujos saberes é 

fundamental que valorizemos. São saberes populares, construídos em conjunto e são os 

saberes que mais nos permitem viver com o outro. Ou seja, o que estamos aqui a falar é 

de um ciclo, o ciclo da vivência em sociedade e onde se pretende que aprendamos uns 

com os outros. “O local é, ao mesmo tempo, o lugar de todas as interacções, o lugar 

das condições geográficas, da história concreta dos indivíduos e dos grupos, o lugar 

das interacções entre as pessoas, a que se tem que acrescentar as evoluções técnicas, a 

mundialização da economia, etc.” (idem: 20). Neste sentido, é urgente criar um 

cruzamento entre os saberes mais escolares, digamos assim, e aqueles que são 

aprendidos numa diversidade de contextos e na escola da vida, sendo estes, sem dúvida, 

aqueles que melhor nos permitem viver em comunidade. Podemos, neste quadro, falar 

de uma rede, entendida enquanto uma ligação conjunta entre diversos pontos, sem que 

nenhum deles ocupe o lugar central. Assim, uma rede de oferta formativa deve, a meu 

ver, privilegiar não só a instituição escolar e as instituições que promovem cursos 

profissionais mas, também, aquelas onde se aprende e se educa saberes populares, 

saberes que não são técnicos mas que são construídos colectivamente e, por isso, 

permitem um processo de empoderamento e de emancipação únicos.    

Tudo o que acabei de referir pretende ir de encontro à perspectiva do 

“desenvolvimento local como um processo colectivo de aprendizagem, numa lógica 

participativa e emancipatória” (Ferreira, 2005: 93), muito presente na filosofia das 

cidades educadoras. Quando pensamos em desenvolvimento local, há duas 

interpretações que podem surgir: um tipo de desenvolvimento na lógica do crescimento 

económico e outro que abre espaço aos actores locais. Eu diria que a primeira 

perspectiva vai de encontro ao modelo dominante e onde a educação serve os princípios 

de mercado referidos anteriormente neste trabalho. Na segunda perspectiva, o poder 
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passa para o actor, numa lógica de participação e transformação da realidade. É esta 

última concepção que pretendemos, aqui, valorizar porque “o desenvolvimento local é 

essencialmente um modo de pensar, que defende a necessidade de reintroduzir o 

humano na lógica do desenvolvimento” (Vachon, cit. in Ferreira, 2005: 399), tendo 

sempre em vista a melhoria da sua qualidade de vida. Encarar o desenvolvimento local 

enquanto tal é encará-lo numa perspectiva integrada e onde faz todo o sentido abranger 

uma rede de oferta formativa que seja trabalhada do ponto de vista do actor local e do 

seu próprio crescimento pessoal. Neste sentido, a formação de adultos desempenha um 

papel extremamente importante porque é preciso “fazer da educação um eixo 

estruturante do desenvolvimento local e [transformá-lo] num processo educativo (…) 

[encarando o território enquanto] um espaço físico, social e cultural” (Canário, 2000: 

67). Estas duas últimas dimensões, articuladas no mesmo espaço físico, são dimensões 

estruturantes do movimento associativo e colectivo de cidadãos, pelo que o 

associativismo se assume e deverá ser encarado enquanto parte integrante e fundamental 

do processo educativo. Aliás, “a educação deve gerar processos que fomentem a vida 

associativa, a participação e a capacidade de integração de realidades culturais e 

sociais diversas” (Costa, 2007: 28). Associativismo e participação caminham, assim, 

paralelamente num percurso que se espera que seja educativo e educador, promovendo 

um sentimento de responsabilização, tão presente nos princípios das cidades 

educadoras. Estamos, portanto, perante uma concepção de desenvolvimento local cujo 

enfoque é a dimensão humana e onde se valoriza a acção local potenciadora de um 

processo de (trans)formação contínua. Em síntese, o desenvolvimento local subentende 

“um processo, uma dinâmica [e não] um estádio” (Ferreira, 2005: 398) e “exige uma 

abordagem global da acção educativa, porque a educação não é só escola e o local não 

é só o lugar” (idem: 109). De verdade, o saber experiencial, que não se adquire apenas 

na escola, assume um papel crucial nos processos de aprendizagem e, 

consequentemente, no processo de desenvolvimento local. Rui Canário (2000: 113) vai 

mesmo mais longe e defende que “aquilo que a vida ensina pode revelar-se mais 

decisivo para a concretização de novas aprendizagens do que o percurso escolar, 

traduzido pela certificação em diplomas”. 

