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Resumo 

O presente relatório de Iniciação à Prática Profissional (IPP) foi realizado na Escola 

Básica e Secundária de Fontes Pereira de Melo (EBSFPM), no âmbito do Mestrado em 

Ensino da Geografia no 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário da Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto.  

As recentes mudanças na sociedade e nas políticas educativas em Portugal 

demonstram a necessidade de renovar métodos e técnicas utilizados por nós, 

professores, junto dos nossos alunos. Neste sentido, o presente relatório, debruça-se 

sobre a aplicação da Aprendizagem Baseada em Projetos, uma metodologia 

pedagógica ativa, junto de duas turmas do Ensino Secundário.  

O principal objetivo com o desenvolvimento do ensaio passa por uma reflexão sobre a 

pertinência da Aprendizagem Baseada em Projetos para a construção do 

conhecimento geográfico.  

O relatório encontra-se dividido em cinco capítulos, sendo o primeiro dedicado ao 

enquadramento concetual, o segundo ao contexto educativo da EBSFPM, o terceiro 

apresenta a metodologia utilizada no ensaio e o quarto apresenta a análise dos 

resultados obtidos da metodologia aplicada. 

Como principais conclusões, sublinha-se que o trabalho-projeto torna a aprendizagem 

‘mais significativa’, talvez por permitir estabelecer uma relação mais clara entre o 

conhecimento e a realidade geográfica em que se inserem os alunos, assim como 

constitui uma mais valia para a sua formação individual e em grupo, favorecendo a 

autonomi’, capacidade de reflexão e pensamento crítico. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem Baseada em Projetos, Construtivismo, Geografia. 
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Abstract 

This report on the Initiation to Professional Practice (IPP) was carried out at the Basic 

and Secondary School of Fontes Pereira de Melo (EBSFPM), within the scope of the 

Master in Geography Teaching in the 3rd Cycle of Basic and Secondary Education at 

the Faculty of Letters of the University of Porto. 

The recent changes in society and educational policies in Portugal demonstrate the 

need for a change in the methods and techniques used by us, teachers, with our 

students. In this sense, this report focuses on the application of Project Based 

Learning, an active pedagogical methodology, with two classes of Secondary 

Education. The main objective with the development of the essay is to reflect on the 

relevance of Project Based Learning for the construction of geographic knowledge. 

The report is divided into five chapters, the first with a conceptual framework, the 

second with the educational context of the EBSFPM, the third with the methodology 

used in the essay, the fourth with the results obtained from the applied methodology 

and the due analysis and finally, the final considerations of the investigation are 

presented. 

As main conclusions, it is emphasized that the project-work makes learning 'more 

meaningful', perhaps because it allows establishing a clearer relationship between 

knowledge and the geographic reality in which students are inserted, as well as 

constituting an added value for the their individual and group formation, favoring 

autonomy, the capacity for reflection and critical thinking. 

Key-words: Project-Based Learning, Constructivism, Geography  
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Introdução 

A sociedade atual e as políticas educativas do século XXI em Portugal evidenciam uma 

mudança nos métodos educativos e técnicas de ensino e de aprendizagem. De facto, é 

nossa perceção não só a mudança nos comportamentos e atitudes da comunidade 

educativa (escola, professores, alunos, famílias) como da sociedade em geral, refletida 

sobretudo nas recentes reflexões plasmadas nas orientações normativas/legislação 

que enquadram o “mundo escolar”. 

 Ao ser homologado o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, pelo 

despacho nº6478/2017 de 26 de julho, como um  (...) referencial para as decisões a 

adotar por decisores e atores educativos ao nível de estabelecimentos de educação e 

ensino e dos organismos responsáveis pelas políticas educativas, constituindo-se como 

matriz comum para todas as escolas e ofertas educativas no âmbito da escolaridade 

obrigatória (...)1 acreditamos que não se trata de uma tentativa uniformizadora do 

sistema educativo português mas sim de um quadro de referência que pressupõe a 

liberdade, a responsabilidade, a valorização do trabalho, a consciência de si próprio, a 

inserção familiar e comunitária e participação na sociedade que nos rodeia 

(op.cit.,p.5). Há, assim, uma grande preocupação em formar seres humanos com 

capacidades cognitivas trabalhadas, assentes no desenvolvimento do 

conhecimento/competências em diversas áreas, de acordo com princípios de base 

humanista cujos valores apontam para a vivência numa sociedade democrática em que 

cada indivíduo se assume como cidadão responsável, íntegro e participativo na 

comunidade onde se integra.  

Ao longo do nosso percurso académico (como alunos) assistimos a aulas pouco 

motivadoras. E esta falta de motivação, transversal a várias disciplinas, prendia-se, 

sobretudo, com uma prática pedagógica tradicional e diretiva, onde o método 

 

1. Guilherme d’Oliveira Martins (Coord.) et al., 2017:2. Disponível em 
https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.
pdf. Acesso em 18/12/2019. 
  

https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf


13 

expositivo predominava durante noventa minutos de aula. Para além disso, tanto nós 

como alguns dos nossos colegas nos questionávamos sobre a importância, para o 

nosso futuro, de alguns conteúdos que nos transmitiam. 

Na realidade o que estava a faltar nessas aulas – reconhecemos agora – era conectar 

todos esses saberes teóricos à realidade conhecida, vivenciada e, sobretudo, “construir 

“o nosso próprio conhecimento através de atividades de “investigação” englobadas 

num projeto.  

Por outras palavras, utilizar (…) uma abordagem pedagógica centrada em problemas, 

ou “um estudo em profundidade sobre determinado tema ou tópico” (…) ou, melhor 

ainda, “uma metodologia assumida em grupo que pressupõe uma grande implicação 

de todos os participantes, envolvendo trabalho de pesquisa no terreno, tempos de 

planificação e intervenção com a finalidade de responder aos problemas encontrados” 

(Leite, Malpique e Santos, 1989:140, apud Vasconcelos et al., 2011:10). 

Assim, decidi no início do presente ano letivo (2019/2020) formular questões 

orientadoras que servissem de base à minha Prática de Ensino Supervisionado (PES): 

“Como promover a autonomia do aluno na construção do seu conhecimento e 

aprendizagem significativa?”; “Será que aprender Geografia através da participação 

em projetos é mais eficaz na construção do conhecimento?”.  

Além das questões orientadoras anteriormente referidas, definimos igualmente  os 

objetivos que serão respondidos no presente relatório (tabela 1).  

Tabela 1 - Objetivos  

Objetivo Geral 

Refletir sobre a pertinência da Aprendizagem Baseada em Projetos (Project Based Learning) 

para a construção do conhecimento geográfico de alunos do ensino secundário.  

Objetivos Específicos  
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Aferir se existem modificações comportamentais por parte do aluno durante o desenvolvimento 

do trabalho-projeto.  

Aferir o impacto da implementação da metodologia de Aprendizagem Baseada em Projetos na 

perspetiva dos alunos envolvidos.  

Considero que a melhor forma de construir esta ponte entre a teoria e a prática terá 

de envolver uma descentralização da figura do professor na sala de aula e uma maior 

associação dos conteúdos com o meio envolvente dos alunos. E, neste contexto, a 

Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP)2  é a que de melhor forma me parece 

responder a esta questão.   

Com efeito, ensinar no século XXI não é sinónimo de transmissão de conhecimento. O 

professor tem de cultivar a curiosidade, a reflexão e o espírito de inovação dos seus 

alunos promovendo o desenvolvimento de áreas de competência que agregam 

conhecimentos, capacidades e atitudes, baseando-se em metodologias ativas que (...) 

give students the opportunity to work relatively autonomously over extended periods of 

time; and culminate in realistic products or presentations (Thomas, 2000:1).  

No entanto, tal implica uma rutura com a prática de ensino tradicional diretiva 

centrada no professor. Esta rutura foi algo sempre privilegiei nas aulas lecionadas 

enquanto professor estagiário. Assim, ao utilizar a metodologia de Trabalho Projeto na 

minha PES, uma prática pedagógica centrada no aluno envolvendo-o em 

procedimentos ativos de investigação que lhe permitem desenvolver o seu próprio 

conhecimento, assumi a aplicação pedagógica da Teoria Construtivista.  

Centrada nos interesses e nas necessidades dos alunos, o que aumenta a sua 

motivação, aplicar a Teoria Construtivista e a metodologia da ABP em Geografia, deve 

 

2 Não confundir com Aprendizagem Baseada em Problemas, cujo acrónimo (ABP ou PBL – Project Based 
Learning) é igual. Por isso mesmo, alguns autores referem a Aprendizagem Baseada em Projetos como 
ABPj (ou PjBL – Project Based Learning). No primeiro capítulo discutiremos os conceitos e diferenças 
associadas a estas metodologias que, no entanto, partilham pontos em comum. 
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implicar o desenvolvimento de projetos com que eles se identificam. A frase ‘pensa 

globalmente, atua localmente’ – que hoje em dia surge frequentemente como 

‘glocalização’ - expressa em parte uma das caraterísticas que consideramos importante 

nos projetos a desenvolver em Geografia e que vai igualmente ao encontro da 

Autonomia e Flexibilidade Curricular (Despacho n.º 5908/2017 de 5 de julho): projetos 

que ligam os alunos ao seu meio, articulando a dimensão física e humana da Geografia, 

ajudando-os a construir conceitos que, apreendidos no ‘local’ de vivência, lhes 

permitirá compreender melhor o seu caracter ‘global’.  

De forma a responder aos nossos objetivos, o presente relatório foi estruturado em 

cinco capítulos. O primeiro é dedicado ao ‘Enquadramento Concetual’, centrando-se 

na apresentação e discussão dos conceitos/temas considerados pertinentes, 

recorrendo a bibliografia de referência sobre : a Aprendizagem Baseada em Projetos; o 

Movimento da Escola Moderna (o impulsionador da metodologia de ensino em 

estudo; A Escola Tradicional versus a Escola Construtivista (de forma a enquadrar a 

metodologia de ensino em estudo numa corrente de pensamento); O papel do 

professor na metodologia de Trabalho Projeto (tendo em conta que a metodologia em 

estudo assume-se como uma rutura à prática de ensino tradicional é necessário 

entender o “novo” papel que o professor deve assumir); Vantagens e desvantagens da 

aplicação da ABPj. As articulações dos cinco subcapítulos anteriormente enunciados 

constituem-se de forma progressiva de forma a um melhor entendimento da revisão 

bibliográfica realizada. O segundo capítulo é dedicado ao “Contexto Educativo”, 

centrando-se especificamente na escola onde se desenvolveu a prática de ensino 

supervisionado sendo que referenciamos : o enquadramento espacial e a descrição da 

Escola Básica e Secundária Fontes Pereira de Melo (a área envolvente onde se insere a 

escola e a sua estrutura); o Projeto Educativo do AEFPM (de forma a enquadrar a 

oferta educativa da escola e os princípios defendidos pela instituição); a Caracterização 

das Turmas (onde a Aprendizagem Baseada em Projeto fora aplicada). O terceiro 

capítulo é dedicado à “Metodologia” e centra-se na apresentação da metodologia 

aplicada e na caracterização da amostra : Caracterização da amostra e apresentação da 

metodologia (de forma a sustentar o capítulo seguinte caracteriza-se o número de 
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alunos que compõe a amostra e define-se os dois métodos utilizados : a análise SWOT 

e a análise de questionários); Materiais e Métodos utilizados na testagem (de forma a 

enquadrar a metodologia aplicada procede-se à exposição de ambos os procedimentos 

aplicados junto da amostra definida); Descrição de Projetos (dedica-se dois 

subcapítulos, para cada uma das turmas envolvidas, para a definição e exposição dos 

projetos desenvolvidos). O quarto capítulo é dedicado à “Análise e Discussão dos 

Resultados” e centra-se na análise dos resultados obtidos através da aplicação dos 

métodos de testagem utilizados : Análise das matrizes SWOT de ambas as turmas; 

Resultados do Questionário. O quinto, e último capítulo, é dedicado às “Considerações 

Finais” e centra-se nas conclusões retiradas da investigação e na testagem realizada 

junto de ambas as turmas do Ensino Secundário.  
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1. Enquadramento Concetual  

1.1. Aprendizagem Baseada em Projetos 

Ao pretendermos apresentar um estudo de caso sobre a pertinência e impacto da ABPj 

no ensino da Geografia, consideramos fundamental perceber o que se entende por 

trabalho projeto (tabela 2).  