Estreitamente relacionada com a questão do desenvolvimento local surge o 

conceito de animação. E por animação entendemos o desenvolvimento de um conjunto 

de acções que promovam uma intervenção educativa que integre as componentes 
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formal, informal e não formal. Para isso, é necessário desenvolver um trabalho conjunto 

com crianças, jovens e adultos. “Através de uma intervenção educativa globalizada e 

participada, a animação desempenha um papel importante na elevação da auto-estima 

colectiva relativamente a um território e à sua história e património cultural e 

ambiental e na criação de uma vontade colectiva de mudança” (Ferreira, 2005: 421). 

Um trabalho de animação social, cultural e educativa é, de facto, um trabalho 

extremamente importante no processo do desenvolvimento educativo integrado porque 

pode alcançar uma parte da população que, normalmente, não se sente tida em conta. 

Portanto, a animação é, essencialmente, um trabalho local que apela à sensibilização e 

motivação das pessoas para a participação. Por outras palavras, a animação representa 

um elo de ligação entre as populações e o que se espera do desenvolvimento local. O 

percurso da animação tem vindo a ser influenciado pelas características sociais e 

económicas que as sociedades vão adquirindo e, numa altura em que a dimensão 

económica assume o lugar central, o que se espera é que a animação chegue junto das 

populações, desenvolvendo um trabalho conjunto e concertado que interligue a 

componente social, a educativa, sem esquecer a cultural. Neste contexto, os mediadores 

sócio-educativos podem ter um papel crucial na aproximação às pessoas e no trabalho 

desenvolvido não para mas com elas, questão esta que será aprofundada num dos 

próximos capítulos. 

As actividades promovidas pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira são 

um óptimo exemplo do envolvimento e da participação da população, pelo que a sua 

valorização, bem como o trabalho conjunto com essas pessoas poderá representar um 

importante meio de animação social, cultural e educativa.                         
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VI – I�TERVE�ÇÃO: PERCURSO METODOLÓGICO DE FORMAÇÃO 

 

A designação deste capítulo parte da necessidade de realçar a importância da 

intervenção enquanto percurso metodológico de formação que acompanhou a minha 

estadia no terreno e me permitiu uma aprendizagem permanente.  

Falar de intervenção implica falar, igualmente, de investigação, se o que se 

pretende é uma intervenção sustentada e fundamentada, realizada com os outros, a partir 

do conhecimento e questionamento do contexto. Nesta perspectiva, intervir e investigar 

não se resumem à aplicação de determinados métodos ou técnicas, mas de um processo 

em construção permanente.   

Intervir significa, de acordo com um dicionário da língua portuguesa13, 

“colocar-se entre, participar activamente numa acção”. E, para participar activamente, 

ou seja, para intervir, é fundamental a presença no contexto, sendo que, a partir do 

momento em que nele nos inserimos não deixamos de o influenciar. No entanto, 

intervenção é um processo bastante influenciado também pela questão do tempo e isso é 

notório no decurso dos nossos estágios. Tudo aquilo que realizamos e/ou que propomos 

depende, em grande medida, do que recebemos do contexto, ou seja, das informações a 

que temos acesso. E só temos acesso a informações relevantes se estabelecermos uma 

relação significativa. Esta última, por sua vez, será mais facilmente alcançada se 

adoptarmos uma postura de escuta e de diálogo, fundamental para a construção de uma 

relação que nos dê a legitimidade necessária para as pequenas intervenções diárias. Não 

é possível seguir um programa fechado e previamente calendarizado, porque a 

intervenção está dependente, também, do estabelecimento deste tipo relações, devendo 

assumir-se enquanto um processo tão flexível quanto possível. Além disso, e antes de 

qualquer outra coisa, é fundamental que questionemos a nossa própria intervenção. 

Porquê intervimos? O que pretendemos com a intervenção? Porque optamos por 

determinados caminhos? Estas são algumas questões que devemos colocar a nós 

próprios, para que consigamos interligar as nossas estratégias em função dos objectivos 

que pretendemos alcançar, nunca esquecendo o contexto em que estamos inseridos. 

Contexto este que exerce uma influência constante nas nossas opções e que nos obriga a 

estar preparados para poder desenvolver, permanentemente, novas estratégias, 

aprendendo a lidar com a imprevisibilidade. Por tudo o que acabei de referir, quem 

                                                           
13 Dicionário da Língua Portuguesa, 2006: Porto Editora 
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intervém detém um poder reconhecido e partilhado, nunca se devendo assumir como 

detentor da sabedoria máxima, mas reconhecendo que os processos de mudança devem 

ser sentidos e construídos colectivamente. É inevitável que o profissional entre no 

terreno carregado de ideias, valores e concepções próprias, mas é fundamental que tenha 

consciência da sua existência. Sendo que as escolhas que fazemos, ao nível da 

intervenção, não deixam de ser, também, influenciadas pela nossa própria trajectória 

pessoal, quem intervém deve estar sempre predisposto a sofrer uma alteração, rompendo 

com os seus próprios estereótipos e/ou preconceitos, transformando-se e formando-se.  

Em suma, a intervenção é um processo, construído conjuntamente e baseado 

numa acção reflectida e discutida permanentemente. Um estágio, com as características 

do que foi realizado, requer um trabalho constante de estudo e de reflexão com os 

outros, de investigação participada sobre o contexto e o trabalho realizado. O que está 

aqui presente é a junção entre investigar e participar, na perspectiva de contribuir 

positivamente com a nossa estadia e o trabalho que desenvolvemos.             

No decurso do estágio, a observação participante assumiu uma grande 

importância, porque me permitiu observar, escutar e interagir, componentes 

fundamentais numa investigação. A observação não é um olhar espontâneo, é algo 

sistemático. Um observador-participante é aquele que participa enquanto investiga 

sendo, por isso, um tipo de observação mais livre. Esta é, com certeza, uma postura 

muito mais interessante e permite esbater a relação mais positivista entre o sujeito e o 

objecto de investigação, até porque o observador-participante desenvolve relações com 

os participantes. Estas relações foram, no meu caso em particular, muito positivas para a 

integração no terreno e para o desenvolvimento de diversas acções. Tenho, ainda, que 

referir que foi minha preocupação, ao longo de toda a estadia no contexto de estágio, 

escrever notas de terreno que tiveram como principal enfoque a minha entrada no 

terreno, as dificuldades que senti ao longo de todo o percurso e as reflexões que fui 

construindo. A meu ver, as notas de terreno desempenham um papel crucial na 

aproximação ao contexto e aos sujeitos porque nos obrigam a reflectir sobre o momento 

e ajudam bastante nas reflexões finais. De verdade, muito do meu tempo de estágio foi 

passado a escrever e esta escrita foi, em determinados momentos, mais descritiva e 

noutros, apelou mais à reflexão. Foi como se tivesse um diário de bordo que me 

acompanhou quase diariamente e no qual fui escrevendo sobre as actividades em que 

participei, sobre as minhas interrogações, sobre os meus desejos/vontades ou, em suma, 



75 

 

sobre o que fui sentindo ao longo de todo o trajecto de cinco meses de estágio. Não 

poderia terminar sem antes fazer uma breve referência às leituras porque são elas que 

antecedem e acompanham todo o estágio. Antes mesmo de partirmos para o terreno, é 

necessário explorá-lo e isso pode ser feito através de leituras e de entrevistas 

exploratórias. Eu optei por procurar e ler alguma informação sobre a autarquia e sobre o 

concelho em geral antes mesmo de me reunir, pela primeira vez, com a minha 

orientadora no terreno. Depois do primeiro encontro, procurei outro tipo de informação 

que complementasse a que eu já tinha e, depois, nos primeiros dias de estágio, o que fiz 

foi basicamente ler pois, só assim, era possível conhecer minimamente o contexto, 

integrar-me o mais possível e desenhar algumas ideias. Importa referir que a minha 

preocupação não foi seleccionar um conjunto vasto de leituras mas, antes, optar por um 

número mais pequeno e, assim, trabalhá-lo mais cuidadosamente. Penso que esta opção 

foi mais proveitosa para mim enquanto estagiária porque obrigou-me a um trabalho 

mais reflectido e, por isso, mais aprofundado e, por outro lado, evitou que me pudesse 

perder em demasiadas leituras, o que poderia limitar-me a acção. 