Tabela 2 - O conceito de Projeto e de ABPj 

Etimologia do conceito o termo projeto advém 

do latim projectum – 

(projetar,lançar), 

particípio passado do 

verbo projicere (lançar 

para diante/futuro). Ou 

seja, traduz de certa 

forma uma ideia de 

movimento, de 

mudança. 

Dicionário da Educação (Mendonça, 

2002:14) 

projeto é um conjunto de 

operações que culminam 

numa realização precisa, 

num contexto particular 

e num espaço 

determinado.  

Cortesão (2001) é importante salientar 

que o termo trabalho 



18 

projeto é ambíguo e 

polissémico.  

 Ferreira (2009:2) o termo trabalho projeto 

é utilizado (...) em vários 

setores da vida social e 

empresarial, mas 

também na própria 

educação escolar. 

Agostinho (2017:14) para além disso tem 

igualmente uma 

dimensão pessoal, pois 

todos nós sentimos (...) 

necessidade de construir 

um projeto como forma 

de antecipação do 

futuro. 

Almeida (1991:1) (...) a prática pedagógica 

por meio do 

desenvolvimento de 

projetos é uma forma de 

conceber educação que 

envolve o aluno, os 

recursos disponíveis, 

inclusive as novas 

tecnologias, e todas as 

interações que 

estabelecem nesse 

ambiente, denominado 
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ambiente de 

aprendizagem.  

Sousa Martins (2001:18) (...) projeto é uma forma 

de organizar o trabalho 

escolar, pela busca de 

conhecimentos por meio 

de atividades 

desenvolvidas pelos 

alunos, estabelecendo, 

dessa maneira, a relação 

entre a teoria e a prática 

da aprendizagem. 

 

Quando integrámos este amplo conceito à comunidade ele ganha uma nova dimensão 

interpessoal e multidisciplinar. Todos os dias a comunidade educativa enfrenta 

referências conectadas ao projeto como por exemplo, projeto de autonomia e 

flexibilidade curricular, projeto educativo, projetos curriculares ou projetos de 

formação (Abrantes, 1994:21). Os documentos normativos disponibilizados em anos 

recentes pela Direção Geral da Educação (DGE) apontam para uma prática pedagógica 

onde se privilegia a aplicação de metodologias ativas, designadamente a ABP. Por 

exemplo, no Decreto-Lei nº55/2018 de 6 de julho – que define o currículo dos ensinos 

básico e secundário e os princípios que orientam a avaliação das aprendizagens -, pode 

ler-se que a autonomia conferida às escolas constitui um desafio que possa, (...) em 

diálogo com os alunos, as famílias e com a comunidade (...),  

iii) Fomentar nos alunos o desenvolvimento de competências de 

pesquisa, avaliação, reflexão, mobilização crítica e autónoma de 

informação, com vista à resolução de problemas e ao reforço da sua 

autoestima e bem-estar; … 
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 v) Apostar na dinamização do trabalho de projeto e no 

desenvolvimento de experiências de comunicação e expressão nas 

modalidades oral, escrita, visual e multimodal, valorizando o papel 

dos alunos enquanto autores, proporcionando-lhes situações de 

aprendizagens significativas; 

 

A Aprendizagem Baseada em Projetos (ABPj), assim como a Aprendizagem Baseada em 

Problemas (percursora da anterior, segundo Braia, 2014), constituem-se como 

metodologias ativas desenvolvidas no contexto do Construtivismo, embora as suas 

bases possam ser encontradas em John Dewey (1859-1952) que (...) comprovou o 

“aprender mediante o fazer”, valorizando, questionando e contextualizando a 

capacidade de pensar dos alunos numa forma gradativa de aquisição de um 

conhecimento relativo para resolver situações reais em projetos referentes aos 

conteúdos na área de estudos (Masson et al., 2012, s/p). 

De acordo com Bender (2014), a ABPj poderá mesmo vir a ser o principal modelo de 

ensino do século XXI, pois carateriza-se por ser um processo dinâmico, cooperativo, 

integrado e interdisciplinar,  que encoraja os alunos  a (des)construir, refletir e a 

debater criticamente, de forma cooperativa, problemas vivenciados na sua sociedade, 

estabelecendo, dessa maneira, a relação entre a teoria e a prática da aprendizagem 

(Martins, 2001). Ao favorecer a escala local nestes projetos e discutindo questões 

reais, a aprendizagem torna-se significativa e os alunos sentem que estão a contribuir 

para a sua comunidade (Cipolla, 2016). 

 

É importante reafirmar que o desenvolvimento de trabalhos-projeto promove a 

aprendizagem como uma construção resultante da pesquisa, pelo que pesquisar 

domina todo o processo de aprendizagem (Machado, 2010:15). Sendo o trabalho de 

pesquisa desenvolvido pelos alunos, esta prática pedagógica é claramente 

construtivista e muito associada ao Movimento da Escola Moderna (MEM). 
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1.2. O Movimento da Escola Moderna e a ABPj  

A metodologia associada ao desenvolvimento do trabalho-projeto vai ao encontro dos 

valores fundamentais da Escola Moderna, também designada Escola Ativa ou Escola 

Progressiva. De acordo com Pecore e Bruce (2013:10), o MEM pode ser definido como 

(…) a pedagogical movement that emphasizes student-centered learning experiences 

and that incorporates aspects such as learning by doing, valuing diversity, integrated 

curriculum, problem-solving, critical thinking, collaborative learning, social 

responsibility, democracy, and lifelong learning. Ou seja, engloba um conjunto de 

caraterísticas que vai ao encontro das resoluções da UNESCO (2015) no contexto da 

Educação para a cidadania global: preparando os alunos para os desafios do século 

XXI.3 

Remontando nas suas origens aos ideais humanistas renascentistas e a precursores 

como Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) ou 

Francisco Ferrer (1859-1909), destacam-se como criadores do MEM pedagogos como 

John Dewey (1859-1952), Rudolf Steiner (1861-1925), Maria Montessori (1870-1952), 

Célestin Freinet (1896-1966) ou Carl Rogers (1902-1987), entre outros.  

No entanto, raramente é falado o contributo de António de Sena Faria de Vasconcelos 

(1880-1939), um português de Castelo Branco responsável pela criação, em 1912, de 

uma escola em Bierges-Lez-Wavre (Bélgica), (…) cujo ensino estava centrado na 

aprendizagem dos alunos a partir dos seus próprios interesses, numa pedagogia 

diferenciada orientada por um ensino individualizado, na utilização de métodos activos 

e da metodologia de projecto que, ao partir da prática para a teoria através do método 

 

3 . Disponível em https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000234311. Acesso a 22-01-2020. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000234311
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indutivo, desenvolvia competências para que se tornassem cidadãos activos, 

autónomos, criativos, responsáveis e críticos (Duarte, 2010:18). 

Autor do livro Une école nouvelle en Belgique (1915)4, obra em cujo prefácio Ferrière 

(fundador do Bureau International des Écoles Nouvelles) define 30 princípios que 

permitiriam identificar uma ‘escola nova’ com base nas práticas da escola de Bierges – 

que considerava ‘uma escola nova modelo’ – Faria de Vasconcelos veria plasmados nos 

sete princípios da ‘educação nova’, adotados no Congrès Internationale de l’éducation 

nouvelle (Calais, 1921)5, os ideais que aplicava na sua instituição (Op.cit., p.) 6 

Em 1920 retorna a Portugal - depois de passar por Cuba, Bolívia, EUA, Uruguai e 

Argentina, onde desempenhou várias funções associadas ao fomento da Escola Nova - 

(…) onde se dedicaria à Universidade Popular Portuguesa, à revista Seara Nova, ao 

ensino universitário e à direcção do Instituto de Orientação Profissional Maria Luisa 

Barbosa de Carvalho (Ferreira, 2004:40). Juntamente com António Sérgio (que em 

1927 assume a direção da Secção Portuguesa da Liga Internacional para a Educação 

Nova por convite de Ferrière) Adolfo Lima - fundador da (…) revista Educação Social, 

que foi o órgão da Liga Internacional para a Educação Nova até ao seu encerramento, 

em 1927, devido à prisão de que foi alvo por parte do regime da Ditadura Militar, 

instaurado um ano antes - e Álvaro Vieira de Lemos (que virá a desempenhar um papel 

fundamental no movimento durante a década de 1930), Faria de Vasconcelos forma o 

 

4. A obra de Faria de Vasconcelos foi traduzida em várias línguas, mas só em 2015, passados 100 anos da 
sua publicação original, foi editada em português. Disponível para leitura online em 
https://www.yumpu.com/en/document/read/54869961/escola-nova. Acesso em 03-01-2020. 
5. Neste congresso seria criada a Ligue internationale pour l'Éducation Nouvelle (LIEN) que interrompe os 
seus trabalhos durante a II Guerra Mundial. Irá ressurgir em 2003, sob a designação de Lien 
international de l'éducation nouvelle. Consultar http://lelien2.org/. Acesso em 03-01-2020  
6. Segunda a mesma autora, em (…) Portugal, em 1913, a proposta de lei para a criação de “Escolas 
Novas” apresentada pelo deputado Dr. Vítor José de Deus Macedo Pinto, foi rejeitada pelo Parlamento 
(Op.cit., p.34). De qualquer modo, Figueira (2003) refere que em Portugal foram fundadas 12 escolas 
entre 1882 e 1928 que cumpriam caraterísticas associadas ao novo movimento – embora tenham 
funcionado apenas até 1935 -, quase todas particulares e (…) concentradas em tomo das três principais 
cidades (Lisboa, Porto e Coimbra), localizadas na zona litoral e mais desenvolvida do país (Op. cit. 
pp.105/6).  

https://www.yumpu.com/en/document/read/54869961/escola-nova
http://lelien2.org/
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que constitui o núcleo principal da Educação Nova no nosso país (Ferreira, 2004:35), 

todos marginalizados pelo Estado Novo. 

Assim, o MEM em Portugal vai desenvolver-se sobretudo a partir da década de 1960 – 

constituindo um marco importante a formação do Grupo de Trabalho de Promoção 

Pedagógica (Pessoa, 1999) - e afirmar-se com Sérgio Niza quando, em 1966 assume, 

com Rosalina Gomes de Almeida, (…) a responsabilidade de integrar, com a discrição 

requerida pela vida sob ditadura, a Federação Internacional dos Movimentos de Escola 

Moderna (FIMEM)7, no congresso francês da Escola Moderna, que teve lugar em 

Perpignan. Rapidamente se assume como um movimento de rutura das práticas 

educativas pedagógicas tradicionais, valorizando uma prática educativa mais 

democrática através de novos modelos pedagógicos onde aluno e professor trabalham 

conjuntamente na construção de uma aprendizagem centrada em novas práticas 

pedagógicas.  

O caminhar da humanidade para uma evidente alteração das estruturas em que se 

apoia definiu um novo convívio escolar. Dos professores e dos alunos vivendo isolada e 

egoisticamente os seus papéis na sociedade escolar, transita‑se para a «escola atelier», 

onde professor e aluno colaboram intimamente na realização de um trabalho comum: 

lado a lado, procurando, investigando, convivendo. A escola que apelidaram «para a 

vida e pela vida» é, agora, a vida de professores e alunos, com a sua realidade própria 

de um grupo social, sem artifício, ou sem situações artificiosamente criadas para o 

ensino. A cooperação em todos os quadros da nova comunidade escolar, incluindo o 

escalão administrativo, é o apelo da realidade de hoje; no aspeto prático, a 

cooperativa, por exemplo, deixa de servir a Escola, para ser a Escola organizada 

cooperativamente. 

 

7. http://www.movimentoescolamoderna.pt/associacao/referencias-historicas/. Sobre a criação do 
MEM em Portugal, consultar: Pessoa, A. (1999) – Movimento da Escola Moderna Portuguesa (1966-
1996). Tese de Mestrado em Ciências da Educação. Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, 
Universidade de Lisboa. Disponível em: 
http://centrorecursos.movimentoescolamoderna.pt/dm/dm_ana_pessoa.pdf. 

http://www.movimentoescolamoderna.pt/associacao/referencias-historicas/
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Um novo comportamento, uma nova atitude, um novo ambiente implica uma nova 

sensibilização aos fenómenos humanos de relação. E já se esboça, aqui e ali, uma nova 

educação da sensibilidade, inspirada nas doutrinas de psicólogos e de pedagogos só 

agora aceites, só agora integradas numa civilização de hoje, numa cultura para hoje. 

Sempre a exigência de uma Educação renovada para uma sociedade a renovar‑se8. 

De acordo com Agostinho (2017:10), o MEM é definido  

como uma associação de professores e profissionais de educação 

destinada à autoformação cooperada dos seus membros, ao apoio à 

formação continuada de outros profissionais de educação, 

afirmando-se como um grupo centrado na democracia, com a 

convicção, desde o momento da sua criação, de que era necessário 

reeducar os professores para a cidadania. 

Tendo na sua origem ligações ao ensino de crianças com NEE (necessidades educativas 

especiais) (Centro Infantil Helen Keller), o MEM rapidamente evoluiu a sua área de 

implementação a outras crianças, difundindo as suas práticas pedagógicas através de 

várias iniciativas.  

Mantendo atualmente a sua atividade, este movimento privilegia o desenvolvimento 

emocional e social das crianças e dos jovens, assim como defende a construção do seu 

próprio conhecimento - num ambiente de cooperação entre os outros alunos e a 

restante comunidade educativa onde estes se inserem – promovendo a sua autonomia 

(Mendonça, 2007). 

 

8. Sérgio Nisa (1965). O diálogo e o aperfeiçoamento pedagógico. Boletim do Sindicato dos Professores, 
5 (3), 40‑42. In: A. Nóvoa, F. Marcelino e J. do Ó (Org.). 2012. Sérgio Niza. Escritos sobre educação. 
Movimento da Escola Moderna e edições Tinta-da-China, Lda, p.42. 
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O seu modelo pedagógico (figura 19) tem uma ligação evidente com o paradigma 

Construtivista, principalmente na teoria socio construtivista de Vigotski (Remédios, 

2014) e articula-se claramente com  o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, em que o desenvolvimento da autonomia do aluno é uma prioridade 

 

 importante na formação curricular do aluno e do cidadão do futuro.  

 

O desenvolvimento pessoal autónomo implica que o aluno seja capaz de: estabelecer 

relações entre conhecimentos, emoções e comportamentos; identificar áreas de 

 

9 Extraído de: 

http://centrorecursos.movimentoescolamoderna.pt/dt/1_2_0_mod_pedag_mem/120_a_09_sintaxe_m

odelo.pdf.. Acesso 03-01-2020. 

 

Figura 1 - Modelo Pedagógico do MEM 

http://centrorecursos.movimentoescolamoderna.pt/dt/1_2_0_mod_pedag_mem/120_a_09_sintaxe_modelo.pdf
http://centrorecursos.movimentoescolamoderna.pt/dt/1_2_0_mod_pedag_mem/120_a_09_sintaxe_modelo.pdf
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interesse e de necessidade de aquisição de novas competências; consolidar e 

aprofundar as competências que já possuem, numa perspetiva de aprendizagem ao 

longo da vida; estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar projetos, com sentido 

de responsabilidade e autonomia. (DGE/MEC; 2017:23). Tal como se pode verificar na 

figura 1, o modelo pedagógico do MEM realça o papel do grupo como um agente 

provocador do desenvolvimento intelectual, moral e cívico (…) (Folque, 2006: 5). A 

aplicação da metodologia do MEM através da APBj é uma mais valia para o sistema 

educativo porque permite uma resposta imediata às necessidades educativas do 

século XXI. O desenvolvimento do projeto, assente na medotologia presente na figura 

1, permite o trabalho em três layers: o trabalho cooperativo em turma; o trabalho 

cooperativo entre alunos e professor e o trabalho autónomo. Estas três layers 

possibilitam a definição de quatro pilares da metodologia do MEM que tanto exigem 

do aluno como do professor. Quanto ao aluno podemos verificar que a necessidade de 

dialogar, debater, participar e refletir sobre diferentes ideias partilhadas entre os 

restantes alunos da turma é de extrema importância porque não só pode possibilitar 

um projeto investigativo de melhor qualidade como possibilita cooperação como o 

amadurecimento de cada aluno. O aluno não pode apenas se apoiar na comunicação e 

partilha que faz com seus pares e, por isso mesmo, a comunicação entre aluno e 

professor é de extrema importância. A devida orientação do professor face a um 

trabalho investigativo, como é o caso do trabalho-projeto apoiado na metodologia do 

MEM, é de extrema importância. O professor, ao interagir com os diversos grupos de 

investigação, consegue fazer um ponto de situação no momento e, se necessário, 

aconselhar numa mudança de rumo no projeto. Desta forma, o aluno consegue ter 

acompanhamento comunitário devido à troca de ideias entre os seus pares, mas 

também o devido acompanhamento junto do professor. Como forma de atribuir 

significado ao trabalho realizado, deve sempre ser realizado uma apresentação formal 

do resultado e o mesmo deve sempre ser de alvo de avaliação.  

No final do projeto, além de os alunos se debruçarem sobre saberes da disciplina (ou 

de várias – a metodologia do MEM possibilita a interdisciplinaridade) e desenvolverem 

as suas aprendizagens de forma significativa  mas também o desenvolvimento de 
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valores como a comunicação, difusão, partilha, cooperação, reflexão ética e a 

autonomia são necessários e trabalhados (pelos alunos) são intrínsecos ao modelo 

pedagógico do MEM e permitem uma resposta direta aos valores fundamentais que 

devem ser cultivados nos alunos à saída da escolaridade obrigatória. O cumprimento 

de todas as diretivas do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória implica 

alterações de práticas pedagógicas didáticas de forma a adequar a globalidade da 

ação educativa às finalidades do perfil de competências dos alunos. (DGE/MEC, 

2017:31) 

De acordo com Figueiredo (2008: 233, Agostinho, 2017:12), é necessário formar os 

alunos com sucesso efetivo, tornando-os cada vez mais autónomos. A metodologia de 

trabalho-projeto é uma prática ativa que permite o desenvolvimento cognitivo, a 

aprendizagem significativa e o desenvolvimento autónomo e pessoal do aluno através 

de uma prática individualista ou coletiva que permite o desenvolvimento crítico dos 

alunos face aos problemas existentes na sociedade onde se inserem. (Nóvoa, 1995) 

É importante o aluno entender qual o método pedagógico que lhe permite uma 

melhor aprendizagem e o que pretende fazer com os saberes que adquiriu como 

forma de não se limitar a receber e a repetir a informação que adquiriu sem que 

entenda a realidade dessa informação na sociedade. Se o aluno não ultrapassar o 

limite da repetição memorizada da informação isso pode levar a que não exista uma 

concretização das aprendizagens significativas. No entanto, e se aplicada a 

metodologia do trabalho-projeto, o aluno consegue entender a aplicação prática da 

informação que adquiriu através da realização do projeto face ao problema alvo de 

estudo no seu projeto. Tal como defende Sousa Martins (2001:42) o aprender algo 

novo através da descoberta por parte dos alunos é mais positivo quando aprendem 

através daquilo que descobrem por si mesmos. 

Como a metodologia de trabalho depende muito da autonomia dos alunos torna-se 

necessário que estes façam uma autorregulação da sua aprendizagem. Segundo Silva 

(2004), a autorregulação pode ser entendida como uma ação dinâmica que pode variar 

de acordo com a intenção do aluno que está a desenvolver o trabalho, tendo em conta 
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o conhecimento das exigências da ação que pretendem realizar. Por outro lado, Garcia 

e Pintrich (citados em Figueiredo, 2008:235), consideram a autorregulação como uma 

própria aprendizagem tendo em conta que é uma forma de os alunos controlarem e 

regular os seus comportamentos. A autorregulação da aprendizagem e a metodologia 

de trabalho-projeto são dinâmicas pedagógicas que se relacionam entre si pois em 

ambas as metodologias, além de os professores ensinarem os seus alunos a aprender, 

devem, sobretudo ensiná-los a pensar a forma como melhor aprendem (Ribeiro, 2012 ; 

Agostinho, 2017:14).  

1.3. A Escola Tradicional versus Escola Construtivista  

 Para enquadrar a ABPj, não podemos deixar de abordar o paradigma Construtivista e 

as suas diferenças relativamente às ‘práticas pedagógicas’ da Escola Tradicional.  

Como já referimos, a prática pedagógica deve permitir o desenvolvimento de valores 

fundamentais à vivência numa sociedade democrática, aspeto que o MEM preconizava 

de forma evidente10, sendo importante uma rutura com os métodos tradicionais de 

ensino-aprendizagem.  

Segundo Saviani (1991), o ensino tradicional fundamentou-se na filosofia da essência, 

de Jean Jacques Rosseau, passando à pedagogia da essência.  

Esse ensino tradicional que ainda predomina hoje nas escolas constituiu-se após a 

Revolução Industrial e se implantou nos chamados sistemas nacionais de ensino, 

configurando amplas redes oficiais, criadas a partir de meados do século passado, no 

momento em que, consolidado o poder burguês, aciona-se a escola redentora da 

humanidade, universal, gratuita e obrigatória como um instrumento de consolidação 

da ordem democrática. (Saviani, 1991 :54) 

 

10. O modelo pedagógico do MEM adopta uma perspectiva sociocêntrica no qual o grupo se constitui 
como o lugar desafiador ideal para o desenvolvimento social, intelectual e moral das crianças. A vida do 
grupo organiza-se numa experiência de democracia directa, não representativa, onde se privilegia a 
comunicação, a negociação e a cooperação (Folque, 1999, pp.5/6). 
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O pressuposto da escola tradicional é que todo o indivíduo é dotado de uma 

inteligência que lhe permite armazenar informações. Tendo em conta este 

pressuposto, o ensino tradicional teria como objetivo simplificar o conhecimento 

transmitido ao aluno, que o deveria ‘armazenar’. Assim, o conhecimento assume um 

carácter cumulativo, que coloca o professor no centro da ação como detentor de toda 

a ‘sabedoria’ e assume a passividade do aluno que apenas recebe e armazena: (...) 

atribui-se ao sujeito um papel, irrelevante na elaboração e aquisição do conhecimento. 

Ao indivíduo que está “adquirindo” conhecimento compete memorizar definições (...) 

(Mizukami, 1986:11). 

Saviani (1991:55) concorda também que o ensino tradicional pretende apenas a 

transmissão dos conhecimentos, utilizando (…) um método pedagógico, que é o 

método expositivo que todos conhecem(…), que assenta em três momentos 

fundamentais do pensamento indutivo: a observação, a generalização e a confirmação, 

ou seja parte de premissas particulares, para concluir uma lei/verdade geral. Este 

método foi a base do desenvolvimento da ciência moderna, fundamentando-se no 

empirismo (método experimental).  