Após tudo isto, a questão impõe-se: em que medida o percurso que acabei de 

descrever contribuiu para a minha formação pessoal e profissional? Antes de mais, é 

preciso referir que todas as opções tomadas foram influenciadas pelo contexto e pelo 

rumo que o estágio foi tomando. Ou seja, nenhuma opção foi tomada no vazio mas 

todas tiveram como principais objectivos uma integração mais facilitada no contexto e o 

desenvolvimento de um conjunto de intervenções diárias. E, de verdade, a forma como 

o estágio é encarado, que é um tempo, essencialmente, de formação e intervenção, 

influencia todo o seu percurso, percurso este que deverá centralizar a articulação entre a 

acção e a reflexão crítica. Neste confronto permanente entre agir e reflectir, todo o 

trabalho desenvolvido teve um papel crucial porque permitiu o estabelecimento de uma 

relação com o contexto, fundamental para uma boa integração. Na minha opinião, a 

forma como me integrei foi preponderante para que pudesse interligar três componentes 

essenciais: aprender, intervir e investigar. A aprendizagem acompanhou, 

permanentemente, os cinco meses de estágio e deverá ter sido esta postura a facilitar a 

integração em algumas actividades. Foi, em síntese, um percurso que contribuiu 

decisivamente para a minha formação pessoal e profissional, na medida em que 

influenciou positivamente o estudo sobre o terreno, o estabelecimento de relações que 

conduziram a uma melhor integração no mesmo e o aprofundamento das reflexões sobre 
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o(s) papel(eis) a desempenhar pelos mediadores sócio-educativos. Concluído o estágio 

presencial, o período que se lhe seguiu constituiu, igualmente, um importante momento 

de reflexão e análise crítica, não só sobre o contexto e, particularmente, sobre o trabalho 

desenvolvido mas, também, sobre o meu próprio trajecto.   
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VII – CO�SIDERAÇÕES FI�AIS: O MEU CO�TRIBUTO PARA A 

CO�STRUÇÃO DA PROFISSIO�ALIDADE DAS CIÊ�CIAS DA EDUCAÇÃO 

 

O estágio que realizei está integrado, como já referi, no Mestrado 

Profissionalizante, logo, é fundamental reflectir sobre a profissionalidade em Ciências 

da Educação, podendo, os nossos contributos, enquanto estagiários, constituir um 

importante meio de reflexão e debate. De verdade, a reflexão crítica é algo que deve 

acompanhar não só o estagiário, mas também o licenciado em Ciências da Educação.    

Qualquer pessoa, seja licenciada em Ciências da Educação, ou noutra área, não 

pode ter a pretensão de, sozinho, querer mudar o mundo. Mas se, sozinhos, não 

conseguimos mudar a realidade, podemos e devemos adoptar uma postura reflexiva, 

crítica e de questionamento. E a licenciatura em Ciências da Educação, entre outros 

aspectos, permite-nos desenvolver essas características. De facto, a 

multidisciplinaridade de conhecimentos presentes ao longo do curso deve permitir-nos 

reagir perante os acontecimentos de uma forma diferente, de modo a que possamos 

transformá-los em algo significativo para nós e para todos os intervenientes no 

processo. Ou seja, embora seja inerente aos diferentes locais de trabalho a existência de 

diversos constrangimentos, é nossa obrigação, enquanto licenciados em Ciências da 

Educação, ter como um dos principais objectivos sugerir e promover algumas alterações 

em cada realidade específica, pois será esta a nossa contribuição para que todos, em 

conjunto, possamos mudar o mundo, como referia inicialmente.            