Relativamente às práticas pedagógicas tradicionais, Sousa Martins (2001:20) refere 

que a abordagem superficial envolve o apelo à memorização de conteúdos, por vezes 

desconetados dos contextos, destinados apenas a alcançar sucesso em provas ou 

avaliações, mas que logo são esquecidos.  

Tendo em conta a pedagogia do ensino tradicional e o método expositivo privilegiado, 

é o professor que domina os conteúdos científicos que está a lecionar, que os organiza 

e a estrutura para, à posteriori, prosseguir com a transmissão desses conhecimentos 

(Saviani, 1991: Leão, 1999).  

Perante as ideias inovadores que surgiram do MEM, a escola portuguesa começou a 

tentar substituir a metodologia didática dita tradicional por uma orientação  

construtivista, , onde se procede à descentralização do papel do professor atribuindo 

ao aluno um papel ativo no processo de ensino-aprendizagem através de (…) assuntos 
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temáticos e situações-problema, procurando respostas e soluções adequadas para eles 

(Santos Martins, 2001: 21). Efetivamente, o (…) modelo do MEM propõe um currículo 

baseado nos problemas e motivações da vida real e uma escola profundamente 

integrada na cultura da sociedade que serve (Folque, 1999:6). 

Fundamentando-se no iluminismo, em que o Homem é um ser dotado de razão, (…) a 

novidade introduzida [pelo Construtivismo] é que a faculdade de fazer uso da razão 

não é transmitida geneticamente, mas uma potencialidade que precisa se desenvolver 

no decurso da vida (Freitag, 1993, apud Leão,1999:195). Portanto, o indivíduo nasce 

com certas aptidões, habilidades, conceitos, conhecimentos e qualidades hereditárias 

(como o ‘inatismo’ que remonta a Platão), mas estas têm de ser desenvolvidas e 

potenciadas sendo a presença ativa do sujeito diante do conteúdo essencial. Jean 

Piaget - cujas ideias são precursoras do construtivismo - caracteriza este 

desenvolvimento como ‘desenvolvimento cognitivo’, que resulta de combinações 

entre o biológico do indivíduo e as circunstâncias oferecidas pelo meio que o envolve. 

Este desenvolvimento cognitivo acompanha a passagem do tempo e a idade do 

indivíduo e, como tal, Piaget defende que este desenvolvimento é feito de uma forma 

sequencial (estágios de desenvolvimento). Embora a sua obra dedicada à educação 

não seja muito extensa, por não ser a sua área de estudo privilegiada, contribuiu 

intensivamente para a sua transformação.  

Para Piaget e Inhelder (1994) é vital que o conhecimento seja concebido como uma 

relação entre o meio e o indivíduo.  

Segundo Becker (1993:88), o Construtivismo implica   

(…) a ideia de que nada, a rigor, está pronto, acabado, e de que, 

especificamente, o conhecimento não é dado, em nenhuma instância, 

como algo terminado. Ele se constitui pela interação do indivíduo 

com o meio físico e social, com o simbolismo humano, com o mundo 

das relações sociais.  
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 Ou seja, o conhecimento adquirido não é visto como algo finito, mas sim alvo de 

debate intrínseco em que o aluno faz os seus próprios julgamentos tendo em conta a 

sua realidade social e o meio físico que o rodeia.  

É este confronto no seu interior que permite que ele se desenvolva cognitivamente e, 

por sua vez, lhe confere uma maior autonomia e responsabilidade. O ensino na 

vertente construtivista pressupõe que a construção do conhecimento seja focada no 

aluno, enquanto o professor assume um papel de orientação nessa estruturação. Estas 

ideias adequam-se claramente à ABPj, exigindo (…) muito mais empenho dos alunos e 

dos professores. Exige que o professor reflita sobre a atividade docente e mude a sua 

postura tradicional de especialista em conteúdo para treinador de aprendizagem, e que 

os estudantes, assumam maior responsabilidade por sua própria aprendizagem, com a 

compreensão de que o conhecimento obtido com o seu esforço pessoal será mais 

duradouro do aquele obtido apenas por informações de terceiros (Masson et al., 2012, 

s/p). 

1.4. O papel do Professor na Aprendizagem Baseada em Projeto  

O facto da ABPj ser centrada no aluno, tal não implica que seja menos exigente para o 

professor, pelo contrário, pois este tem realmente uma importância fulcral no 

desenvolvimento ABPj, enquanto motor de  todo o processo, motivando e desafiando 

a interação entre os alunos e mediando o processo de aprendizagem. Segundo Elias 

(1991; Leão, 1999 :12), o professor deve criar situações problemáticas em regime de 

sala aula que permitam o surgimento de momento de conflito intelectual. Esse 

momento de conflito traduz-se em debate entre professor e aluno e entre alunos , o 

qual exige um papel ativo dos alunos que, são assim conduzidos a refletir sobre os 

diferentes conteúdos e a construir o seu próprio conhecimento, o que permite 

igualmente ao professor passar de mero transmissor de conhecimentos a motivador, 

moderador e orientador do conhecimento de cada um dos seus alunos. Com esta 

metodologia, e a sua vertente construtivista muito vincada, o professor abdica do seu 

lugar de supremacia diretiva defendido pelas práticas pedagógicas tradicionais e 

transforma a sua aula em espaço de debate criando situações problematizadoras 
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estimulantes para ambas as partes promovendo, assim, uma aprendizagem satisfatória 

e significativa, ou seja, a principal função do professor será, como afirmou Pessoa 

(1999:187) disponibilizar material de consulta e experimentação e orientar a 

observação, responder a perguntas, exemplificar métodos de trabalho e conduzir o 

grupo para a realização do trabalho proposto de início e por todos aceite, o que 

naturalmente se distingue da pedagogia expositiva do ensino tradicional, tal como Niza 

(1997) afirma que a função do professor ao tornar-se passiva é uma quebra na 

metodologia tradicional que incute ao docente a organização das aprendizagens em 

vez de ele próprio ser ensinante (Niza,1997; Pessoa, 1999:187). Na verdade, este deve 

ser o seu foco pois Abrantes (2002) refere mesmo que o professor desempenha um 

papel fundamental, ajudando os alunos a converter os seus interesses e desejos em 

projetos, no sentido de ações refletidas e planeadas (Abrantes, 2002; Agostinho, 

2017:23), ou seja, compete ao professor mediar o desenvolvimento do projeto através 

da observação, através do ensinamento de novas práticas de investigação ligadas à sua 

disciplina, através da (re)organização da metodologia utilizada pelos alunos na 

construção dos seus saberes e através da disponibilização de material de consulta 

atualizado e fidedigno. Portanto cabe ao professor orientar para a aquisição de 

saberes (Agostinho, 2017: 23) em vez de transmitir os saberes que conhece da sua 

área de expertise. 

Uma forma do professor orientar o processo de construção do projeto dos alunos é 

através da estipulação de datas que lhe permita obter o feedback e revisão do 

processo. A formalização do processo de feedback e revisão makes learning 

meaningful because it emphasizes that creating high-quality products and 

performances is and important purpose of the endeavor (Larmer &Mergendoller, 2010: 

37). Ou seja, o acompanhamento do projeto através do estabelecimento da avaliação 

distribuída do processo construtivo do projeto permite ao professor compreender o 

rumo do trabalho investigativo do aluno como permite a devida revisão e, se 

necessário, correção. Isto permite uma melhor mediação do curso do trabalho e que 

resultará num produto final de melhor qualidade.  
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Nem sempre o curso do trabalho-projeto é o mais correto e a mediação do projeto 

pelo professor permite essa avaliação. Quando algo está incorreto e é necessário 

reformular a linha de pensamento do trabalho os (...) students need to learn that most 

people´s first attempts don´t result in high quality and that revision is a frequent 

feature of real-world work (...) (Larmer & Mergendoller, 2010 : 37).  

Como o trabalho-projeto é realizado num formato colaborativo entre os alunos de um 

grupo, o professor deve aplicar metodologias que possibilitem o bom funcionamento 

do grupo. Assim sendo, o professor aplicando (...) role-playing and team-building 

activities    permite mostrar aos students how to use time and task organizers (...) 

(Larmer & Mergendoller, 2010 : op.cit) além disso, e tendo em conta que o produto 

final do projeto terá de ser apresentado, o professor deve ampliar as habilidades de 

apresentação dos seus alunos.  

Em suma,  

A project should give students opportunities to build such 21st century skills as 

collaboration, communication, critical thinking, and the use of technology, wich will 

serve them well in the workplace and life. This exposure to authentic skills meets the 

second criterion for meaningful work – an importante purpose. A teacher in a project-

based learning environment explicitly teaches and assesses these skills and provides 

frequent opportunities for students to assess themselves. (Larmer &.Mergendoller, 

2010 : op.cit) 

Podemos afirmar que, para termos alunos dotados de características necessárias do 

século XXI, temos de ter professores (e a restante comunidade educativa) disponíveis 

para ensinar “nos conformes” do século XXI. 

1.5. Vantagens e dificuldades da aplicação da ABPj em Geografia  

As vantagens da aplicação da ABPj no ensino da Geografia (e em outras disciplinas) é 

notória. Segundo Santos Martins (2001:15) a aplicação da metodologia de trabalho-

projeto investigativo permite (…) o redimensionamento humano e cultural dos alunos 
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dos tempos atuais, para que, aos poucos, eles possam penetrar nas diversas áreas da 

realidade e em seus diversos níveis de conhecimento e se transformem em líderes do 

futuro, homens capacitados e seres humanos mais completos. Na verdade, ao 

fundamentar-se no papel ativo do aluno enquanto construtor da sua própria 

aprendizagem, o autor citado afirma que a aplicação desta metodologia de 

investigação como prática pedagógica permite (p.28): 

criar estratégias para melhorar a aprendizagem baseada nas 

descobertas significativas feitas pelos próprios alunos; 

diversificar as situações de aprendizagem, tornando-as mais 

dinâmicas, uma vez que considera o aluno como centro do processo 

educativo e agente da própria formação na função investigativa; 

superar as práticas de ensino tradicionais e habituais pela criação de 

novos instrumentos pedagógicos que envolvem mais a participação 

dos alunos; 

construir conhecimentos novos pela atualização e transformação dos 

saberes procedentes do senso comum, acrescidos por conteúdos 

disciplinares mais significativos e informações advindas dos meios de 

comunicação; 

fomentar a interdisciplinaridade de conteúdos pela realização de 

tarefas e atividades voltadas para a aprendizagem participativa; 

provocar mudanças na escola, nas atitudes dos professores, na 

motivação do trabalho dos alunos, para que haja uma renovação 

mais efetiva na aprendizagem.  

Deste modo, os alunos que trabalham de acordo com esta metodologia investigativa 

desenvolvem competências importantes ao nível do trabalho cooperativo, da 

capacidade de questionar a veracidade da informação que recolhem, do gosto pelo 

trabalho de investigação, a expansão de novas perspetivas relativamente a diversas 
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temáticas da Geografia e, ainda, desenvolvem a sua própria autonomia (Agostinho, 

2017:33).  

Para além disso, os alunos que se envolvem nesta prática pedagógica em sala de aula 

são mais introspetivos e ponderados, desenvolvendo capacidades e competências 

técnicas que facilitam a construção do seu próprio conhecimento. Acresce ainda o 

facto da ABPj constituir uma metodologia integrativa do aluno no contexto social em 

que se insere através da reflexão sobre a realidade, o que lhe permite adquirir 

consciência social e co-participativa na comunidade (Cortesão 2001; Sousa Martins, 

2001). Mas pesar das vantagens anteriormente referidas esta metodologia é pouca 

aplicada no ensino, face   a algumas dificuldades a que não é alheia a inércia à 

mudança. E essa inércia não é apenas inerente ao sistema educativo e aos professores: 

é igualmente necessário que o trabalho-projeto seja suficientemente motivante para 

permitir superar a metodologia tradicional a que os alunos estão habituados, 

orientando-os para os quatro pilares da educação, tal como definidos por Delors et al. 

(1996): ‘aprender a conhecer’, ‘aprender a fazer’, ‘aprender a viver juntos, aprender a 

viver com os outros’ e ‘aprender a ser’.  

Na verdade, para uma efetiva aplicação desta metodologia é necessária uma 

readaptação da escola, do professor e da própria sociedade, para que se possa 

repercutir no trabalho dos alunos. Segundo Santos Martins (2001:32) cabe à escola 

deixar de (…) ser apenas a tradicional repassadora e cobradora de conteúdos para se 

tornar centro de aprendizagem significativa desses mesmos conteúdos (…) e ao 

professor o abandono da (…) função de mero informador de conhecimentos para se 

tornar o condutor do aprender a aprender.  

Mas a necessária readaptação, envolve questões logísticas significativas. Note-se, por 

exemplo que para que um trabalho-projeto seja eficaz é necessário um 

acompanhamento personalizado do aluno (Agostinho, 2017:46). Nas nossas escolas, é 

determinante considerar o elevado número de alunos por turma como um obstáculo à 
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implementação desta metodologia11. De facto, a legislação atual admite um número 

de alunos/turma variável entre 26 e 30 para o ensino básico e secundário regular, o 

que dificulta o processo e torna o trabalho de acompanhamento mais desgastante, até 

porque em alguns casos a própria metodologia é nova para os jovens. E como se pode 

ler no estudo sobre Organização escolar: as turmas (CNE, 2016:26), as que apresentam 

(…) maior dimensão estão associadas a uma maior proporção de alunos com 

problemas comportamentais, o que implica menor tempo gasto em atividades de 

ensino e aprendizagem. 

Por outro lado, os conteúdos curriculares são extensos e permanecem há vários anos 

sem alteração, o que, apesar da Autonomia e Flexibilidade Curricular e as 

Aprendizagens Essenciais serem algo de positivo, ainda não é suficiente para favorecer 

a inovação pedagógica. Como refere Ramalho (2019 : 49), para além da ‘obsolescência 

dos programas (…) existe redundância de assuntos entre 3º ciclo e ensino secundário, o 

que gera alguma desmotivação nos alunos ou a falsa sensação de que “já sabem” e, 

por outro lado, levam a que assuntos e abordagens eventualmente significativos 

deixem de marcar presença. 

Acresce ainda o número de horas letivas atribuído à disciplina de Geografia, , sendo 

que Geografia C – 12º ano de escolaridade (disciplina opcional) conta com dois blocos 

organizados em períodos de 45 minutos, Geografia A – 10º e 11º ano de escolaridade 

(disciplina específica bienal) conta com 6 blocos organizados em períodos de 45, ou 

seja 270 minutos semanais, existindo a possibilidade de um sétimo bloco de 45 

minutos  dependendo da oferta de escola para oficina de apoio12, contabilizando assim 

315 minutos semanais. Para a Geografia no 3ºCiclo do Ensino Básico (disciplina 

específica para os três anos de escolaridade) conta com dois blocos de 45 minutos 

organizados por semana para 7º e 8º ano de escolaridade e, para o 9º ano, três blocos 

 

11 Segundo o relatório do ISCTE-IUL disponível em https://www.portugal.gov.pt/download-
ficheiros/ficheiro.aspx?v=be5b4c2d-6353-4a9d-bbba-5da0b2d8c48e as turmas do 3º Ciclo do Ensino 
Básico e do Ensino Secundário compreendem os limites legais de 26-30 alunos por turma.  
12 Matriz Curricular dos Cursos Científico Humanísticos da DGE  Disponível em : 
https://www.dge.mec.pt/matriz-dos-cursos-cientifico-humanisticos Consultada a 17 de Março de 2020 

https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=be5b4c2d-6353-4a9d-bbba-5da0b2d8c48e
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=be5b4c2d-6353-4a9d-bbba-5da0b2d8c48e
https://www.dge.mec.pt/matriz-dos-cursos-cientifico-humanisticos
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de 45 minutos, dependendo este último da gestão realizada com a disciplina de 

História. A gestão horária curricular da disciplina de Geografia para o 3º Ciclo do Ensino 

Básico e Ensino Secundário em conjunto com o programa curricular extenso não 

possibilita o devido acompanhamento necessário para as diversas etapas do 

desenvolvimento do projeto investigativo.   

Para implementar as mais recentes normas da DGE que definem o Perfil do Aluno à 

Saída da Escolaridade Obrigatória, é necessária uma mudança de mentalidade de todo 

o sistema/comunidade educativa no processo de ensino-aprendizagem, dotando os 

alunos de princípios, competências e valores que se coadunem com uma educação 

para o século XXI. Se as metodologias ativas não forem implementadas, os alunos 

atuam passivamente na sua formação limitando-se à memorização dos conteúdos 

programáticos das diversas disciplinas e, de seguida, ao esquecimento das mesmas… o 

que não se traduz em aprendizagem significativa.  
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2. Contexto Educativo  

O segundo capítulo do presente relatório está relacionado com o enquadramento do 

estabelecimento de ensino onde foi realizada a Iniciação à Prática Profissional (IPP) do 

autor. A IPP, também designada em termo leigo por “estágio”, integra o currículo do 

segundo ano do Mestrado em Ensino de Geografia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no 

Ensino Secundário.  

Do ponto de vista estrutural do presente capítulo apresentam-se essencialmente três 

pontos essenciais : o primeiro consiste no enquadramento geográfico e uma breve 

descrição da infraestrutura da  Escola Básica e Secundária Fontes Pereira de Melo 

(EBSFPM); no segundo ponto procede-se a uma breve apresentação dos pontos mais 

essenciais do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo 

(PEA-AEFPM) assim como contempla a oferta formativa do agrupamento; o último 

ponto corresponde essencialmente à caracterização das turmas que fizeram parte da 

prática profissional e, consequentemente, utilizadas para o desenvolvimento da 

temática do presente relatório.  

2.1. Enquadramento espacial e descrição da EBSFPM 

A escola em que foi desenvolvida a PES é a Escola Básica e Secundária de Fontes 

Pereira de Melo. Esta escola é também sede de agrupamento e  

(…) foi criado no final do ano letivo 2011/2012, tendo começado a funcionar como 

nova unidade orgânica no ano letivo 2012/2013. Resultou da junção da Escola 

Secundária co 2º e 3º ciclos de Fontes Pereira de Melo, com o Agrupamento Vertical 

Maria Lamas, do qual já faziam parte as escolas EB Maria Lamas e as EB Caramila, 

Castelos e Padre Américo. (AEFPM, 2017:6) 

A Escola Básica e Secundária de Fontes Pereira de Melo surgiu a 4 de novembro de 

1968 na Rua do Breiner nº164 no entanto, esta encontra-se situada (figura 2) 

atualmente na Rua O 1º de Janeiro (perpendicular à Avenida da Boavista), na freguesia  
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de Ramalde, concelho do Porto.  

 

 

A escola apresenta uma oferta diversificada na vertente do ensino qualificante (os 

chamados cursos profissionalizantes) contando com os cursos de : técnico(a) de 

turismo; técnico(a) de desporto; técnico(a) de multimédia; técnico(a) de gestão e 

programação de sistemas; técnico(a) de eletrónica, automação e computadores; 

técnico(a) de mecatrónica; técnico(a) de gestão desportiva e técnico(a) de receção e 

orçamentação de oficina automóvel. Além desta oferta, o agrupamento também conta 

com educação pré-escolar; cursos regulares do ensino básico e cursos científicos 

humanísticos do ensino secundário. 

Figura 2 - Enquadramento geográfico da Escola Básica e Secundária de Fontes Pereira de 

Melo na freguesia de Ramalde, concelho do Porto 
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Do ponto de vista infraestrutural (figura 3), a Escola Básica e Secundária de Fontes 

Pereira de Melo conta com um bloco de entrada onde estão localizados todos os 

serviços de gestão administrativa, as salas de trabalho e sala de professores, a cantina 

escolar, o bar dos alunos e professores, a biblioteca, um salão polivalente e um 

auditório. A realização das aulas é feita em três blocos idênticos, com rés-do-chão e 

dois pisos identificados na figura 3 e, no caso dos cursos práticos (como mecânica) as 

aulas decorrem num quarto bloco que dispõe de um piso com os equipamentos 

necessários..  

Segundo o Projeto Educativo do AEFPM13 (p.7)  

 

13 O Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo encontra-se disponível em 
https://www.aefontespmelo.com/images/downloads/documentos/PEA_2018_21.pdf. Consultado a 4 
de Abril de 2020 

Figura 3 - Enquadramento Infraestrutural da Escola Básica e Secundária Fontes Pereira de 

Melo 

https://www.aefontespmelo.com/images/downloads/documentos/PEA_2018_21.pdf
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no bloco 1 todas as salas têm computador e videoprojector e existem 

laboratórios com equipamentos próprios e atualizados, onde são 

lecionadas as disciplinas específicas dos cursos de Ciências e 

Tecnologias. O bloco 2 destina-se aos alunos dos cursos qualificantes 

de Informática e Eletrónica e dispõe de equipamentos específicos e 

atualizados.  O bloco 3 destina-se às aulas, clubes e salas de estudo 

do ensino básico. Todas as salas dispõem de computador e 

videoprojector e algumas têm quadros interativos.  A escola dispõe 

ainda de um bloco térreo (bloco 4), o qual está equipado e 

vocacionado para as aulas dos cursos de Mecânica e Energias 

Renováveis.  Para além disto, existe também um pavilhão 

gimnodesportivo com balneários interiores e exteriores, bem como 

campos de jogos, pista de atletismo e caixa de saltos.  

2.2. Projeto Educativo do AEFPM 

O Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo, cuja sede é a Escola Básica e 

Secundária de Fontes Pereira de Melo, tem em prática um projeto educativo numa 

vertente periódica de três que se iniciou no ano letivo 2018/2019 até ao ano letivo 

2020/2021 que se estende a todas as escolas do próprio agrupamento.  

De acordo com o projeto educativo em vigor, o agrupamento oferece formação desde 

o ensino pré-escolar até ao secundário, com cursos científico-humanísticos e 

profissionais (AEFPM, 2017:18). Atendendo à dificuldade de dar resposta a alunos com 

dificuldades em ingressar em cursos regulares (entende-se por cursos regulares os 

cursos científico-humanísticos), a escola forneceu até 2017/2018 alternativas de 

formação no 2º e 3º ciclos, nomeadamente, através dos Cursos de Educação e 

Formação (CEF). Além destas ofertas educativas, o AEFPM conta também com oferta 

ao nível dos cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA de dupla certificação).  