 Na minha experiência de estágio, o que procurei fazer foi trabalhar uma sugestão 

da minha orientadora local, a maior dinamização da rede de oferta formativa formal do 

concelho, no sentido de a enquadrar, tanto quanto possível, na lógica daquilo que se 

espera de um licenciado em Ciências da Educação, logo, de um mediador sócio-

educativo e da formação. E, de verdade, a mediação é uma questão fulcral para 

pensarmos em todas estas questões. Neste sentido, é preciso percebermos do que 

estamos a falar quando pensamos na mediação. Tendencionalmente, encara-se a 

mediação como a interferência de um terceiro na relação social, perante a existência de 

um conflito. Há a ideia de que o mediador tem que ser neutro e que só intervém a 

pedido das partes. Esta concepção tem subjacente a ideia de que o conflito resulta da 

falta de comunicação ou da incompetência dos intervenientes, acabando por ter uma 

conotação negativa. Como dizem Correia e Caramelo (2003: 178) “na notoriedade da 
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mediação não está ausente a tendência para reduzir a conflitualidade social aos défices 

de comunicação entre os indivíduos ou entre estes e as instituições”. O que é certo é 

que sem conflito não há democracia e muito menos desenvolvimento. Ainda assim, a 

mediação é muito mais do que uma técnica de gestão de conflitos. Esta, abarca diversos 

campos e, consequentemente, diferentes modos de intervenção. Há, de facto, uma 

globalidade de formas de definir a mediação e, talvez por isso, assistamos, hoje, a uma 

certa coisificação da mesma. De verdade, o trabalho de mediação é um trabalho 

complexo e de complexificação e não de procura de um acordo, que conduza ao 

apaziguamento. A mediação subentende um processo de criação e recriação que 

promova o debate e a reflexão e ao mediador é pedido que desenvolva um trabalho de 

acompanhamento e de permanente articulação, de forma a contribuir para uma 

mediação transformante. Em síntese, o que se pretende realçar é a mediação como 

potenciadora da comunicação, estabelecendo-se enquanto uma prática de 

acompanhamento local que conduza à reflexão e ao debate.      

Quando falamos em mediação sócio-educativa, devemos encará-la tendo como 

campo de intervenção os contextos educativos formais, não formais e informais. O meu 

contributo, enquanto estagiária em Ciências da Educação, foi, inevitavelmente, 

influenciado pelo local de estágio e pelas concepções que aí vigoram. Ou seja, perante 

uma perspectiva de educação, onde a preocupação fulcral assenta no eixo escolar e 

profissional, é fundamental que deixemos espaço ao debate e à reflexão, 

complexificando aquilo que nos é apresentado. Por outras palavras, o trabalho realizado 

na rede de oferta formativa mais formal é, claramente, muito importante mas, é preciso 

alargar o campo de intervenção e procurar interligar os diferentes agentes territoriais 

educativos de que nos fala Maria Villar (2001) e que não são apenas os atrás referidos. 

As reflexões apresentadas neste relatório pretendem, neste sentido, constituir um meio 

de questionamento e, acima de tudo, de afirmação da importância do trabalho conjunto 

entre escolas, centros de formação profissional, centros novas oportunidades, 

associações, colectividades, juntas de freguesias, autarquias, entre outros agentes. Será 

esta a minha contribuição para pensar o(s) campo(s) de intervenção das Ciências da 

Educação. Não é minha intenção definir um perfil profissional respeitante à mediação 

sócio-educativa, até porque considero que existem tantos perfis profissionais quantos 

licenciados existirem. A construção de cada um deles depende não só de nós próprios 

como também do contexto de trabalho. Perante diversos campos e espaços de 
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intervenção, cada um de nós deverá ter sempre em consideração diferentes perspectivas 

de educação e procurar reconhecê-las e interligá-las, num trabalho conjunto e 

concertado. Neste sentido, o que poderá ser interessante é perspectivar a mediação 

sócio-educativa como uma forma de intervenção comunitária, na lógica do trabalho em 

rede e da participação activa defendida pelo movimento das cidades educadoras. E, de 

facto, entre a mediação sócio-educativa e a filosofia subjacente ao movimento das 

cidades educadoras há um conjunto de pontos que são comuns. Como afirmam Correia 

e Caramelo (2003: 181), “os dispositivos de mediação podem ser pensados como 

dispositivos de construção de cidades enquanto espaços de exercício de relações 

sociais densas e quentes, onde o mediador é um artesão da construção de cidades e das 

relações que lhes dão vida”.    

A nossa formação enquanto pessoas e o nosso desenvolvimento pessoal vai 

muito para além da formação académica que possuímos. No entanto, se há algo que 

deverá estar na base das Ciências da Educação é que as dimensões educativa e 

formativa não deverão ser pensadas apenas no contexto escolar. Um mediador sócio-

educativo encontra diversas possibilidades de trabalho em contextos formais, não 

formais e informais de educação, valorizando, acima de tudo, a educação como um acto 

de participação e emancipação. O nosso papel, enquanto mediadores sócio-educativos, 

deverá ser o de abrir horizontes, potenciando as dimensões educativas e formativas nos 

mais diversos contextos. Deixar uma marca que se repercuta em reflexões e debates é o 

nosso principal objectivo, enquanto estagiários. Posto isto, surge como pertinente a 

continuação do trabalho que a Câmara tem vindo a desenvolver na construção e 

afirmação da rede de oferta formativa formal do concelho valorizando, igualmente, a 

importância de todos os outros contextos formativos e educativos para, assim, ser 

possível desenvolver um trabalho de interligação entre todos. Muito provavelmente, 

este será um trabalho que exige mais do que um profissional da Educação, pela sua 

complexidade, mas será, certamente, um trabalho compensador e gratificante para todos 

os intervenientes.         

 Em síntese, podemos perspectivar a mediação sócio-educativa como uma forma 

de intervenção comunitária, de agir localmente. No contexto das cidades educadoras, o 

que se pretende é um trabalho em rede, um trabalho de articulação entre todos os 

agentes territoriais, pelo que a mediação poderá desempenhar um papel extremamente 

importante na construção daquilo a que se poderá chamar de redes comunitárias, 
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facilitando a comunicação entre os intervenientes. A isto poder-se-á chamar de 

desenvolvimento local, até porque o local “é discursivamente encarado como um 

espaço de mobilidade e de troca onde a pertença dos indivíduos ao local já não exige 

que eles estejam offline do global mas em permanente estado de online” (Correia e 

Caramelo, 2004: 37). Por outras palavras, o local que aqui surge retratado obriga a uma 

participação plena, a uma co-responsabilização e a um reconhecimento.  

 O presente relatório encontra-se dividido, fundamentalmente, em duas vertentes. 

Na primeira, é feita a caracterização do contexto de estágio, bem como a descrição do 

trabalho desenvolvido. A outra vertente questiona a minha intervenção e, mais do que 

isso, reflecte sobre um campo tão complexo como o da educação. Não sendo a única 

actividade em que tive a oportunidade de participar, a rede de oferta formativa formal 

do concelho mereceu uma análise mais fundamentada, na medida em que suscitou, em 

mim própria, um conjunto vasto de reflexões que tiveram como principal enfoque a 

importância da educação e formação de adultos perspectivada em diferentes contextos. 

E, de verdade, o associativismo é outro dos agentes territoriais que deverá ser tido em 

conta, dadas as suas potencialidades educativas. Através da minha experiência de 

estágio, o que pude perceber é que a Câmara de Santa Maria da Feira promove inúmeras 

actividades culturais, algumas das quais em estreita articulação com as escolas, 

associações e colectividades do concelho que podem e devem ser reconhecidas e 

valorizadas nas suas dimensões educativas, no sentido de se criarem as sinergias 

necessárias que lhes permitam ir de encontro à filosofia defendida pelo movimento das 

cidades educadoras. Ou seja, um trabalho de interligação entre os diferentes agentes 

educativos será, com certeza, muito enriquecedor para todos os intervenientes.  

  



83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII – BIBLIOGRAFIA 



84 

 



85 

 

VIII – BIBLIOGRAFIA 

 

BERGER, Guy (2004) “Reflexões sobre democracia, participação e cidadania”, in 

Cadernos Ice Inovação, Cidadania e Desenvolvimento Local, 7, 13-30.  

 

CANÁRIO, Rui (2000) “A aprendizagem ao longo da vida. Análise crítica de um 

conceito e de uma política”, in Psicologia da Educação. S. Paulo, 10/11, 29-52. 

 

CANÁRIO, Rui (2000) Educação de Adultos: um campo e uma problemática. Lisboa: 

Educa, 61-69.  

 

CANÁRIO, Rui (2005) Multiplicar as Oportunidades Educativas. [On-line], 

http://www.debatereducacao.pt/relatorio/files/CpIV11.pdf, 18/05/10.  

 

CARAÇA, Bento Jesus (1978) Conferências e Outros Escritos. Lisboa: Edição da 

família.  