Como forma de potencializar a oferta educativa, o projeto educativo do agrupamento 

contempla com atividades de enriquecimento curricular e de apoio à família através 
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dos membros da comunidade educativa e em parceria com a Câmara Municipal do 

Porto. Tendo em conta a facilitação da gestão horária dos encarregados de educação, 

(…) o agrupamento oferece a possibilidade aos alunos do 2º e 3º ciclo de frequentarem 

um conjunto de atividades e clubes, em áreas diversificadas (…) (AEFPM, 2017:19) 

assim como o Clube de Desporto Escolar – o chamado Desporto Escolar – através de 

um conjunto de atividades de cariz recreativo e lúdico, de formação e de orientação 

desportiva, que se revela ser um complemento importante na formação dos alunos (…) 

(AEFPM , 2017: loc.cit) 

A Escola Básica de 2º e 3º ciclo Maria Lamas e a Escola Básica e Secundária de Fontes 

Pereira de Melo disponibilizam um gabinete de apoio ao aluno. Este gabinete funciona 

com os docentes das respetivas escolas que acolhem os alunos, num espaço próprio, 

(…) que queiram expor um problema, solicitar ajuda ou pedir conselhos (AEFPM, 2017: 

loc.cit). Este gabinete próprio também tem a funcionalidade de receber os alunos que, 

independentemente do motivo, lhes tenha sido implementada a medida corretiva de 

ordem de saída da sala de aula ou que se tenham encontrado em situação de conflito 

fora da sala de aula. Aos docentes destacados para servir apoio no Gabinete de Apoio 

ao Aluno cabe a mediação e a análise das diversas situações em conjunto com o aluno 

de forma a que este possa refletir sobre o diálogo que suscite da visita ao gabinete.  

A escola Maria Lamas implementou, no ano letivo 2018/2019, o Gabinete de Mediação 

e Gestão de Conflitos que advém do Projeto “Mediação de conflitos em contexto 

escolar: Por uma convivência cidadã”14. Assim sendo: 

Este gabinete assume um objetivo eminentemente educativo e preventivo, potenciador 

do conhecimento de si e do outro, das emoções e dos sentimentos, e de hábitos de 

convivência como o respeito, a tolerância, a justiça e a solidariedade, que ocupam um 

lugar central na sociedade, na família e na Escola. Neste contexto, o Gabinete de 

 

14 O Projeto “Mediação de conflitos em contexto escolar: Por uma convivência cidadã” foi dinamizado 
pelo Instituto de Mediação da Universidade Lusófona do Porto (IMULP) e patrocinado pela Câmara 
Municipal do Porto – Divisão Municipal de Educação  
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Mediação de Conflitos conta com professores e alunos mediadores cuja ação se centra 

na promoção do diálogo, na ajuda em encontrar soluções, na motivação para a 

colaboração e na promoção de um acordo satisfatório para ambas as partes, 

assegurando-se sempre o respeito entre todos. (AEFPM, 2017: 20) 

O agrupamento também garante o destacamento de docentes para o cargo de (…) 

professores tutores que realizam um acompanhamento individual ou em pequenos 

grupos junto dos alunos de forma a desenvolver medidas de apoio, mais 

concretamente na integração na turma e na escola, de aconselhamento e orientação 

no estudo e nas tarefas escolas, assim como para contribuir para a resolução de 

dificuldades de aprendizagem (…) (AEFPM, 2017: loc.cit). 

Tendo em conta a elevada afluência de alunos ligados a desportos de alto rendimento 

e a proximidade a vários núcleos desportivos, o agrupamento de escolas tem equipas 

pedagógicas conjuntas na Unidade de Apoio ao Alto Rendimento Escolar (UAARE). Este 

acompanhamento pode ser feito presencialmente ou em formato online de forma a 

facilitar o apoio ao aluno detentor do estatuto caso o mesmo se encontre em estágio 

ou em competições nacionais que impliquem a sua ausência.  

O agrupamento ainda oferece o atendimento no âmbito da Educação Especial como 

suporte à aprendizagem tendo em conta as adequadas necessidades e potencialidades 

de cada aluno assim como as bibliotecas escolares/centro de recursos educativos (CRE) 

onde os alunos podem consultar diversas obras literárias (que constam no programa 

educativo português e outras), a consulta online através de uma área de 

computadores com acesso à Internet e o acesso a trabalhos elaborados por alunos de 

cada escola em formato de exposição pedagógica.  

As escolas do agrupamento contam também com a Associação de Estudantes (AE) e a 

Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEE). Estes dois órgãos são parte 

integrante do desenvolvimento da escola e as suas participações na comunidade 

educativa é valorizada.  
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Neste momento o agrupamento integra o Projeto de Autonomia e Flexibilidade 

Curricular (PAFC)15 que visa a promoção de melhores aprendizagens indutoras do 

desenvolvimento de competências de nível mais elevado, assumindo a centralidade 

das escolas, dos seus alunos e professores, e permitindo a gestão do currículo de 

forma flexível e contextualizada (id., 2019:3). Através deste projeto é possível a 

implementação de trabalhos de projeto em turmas do ensino básico e secundário (em 

cursos regulares ou qualificantes) e promove uma aprendizagem multidisciplinar assim 

como uma forma de tornar os alunos em autores de situações de aprendizagens 

significativas. O desenvolvimento do PAFC é realizado uma vez por período com a 

duração de uma semana na qual se verificar uma interrupção de novo conteúdo em 

sala de aula de forma a possibilitar aos alunos desenvolverem os projetos dos 

Domínios de Autonomia Curricular (DAC). Assim sendo, durante um ano letivo, o 

agrupamento conta com três semanas dos DAC.  

Segundo o PEA (AEFPM,2017:27) a grande missão do AEFPM é formar e qualificar 

rumo à excelência dentro de padrões de qualidade e inovação alicerçados em valores 

éticos sendo que se preza: 

(…) UM AGRUPAMENTO QUE VALORIZA O CONHECIMENTO, A INOVAÇÃO, A 

CULTURA, A CRIATIVIDADE COMO CONDIÇÃO DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO E 

AO PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS, PROMOVENDO O RIGOR, A EXIGÊNCIA, A 

QUALIDADE, A PARTILHA E COOPERAÇÃO PARA ASSIM ALCANÇAR NÍVEIS DE 

EXCELÊNCIA NA FORMAÇÃO (…); 

 (…) UM COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO INCLUSIVA, ENQUANTO PROCESSO QUE 

VISA RESPONDER À DIVERSIDADE DE NECESSIDADES DOS SEUS ALUNOS, ATRAVÉS DO 

AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS NA APRENDIZAGEM E NA VIDA DA 

 

15 O AEFPM disponibiliza em 
 https://www.aefontespmelo.com/images/downloads/documentos/ProjetoAFCFontes.pdf o seu Projeto 
de Autonomia e Flexibilidade Curricular. Consultado a 4 de abril de 2020 

https://www.aefontespmelo.com/images/downloads/documentos/ProjetoAFCFontes.pdf
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COMUNIDADE ESCOLAR, ADEQUANDO O PROCESSO DE ENSINO ÀS CARACTERÍSTICAS E 

CONDIÇÕES INDIVIDUAIS DE CADA ALUNO; 

(…) O DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE CIDADÃOS RESPONSÁVEIS E 

PARTICIPATIVOS.  

 

O AEFPM oferece uma resposta educativa a muitas famílias que habitam junto das 

escolas inseridas no agrupamento o que se reflete nas ofertas providenciadas e nas 

próprias características heterógenas de cariz sociocultural dos alunos. Se atentarmos 

na figura 4 podemos verificar que, no contexto geográfico onde a EBSFPM se insere, 

existem alguns bairros sociais como é exemplo o bairro social de Campinas, o Grupo de 

Moradias de Choupos (freguesia de Ramalde), o bairro Central de Francos e o Bairro de 

Francos16 (freguesia de Francos).  Alguns dos alunos que advém das habitações sociais 

tem normalmente, um menor nível de vida que se reflete, por vezes, no seu sucesso 

académico. No entanto, a EBSFPM privilegia a heterogeneidade e a cooperação entre 

alunos o que se verificou na PES. Na verdade, nas turmas estão lado a lado alunos 

provenientes das famílias com elevados níveis socioeconómicos e culturais e alunos 

que integram famílias mais desfavorecidas, que habitam nos bairros sociais 

envolventes e que dispõem de menores recursos económicos, para além de terem 

menores expectativas sociais. Desta forma, o AEFPM, possibilita uma equidade no 

potencial e igualdade de oportunidades promovendo uma verdadeira escola para 

todos. Esta preocupação é particularmente visível no número crescente de alunos de 

diferentes nacionalidades que escolhem a escola bem como na variedade de alunos 

com características especiais que aí estudam e são apoiados.   

 

16 O bairro de Francos não deve ser confundido com o bairro Central de Francos. O bairro de Francos foi 
construído em 1967 e o bairro Central de Francos construído posteriormente em 1981 devido, 
principalmente, à escassez de habitação social de baixo custo na freguesia de Francos. Informação 
disponível em : http://www.domussocial.pt/habitacoes/c/bairros Consultado a 13 de Abril de 2020 

http://www.domussocial.pt/habitacoes/c/bairros
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Figura 4 - Localização dos principais bairros sociais do concelho do Porto 

 

2.3. Caracterização das Turmas  

No início do ano letivo 2019/2020, o núcleo de estágio da EBSFPM integrou três 

elementos sob a orientação da docente Ana Maria Moutinho Ferreiro que tinha a seu 

cargo a regência de quatro turmas, sendo duas do Ensino Secundário (um décimo ano 

e um décimo primeiro ano respetivamente) e duas do 3ºCiclo do Ensino Básico (dois 

nonos anos). A PES foi desenvolvida junto da turma do décimo ano, no entanto, a 

aplicação da metodologia pedagógica em estudo no presente relatório de estágio foi 

desenvolvida também com a turma do décimo primeiro ano da regência da 

orientadora de estágio. Assim sendo, e tendo em conta que as duas turmas foram alvo 

de estudo, procede-se à caracterização inicial das mesmas.  

2.3.1. Caracterização da Turma 10ºC 

A turma 10ºC do curso científico humanístico da Escola Básica e Secundária de Fontes 

Pereira de Melo é composta por um total de vinte e oito alunos. Do número total de 

alunos, dezasseis são do sexo feminino e os restantes doze são do sexo masculino 

(Anexo 1) e dois são alunos sinalizados com NEE. Apenas três do total de alunos da 
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turma 10ºC encontra-se em situação de repetição do décimo ano de escolaridade 

devido a reprovação (Anexo 2). Do número total de alunos um é de nacionalidade 

brasileira, outro é de nacionalidade italiana e os restantes vinte e seis são de 

nacionalidade portuguesa (Anexo 3).   As idades dos alunos da turma variam entre os 

catorze e os dezassete anos da idade sendo que a moda de idade se concentra nos 

quinze anos de idade (Anexo 4). 

2.3.2. Caracterização da Turma 11ºC 

A turma do 11ºC do curso científico humanístico da Escola Básica e Secundária de 

Fontes Pereira de Melo é composta por um total de vinte e dois alunos matriculados 

na disciplina bienal Geografia A. Do número total de alunos matriculados a Geografia 

A, treze são do sexo feminino e os restantes nove são do sexo masculino (Anexo 5).  

Tendo em conta que o décimo primeiro ano de escolaridade é o último ano da 

disciplina bienal de Geografia A e, respetivamente, ano de avaliação em Exame 

Nacional, na turma composta por vinte e dois elementos apenas um aluno está em 

regime de avaliação externa. Do número total de alunos da turma, dois alunos são de 

nacionalidade brasileira e outro de nacionalidade venezuelana e os restantes dezanove 

são de nacionalidade portuguesa (Anexo 6). A idade dos alunos da turma varia entre os 

quinze e os dezassete anos de idade sendo que a moda de idades concentra-se nos 

dezasseis anos de idade (Anexo 7). 
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3. Metodologia 

O terceiro capítulo do presente relatório relaciona-se, essencialmente, com a 

metodologia aplicada na realização e na avaliação dos resultados obtidos. Subdivide-se 

em dois subcapítulos, o primeiro dos quais apresenta uma breve descrição da amostra 

e a forma como foram estruturados os procedimentos metodológicos, seguido por 

uma descrição dos materiais e métodos utilizados para avaliar a implementação da 

metodologia de trabalho-projeto e a descrição das componentes dos projetos das 

turmas.  