 

CAVACO, Carmen (2002) Aprender Fora da Escola – Percursos de Formação 

Experiencial. Lisboa: Educa. 

 

CORREIA, José Alberto e CARAMELO, João (2003) “Da mediação local ao local da 

mediação: figuras e políticas”, in Educação, Sociedade & Culturas, 20, 167-191.  

 

CORREIA, José Alberto e CARAMELO, João (2004) “Políticas e figuras do local: 

contributos para a construção de um cosmopolitismo comunitário”, in Cadernos Ice 

Inovação, Cidadania e Desenvolvimento Local, 7, 31-34. 

 

CORTESÃO, Luiza, LEITE, Carlinda e PACHECO, José Augusto (2002) “Antes de 

falarmos em projecto é preciso sabermos do que estamos a falar”, in Trabalhar por 

Projectos em Educação. Porto: Porto Editora, 22-32.  

 



86 

 

COSTA, John Nelson (2007) A planificação Educativa dos Municípios da área 

metropolitana do Porto segundo o conceito de Cidade Educadora. Tese de Mestrado. 

Porto: Universidade Portucalense Infante D. Henrique.   

 

FERREIRA, Fernando Ilídio (2005) O Local em Educação – Animação, Gestão e 

Parceria. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.   

 

FERRY, Luc e JEAN-DIDIER Vincent (2003) O que é o Homem? Sobre os 

Fundamentos da Biologia e da Filosofia. Porto: ASA. 

 

FREIRE, Paulo (1975) Pedagogia do Oprimido. Porto: Afrontamento. 

 

LIMA, Licínio C. (1994) “Fórum de Educação de Adultos”, in L. Lima (org.) Educação 

de Adultos: Fórum I. Braga: Universidade do Minho/Unidade de Educação de Adultos, 

16-26. 

 

LIMA, Licínio C. (2005) “A Educação de Adultos em Portugal (1974 – 2004): Entre 

lógicas da educação popular e da gestão de recursos humanos”, in R. Canário e B. 

Cabrito (orgs.) Educação e Formação de Adultos: Mutações e Convergências. Lisboa: 

Educa, 31-60. 

 

MATOS, Manuel (s/d) O local e a redefinição do social. (Texto Policopiado). 

 

MEDINA, Teresa (2008) Experiências e Memórias de Trabalhadores do Porto. A 

dimensão educativa dos movimentos de trabalhadores e das lutas sociais. Tese de 

Doutoramento. Porto: Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto.  

 

MELO, Alberto (1994) “Educação e Formação para o Desenvolvimento Rural”, in L. 

Lima (org.) Educação de Adultos: Fórum I. Braga: Universidade do Minho/Unidade de 

Educação de Adultos, 137-149.   

 



87 

 

MELO, Alberto (2005) “Formação de Adultos e Desenvolvimento Local”, in R. 

Canário e B. Cabrito (orgs.) Educação e Formação de Adultos: Mutações e 

Convergências. Lisboa: Educa, 97-113.  

 

MENEZES, Isabel (2005) “De que falamos quando falamos de cidadania?”, in C. 

Carvalho, F. Sousa e J. Pintasilgo (orgs.) A educação para a Cidadania. Porto: Porto 

Editora, 13-22.  

 

OLIVEIRA, José António (2008) Cidade Educadora, uma realidade atingível?! Um 

estudo de caso. Tese de Mestrado. Porto: Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação da Universidade do Porto.     

 

PINTO, Fernando C. (2004) Cidadania, Sistema Educativo e Cidade Educadora. 

Lisboa: Instituto Piaget. 

 

SANTOS, Andreia (2007) Conselho Municipal de Educação – um contributo para a 

análise dos modos de relação dos actores nas práticas educativas locais: estudo de 

caso no município de Santa Maria da Feira. Tese de Mestrado. Porto: Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto.   

 

SANTOS, Boaventura de Sousa (1987) Um Discurso Sobre as Ciências. Porto: Edições 

Afrontamento. 

 

VILLAR, Maria B. (2001) A Cidade Educadora. Nova Perspectiva de Organização e 

Intervenção Municipal. Lisboa: Instituto Piaget. 