Assim, o seu objetivo é demonstrar como foi implementada a metodologia de 

trabalho-projeto e a forma como foi avaliado o seu desenvolvimento durante e após a 

sua conclusão, considerando os pontos de vista do professor e dos alunos. De forma a 

avaliar as duas perspetivas foram aplicadas duas técnicas diferenciadas.  

3.1. Caracterização da amostra e apresentação da metodologia 

Apesar de, tal como referido anteriormente (subcapítulos 2.3.1 e 2.3.2), as turmas 

onde foi aplicada a metodologia de trabalho projeto serem compostas por vinte e oito 

e vinte e dois elementos (respetivamente do 10ºC e do 11ºC), a participação da turma 

10ºC contou com menos um aluno (tabela 3).  

Tabela 3 - Estrutura da amostra envolvida nos projetos. 

 

Ano de Escolaridade Turma Nº de Alunos 

10º ano C 27 

11º ano C 22 

Total da Amostra  2 turmas 49 alunos 
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De acordo com a planificação inicial cada turma da amostra teria de desenvolver dois 

projetos, mas devido à situação pandémica ‘despoletada’ em Portugal no mês de 

março, só foi possível realizar um projeto em cada turma.   

           De forma a testar a aplicação da metodologia de trabalho projeto, utilizaram-se 

duas técnicas de investigação: a análise de pontos de situação em fases diferentes do 

desenvolvimento do projeto e a aplicação de um inquérito depois de realizada a 

apresentação final do projeto desenvolvido (tabela 4).   

Tabela 4 - Organização da metodologia aplicada 

Análise dos Pontos de Situação Aplicação de Inquérito 

Através da observação dos comentários 

elaborados pelos diversos grupos de 

projeto procede-se à catalogação da 

matriz SWOT. Foram estabelecidas 

datas para quatro pontos de situação17.  

Depois de realizada a apresentação final 

de cada projeto, a amostra foi submetida 

à resposta de um inquérito online 

através do Google Forms.  

 

3.2. Materiais e Métodos utilizados na testagem  

A aplicação da metodologia de trabalho-projeto junto das duas turmas do ensino 

secundário foi integrada como componente da classificação final de cada aluno por 

período. Tendo em conta os critérios de avaliação utilizados na EBSFPM, o 

desenvolvimento dos projetos correspondeu a 10% da nota final. Além disso, e para 

sustentar o estudo desenvolvido no presente relatório, foram utilizados dois métodos 

de análise relativamente aos dois agentes educativos envolvidos .  

 

17 Inicialmente estavam previstas oito análises SWOT no entanto devido à pandemia do Covid-19 apenas 
foram possíveis realizar quatro.  
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Assim sendo, e de acordo com a organização metodológica utilizada e definida na 

tabela 4, o primeiro procedimento utilizado correspondeu aos pontos de situação 

aferidos através da análise SWOT, quatro por cada turma em fases e datas 

diferenciadas de desenvolvimento do projeto (tabela 5). Nesta técnica de investigação 

tanto se deve privilegiar a observação como a avaliação do ponto de situação, 

fornecido pelo porta voz de cada grupo.  

Tabela 5 - Calendarização dos Pontos de Situação 

 

Desta forma, sempre que foram realizados pontos de situação, foi utilizado uma tabela 

de avaliação de acordo com a matriz SWOT , considerando os relatos dos alunos sobre 

o trabalho desenvolvido.   

A análise SWOT permitiu verificar em que patamar estavam os diversos projetos 

desenvolvidos, contribuindo para aferir a implementação da ABPj na disciplina de 

Geografia. Tendo em conta que num trabalho-projeto o resultado é apenas uma parte 

de todos os procedimentos prévios, a aplicação da análise SWOT permitiu aos alunos 

perceberem que a avaliação atentava tanto na evolução do projeto como no seu 

Turma Ponto de 

Situação (PS) 

Data de 

Implementação 

Período (P) 

do Ano Letivo 

Duração (em 

minutos) 

10ºC 1ºPS 20/01/2020 2ºP 45 min 

10ºC 2ºPS 18/02/2020 2ºP 45 min 

11ºC 1ºPS 21/11/2020 1ºP 45 min 

11ºC 2ºPS 23/01/2020 2ºP 45 min 

Total 4 PS ------------------- ---------------- 180 min 
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resultado. Assim sendo, o encerramento das escolas devido à pandemia do Covid-19 

apenas teve impacto no resultado final dos projetos desenvolvidos pelos alunos no 

decorrer de dois períodos letivos, mas não impossibilitou a sua avaliação, para além de 

que devido ao distanciamento entre o primeiro e o segundo ponto de situação foi 

possível verificar uma evolução positiva. Além disso, a aplicação da análise SWOT 

assentou numa perspetiva generalizada da turma e não particularizada grupo a grupo, 

o que se traduziu numa análise completa a todos os elementos constituintes da 

amostra.    

Em termos globais, esta análise permitiu em grande parte adquirir uma perspetiva do 

trabalho efetuado pelos alunos nos dois momentos de apresentação, assim como, 

segundo Andion e Fava (2003:43), (…) através da análise dos pontos fortes e fracos, os 

gestores [o professor] e suas equipes [os grupos de trabalho compostos por alunos] 

poderão determinar com mais clareza as prioridades em termos de ameaças e 

oportunidades existentes (…).  

Segundo ULRICH et al (2002, p.212):  

A análise SWOT é uma das técnicas mais utilizadas em investigação, 

quer na elaboração de diagnósticos, quer em análise organizacional 

ou elaboração de planos. No entanto a sua utilização, nem sempre se 

traduz em contributos efetivos para os processos, sendo que, muitas 

vezes, ela surge mais como um ritual ou tentativa desprovida de 

conteúdo real, de sermos mais científicos ou técnicos nos processos 

de planejamento e/ou avaliação. Na realidade, devido a sua aparente 

simplicidade, esta técnica emergiu como uma das preferidas por 

técnicos de todas as áreas. 

Tendo em conta que apenas a perspetiva do professor perante o trabalho dos alunos 

seria insuficiente para avaliar a aplicação desta metodologia na Geografia, decidimos 

implementar, numa segunda fase, um novo método que permitisse entender a 

perspetiva dos alunos relativamente à ABPj. Desta forma, depois de encerrado o 
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projeto, foi aplicado um inquérito online através do Google Formulários18 (Anexo 13). 

No entanto, apenas foram avaliadas as respostas de 22 alunos do 10ºC e 20 alunos do 

11ºC, ao contrário da amostra total (cf. tabela 3), devido ao facto de terem faltado 

alguns alunos (tabela 6)  . 

Tabela 6 - Estrutura da amostra testada através da aplicação do inquérito online 

Ano de Escolaridade Turma Nº de alunos 

10º ano C 22 

11º ano C 20 

Total da Amostrada 

Testada 

2 turmas 42 alunos 

 

O questionário, composto por sete perguntas de resposta fechada e obrigatória (por 

linha) e uma pergunta de resposta opcional. Estas perguntas visavam respostas 

concretas previamente definidas, em que os alunos teriam de identificar o nível de 

concordância ou discordância (numa mediação de quatro níveis) através da utilização 

de uma escala de tipo Likert. Apesar da escala de Likert implicar normalmente um 

número ímpar de mensuração de resposta, incluindo um nível neutro, optamos por 

excluir este nível para evitar a tendência corrente deste constituir o mais selecionado 

(porque revela uma posição ‘média’ e ‘confortável’), o que prejudicaria a avaliação da 

a metodologia em estudo.  

 

18 O Google Formulários ou Google Forms é uma ferramenta online disponibilizada pela Google que 
permite a criação e preenchimento de questionários. A utilização desta ferramenta permitiu diversificar 
o incremento de novas tecnologias na Geografia, nomeadamente o uso do telemóvel ou outros 
acessórios multimédia. Através da partilha do link https://forms.gle/wMhMg9pjt2RdBxKw5, os alunos 
responderam ao inquérito dentro da sala de aula.  

https://forms.gle/wMhMg9pjt2RdBxKw5
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O questionário permitiu avaliar três parâmetros fulcrais da ABPj: a perspetiva do aluno 

relativamente à metodologia em si; a contribuição do desenvolvimento do projeto 

para o currículo académico do aluno e a prestação do professor na orientação do 

projeto.   

De forma a ser possível obter dados que permitissem uma análise e discussão mais 

rigorosas dos resultados dos questionários, a aplicação do mesmo foi antecipada para 

o dia 12 de março de 2020, de forma a que os alunos pudessem responder em sala de 

aula. Deste modo, qualquer dúvida que surgisse poderia ser esclarecida diretamente. 

Note-se que o inquérito seguiu todas as normas de anonimato, para que fosse 

aprovada a sua implementação por parte da Direção da EBSFPM.  

 

3.3. Descrição do Projeto do 10ºC 

No início do ano letivo 2019/2020, sob o olhar atento da supervisora de estágio, foi 

pedido aos alunos que, no prazo máximo de duas semanas, analisassem o programa 

curricular do ano de escolaridade em questão e escolhessem um tema que lhes 

interessasse de forma a desenvolverem um projeto sobre o mesmo.  

Relativamente ao décimo ano de escolaridade, os alunos optaram pelo tema dos 

“Recursos Hídricos e a População” 19. De acordo com o Planificação Anual de Geografia 

A elaborada pelo grupo de Geografia da EBSFPM  (Anexo 8), a abordagem relacionada 

com os Recursos Hídricos seria lecionada no decorrer no segundo período, enquanto a 

População estava programada para o  início do terceiro período. 

Assim, devido ao encerramento de grande parte das escolas de Portugal a 16 de março 

de 2020 (devido ao surto pandémico), o desenvolvimento do projeto relacionado com 

 

19  De acordo com as Metas Curriculares de Geografia A para o 10º ano de escolaridade, disponíveis na 
DGE, este tema é enquadrados nos itens “A população, utilizadora de recursos e organizadora de espaços” 
e “Os recursos naturais de que a população dispõe: usos, limites e potencialidades – Os recursos hídricos” 
– disponível em : https://www.dge.mec.pt/geografia-0 - consultado a 27 de Março de 2020 

https://www.dge.mec.pt/geografia-0
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o subtema da população não foi iniciado. No entanto, foram desenvolvidos projetos no 

âmbito dos Recursos Hídricos, cuja planificação foi fornecida aos alunos  (Anexo 9).  

Tendo em conta que a EBSFPM escolheu como tema do projeto de flexibilidade 

curricular “Os Direitos Humanos”, que seria desenvolvido na semana do DAC, a turma 

do décimo ano de escolaridade associou ao projeto dos recursos hídricos  o ‘Direito à 

Água’, de forma a acompanhar o programa da Escola. Assim sendo, os alunos 

desenvolveram o projeto de acordo com a informação disponível na tabela 7. 

Tabela 7 - Planificação do Trabalho-Projeto da turma 10ºC 

1ª Fase – Preparação Constituir os grupos de trabalho com, no máximo, quatro 

elementos. 

2ª Fase – Pesquisa e 

Desenvolvimento 

Definir uma área de estudo: um rio português ou 

internacional 

 Identificar o traçado do curso principal do rio em estudo e 

dos seus principais afluentes através do Google Earth. 

 Enquadrar geograficamente a nascente e a foz do rio 

selecionado, através do Google Earth. 

 Elaborar, com recurso ao Google Earth, o perfil longitudinal 

e transversal (um para cada secção do rio) do rio em 

estudo. 

 Realizar pesquisa bibliográfica, através do Google 

Académico, de forma a consultar os últimos estudos de 

impacto ambiental no rio em estudo.  
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 Recolher provas fotográficas (se possível efetuadas pelos 

alunos) dos problemas ambientais verificados atualmente 

no rio em estudo. 