 

Sites consultados: 

www.cm-feira.pt 

 

Outros documentos: 

Carta das Cidades Educadoras (2004) 

Carta Educativa do Concelho de Santa Maria da Feira (2005) 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



90 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
Inquérito por questionário entregue às 

entidades educativas/formativas 
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       Entidade formativa: 

      Morada: 

      Contactos: 

      E-mail:                                                            Site: 

 

 

 

 

 

 

O presente inquérito enquadra-se no estágio académico em Ciências da Educação 

que está a ser realizado na Divisão de Educação da Câmara Municipal de Santa 

Maria da Feira. A investigação/intervenção em causa tem como principal objectivo 

a introdução de algumas pistas que conduzam a uma maior dinamização da rede, 

sendo, por isso, de extrema importância a sua participação. Certa de que 

compreende a importância deste instrumento, agradecemos, desde já, a sua 

contribuição. A informação recolhida será tratada e, posteriormente, 

disponibilizada no portal da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.     
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1. Cursos do presente ano lectivo 

 

Cursos 

 

Ano de 

abertura 

 

Público-

alvo 

(idades) 

 

Nº alunos 

 

Observações 
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1. Cursos propostos para o próximo ano lectivo (2010/2011) 

 

Cursos 

 

Público-

alvo 

(idades) 

 

Nº 

alunos 

previst

o 

 

Constrangimentos 

(recursos humanos, 

materiais e físicos) 

 

Observações 
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2. Têm listas de espera em alguns dos cursos enumerados nas tabelas? Se sim, 

quais? 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

3. Dos critérios enumerados de seguida, coloque uma cruz no(s) que considere que 

influencie(m) a abertura de novos cursos: 

a. Estudo realizado junto dos formandos ____ 

b. Estudo de mercado (empregabilidade) ____ 

c. Condições físicas ____  

d. Localização geográfica ____ 

e. Protocolos estabelecidos para realização de estágios ____ 

f. Influência das entidades que constituem a rede de oferta formativa do concelho 

____  

g. Levantamento realizado junto de entidades educativas/formativas localizadas 

fora do concelho ____  

h. Sugestões exteriores à instituição em causa ____ 

i. Outro(s) ____ Qual/Quais? ________________________________________ 

 

 

4. Das opções que se seguem, refira a(s) que permite(m) perceber como é feita a 

selecção de estágios para os formandos:  

a. Através das instituições que os acolhem ____  

b. Através dos próprios formandos ____ 

c. Outra(s) ____ Qual/Quais? ________________________________________ 

 

 

5. Relativamente aos formandos que terminaram os cursos, há algum tipo de 

levantamento quanto ao que lhes acontece no seu futuro profissional?  

a. Sim ____ 

b. Não ____ 

c. Há alguma preocupação nesse sentido ____ 
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6. Tendo em conta que o próximo passo será a realização de um guia de recursos 

educativos do concelho, refira, dentro das seguintes opções, a(s) que considere 

que seja(m) importante(s) para integrar(em) esse guia:  

a. Nome e morada da entidade formativa ____ 

b. Contactos da entidade ____ 

c. Enumeração dos cursos ____ 

d. Breve explicação dos cursos enumerados ____ 

e. Exposição fotográfica dos cursos ____ 

f. Pequenos relatos de anteriores formandos ____ 

g. Outra(s) ____ Qual/Quais? ________________________________________ 

 

 

7. Dos factores apresentados de seguida, enumere o(s) que poderia(m) permitir uma 

maior dinamização da rede de oferta formativa: 

a. Maior número de reuniões entre a rede ____ 

b. Maior número de publicações ____ 

c. Criação de um site próprio que disponibilize informação permanentemente 

____ 

d. Integração de elementos dos estudantes nas reuniões da rede ____ 

e. Organização de um maior número de actividades que cheguem mais 

facilmente aos interessados e que, por isso, permitam um maior 

esclarecimento ____ 

f. Maior abertura dos cursos à comunidade ____ 

g. Introdução de um elemento que trabalhe no sentido de facilitar a comunicação 

entre todas as entidades educativas/formativas do concelho ____ 

h. Outro (s) ____ Qual/Quais? _______________________________________ 

 

 

 

 

 

Agradecemos a sua disponibilidade e colaboração. 
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ANEXO II 
Apresentação power point feita na 

reunião da rede de oferta formativa 
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