3ª Fase - Análise Analisar o trabalho de pesquisa realizado e averiguar os 

dados recolhidos.  

 Propôr medidas de prevenção e mitigação  dos problemas 

ambientais a afetar o recurso hídrico 

4ª Fase – Apresentação dos 

Resultados 

Compilar a informação num software de apresentação 

(Prezi ou StoryMap) e apresentar os resultados do projeto 

 

Para o  desenvolvimento do projeto, foram disponibilizados trinta minutos de algumas 

aulas - para que os alunos pudessem trabalhar com o apoio do professor -, assim 

como, de forma a manter a comunicação entre os diversos grupos, foi facultado o e-

mail administrativo do professor estagiário.  

Os alunos foram “construindo” os grandes pilares dos projetos de forma sistemática e 

de acordo com a matéria lecionada em cada semana de aulas, o que se demonstrou 

uma mais valia. Com efeito, durante as aulas os jovens podiam esclarecer dúvidas 

suscitadas pelos assuntos que tinham previamente investigado para os projetos em 

curso, o que se revelou fundamental na aprendizagem significativa dos conteúdos 

científicos teóricos das aulas de Geografia.   

Tendo em conta que o grande tema dos projetos a desenvolver se relacionava com o 

Direito à Água, os alunos, em diálogo, optaram por trabalhar a perspetiva da poluição 

e como este aspeto se reflete na qualidade das águas. Como o programa curricular de 

Geografia A tem como área de estudo o nosso país, cada grupo de trabalho escolheu 
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um rio ’nacional’ e, tendo em conta planificação expressa na tabela 7, desenvolveram 

os seus projetos em torno daqueles objetivos.  

Os trabalhos do décimo ano, embora desenvolvidos em Geografia, contaram com o 

envolvimento de outras duas disciplinas. Tal vai ao encontro do projeto de flexibilidade 

curricular, que deve ter um carácter multi e interdisciplinar, onde o conhecimento 

deve ser transversal a várias áreas. Desta forma, os alunos do décimo ano contaram 

com a ajuda da Matemática Aplicada às Ciências Sociais para o esclarecimento e 

elaboração dos perfis longitudinais e transversais, assim como da Filosofia no que 

concerne ao conceito de ‘ecoética’.  

De forma a sustentar a importância dos projetos elaborados pelos alunos, estes foram 

informados que seria desenvolvida uma atividade formal de apresentações e, de tal 

forma, teriam de compilar o projeto num formato adequado (Anexo 10), sugerindo-se 

ferramentas digitais como o StoryMap20 e o Prezi21, a criação de materiais analógicos 

como maquetes representativas dos conteúdos do projeto, ou outras forma originais 

de apresentar um trabalho.  

 

3.4. Descrição do Projeto do 11ºC 

Relativamente à turma do décimo primeiro ano, após termos abordado a metodologia 

de trabalho-projeto, os alunos referiram ter iniciado um projeto no ano letivo anterior 

(2018/2019) que gostariam de continuar e finalizar.  

 

20 A ferramenta StoryMap é desenvolvida pela Esri e possibilita uma apresentação mais intuitiva através 
da utilização de materiais específicos da Geografia, como a fotografia de satélite e o Google Maps entre 
outros. O StoryMap funciona exclusivamente online no website https://storymaps.arcgis.com/, sendo o 
acesso à Internet obrigatório, mas a sua utilização é gratuita.  
21 O Prezi possibilita uma apresentação mais lúdica e intuitiva e é uma ótima ferramenta de substituição 
do tradicional PowerPoint do Office. O Prezi funciona exclusivamente online no website 
https://prezi.com/pt/.  

https://storymaps.arcgis.com/
https://prezi.com/pt/
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Assim, apresentaram formalmente esse projeto fazendo o ponto de situação, projeto 

que se relacionava com a importância da reciclagem e os efeitos nefastos de uma má 

gestão dos resíduos na comunidade educativa onde se inserem.  

Dado que o tema do projeto estava intrinsecamente ligado a um problema do espaço 

escolar, acordamos  dar continuidade, no ano letivo 2019/2020, ao trabalho até então 

elaborado, apesar de não tratar um tema explícito do programa curricular de 

Geografia A.  

Refira-se que o estudo em causa estava associado ao projeto de flexibilidade curricular 

da EBSFPM, cujo tema no ano anterior era o Meio Ambiente, sendo também 

desenvolvido no DAC. Como o tema da poluição é parte integrante e transversal a 

muitas temáticas do décimo ano de escolaridade de Geografia A, os alunos decidiram 

aplicar o projeto a uma área de estudo específica – a sua Escola -, porque todos os dias 

observavam, nas áreas comuns, a acumulação excessiva de resíduos. 

Para tratar este problema, foi elaborado um plano de desenvolvimento do trabalho-

projeto (tabela 8). 

Tabela 8 - Planificação do Trabalho-Projeto do 11ºC 

1ª Fase – Preparação Caraterizar  o problema abordado  no 

contexto do Projeto de Flexibilidade 

Curricular do ano letivo 2018/2019 

2ª Fase – Preparação metodológica Definir uma área de estudo na qual o 

projeto seria  desenvolvido. 

 Construir uma metodologia adequada ao 

desenvolvimento do trabalho-projeto. 
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3ª Fase – Desenvolvimento e aplicação 

metodológica 

Analisar o comportamento dos agentes 

educativos face ao problema existente. 

 Aplicar medidas de  prevenção e 

mitigação  do problema . 

4º Fase – Verificação e análise 

metodológica 

Verificar o impacto  das medidas 

aplicadas em fases anteriores do 

trabalho-projeto, de forma a aferir  se 

surtiram, ou não, um efeito positivo.   

5ª Fase – Apresentação dos Resultados Elaborar um relatório de investigação 

com todos os itens desenvolvidos no 

projeto.  

 

Identificado o problema a tratar, através de sessões de dedicadas ao desenvolvimento 

do projeto em momentos de sala de aula, os alunos questionaram-se sobre possíveis 

razões que poderiam justificar o excesso de resíduos na sua escola. Através da recolha 

da opinião de funcionários, alunos e docentes da EBSFPM, mediante entrevistas pré-

estruturadas, chegaram à conclusão que existiam  três grandes razões: a falta de 

funcionários, o número escasso de caixotes do lixo e a negligência dos alunos, que não 

depositavam os detritos nos sítios corretos.  

Como a questão da falta de funcionários é de foro administrativo, os alunos do décimo 

primeiro ano decidiram focar o desenvolvimento dos projetos no âmbito da gestão de 

resíduos. Desta forma, com recurso à planta da escola facultada pelos serviços de 

administração da EBSFPM, os alunos selecionaram áreas diferenciadas da estrutura 

escolar para, em grupos e horários rotativos, observarem o comportamento da 

comunidade educativa relativamente à deposição de lixo. Realizada esta análise os 
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alunos sentiram a necessidade de alargar as áreas selecionadas, porque o problema se  

estendia a uma escala maior do que a prevista. Assim, foram identificados dois blocos 

e três áreas comuns mais problemáticas de acordo com a segunda análise efetuada.  

Completada esta fase e retiradas as devidas elações, os alunos deveriam elaborar um 

plano de atuação que possibilitasse erradicar ou atenuar o problema da má gestão dos 

resíduos. A turma elaborou quatro planos de ação que contemplavam uma série de 

medidas que, em debate, foram retificadas ou eliminadas. De todas as medidas 

propostas pelos alunos, ficou decidido que a primeira a ser acionada seria a da 

colocação de centros ecoponto em áreas estratégicas, ou seja, áreas onde a 

quantidade de resíduos era maior.  

Em diálogo, os alunos chegaram à conclusão que teriam de angariar fundos para 

proceder à compra dos ‘ecopontos’, construir de raiz uma série de centros de 

colocação estratégica, ou encontrar um parceiro empresarial que facultasse esses 

ecopontos. Trabalhando nestas três possibilidades e tendo em conta o tempo 

disponível para o desenvolvimento desta fase do projeto, os alunos focaram-se em 

encontrar um parceiro empresarial. Através de pesquisa e de contactos foi realizada 

uma parceria com a LIPOR, que facultou à EBSFPM e à turma do 11ºC o número 

suficiente de centros ecopontos para serem distribuídos pelo recinto escolar.  

Após terem sido colocados os centros ecoponto, os alunos repetiram durante cerca de 

um mês a tarefa de observação de comportamentos, para aferirem o impacto da 

colocação dos novos ecopontos e se estavama surtir efeito sobre a deposição do lixo 

proveniente da comunidade educativa. Realizada esta tarefa, os alunos elaboraram 

quadros análise que lhes permitiu sistematizar o que haviam observado, para que, na 

apresentação do ponto de situação, pudessem traçar o cenário relativo ao impacto da 

colocação das novas estruturas de gestão de resíduos.  

No entanto, apesar do seu esforço verificaram que o impacto foi mínimo, 

permanecendo o problema do excesso de lixo, pelo que seria necessário implementar 

outras medidas. Decidiram, assim, elaborar uma campanha de sensibilização. 
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Esta campanha foi a última grande medida implementada antes do encerramento da 

escola. Para além dos posters descritivos que efetuaram e colocaram junto dos centros 

ecopontos para sensibilizar e motivar os agentes da comunidade educativa a depositar 

os resíduos nos locais corretos, os alunos elaboraram uma apresentação do projeto no 

salão polivalente da escola - para todas as turmas e com uma duração de 15 minutos -, 

em que explicaram todo o trabalho feito e apelaram à ‘cidadania’ de todos (Anexo 11). 

Após a implementação da campanha de sensibilização, os alunos do 11ºC iniciaram 

mais uma vez a tarefa de análise comportamental que lhes possibilitaria aferir o 

impacto desta medida. Infelizmente, devido ao encerramento das escolas motivada 

pela pandemia do Covid-19, o projeto terminou sem que esta análise tivesse sido 

concluída. Assim, não foi possível a observação sistemática do comportamento dos 

agentes da comunidade educativa nem a entrevista aos funcionários de limpeza, de 

forma a aferir a sua perspetiva sobre as medidas implementadas.  

 No entanto, todos os envolvidos tinham a esperança de que a segunda medida 

implementada surtisse efeito, resolvendo ou atenuando o problema da gestão dos 

resíduos e consciencializando os alunos da EBSFPM sobre a importância da deposição 

e separação do lixo em locais próprios, o que seria uma mais valia para o meio 

ambiente e para a área que todos frequentam.  

 

 

 

 

  



61 

4. Análise e Discussão dos Resultados 

Este capítulo é dedicado à avaliação dos resultados da ABPj, tendo por base a análise 

SWOT (Anexo 12) e o Inquérito/Questionário aplicado (Anexo 13), permitindo-nos 

demonstrar empiricamente a importância da aplicação da metodologia de trabalho-

projeto na prática pedagógica. 

4.1. Análise das matrizes SWOT da turma 10ºC 

O primeiro ponto de situação, realizado a 20 de janeiro de 2020 à turma 10ºC, 

realizou-se aproximadamente um mês depois de se iniciar o trabalho-projeto dos 

Recursos Hídricos. Os alunos, antes de iniciarem as férias escolares de dezembro, 

foram motivados a pesquisar, investigar, redigir e estruturar os pilares do projeto dos 

diversos grupos da turma. A turma mostrou-se aberta à implementação de novas 

metodologias de trabalho, como por exemplo a construção cartográfica com recurso 

ao Google Earth, assim como a implementação de inquéritos de forma a aferir a 

perceção de outros alunos face aos problemas ambientais dos recursos hídricos 

portugueses. Notou-se claramente que grande parte dos alunos do 10ºC comunicaram  

e trocaram entre si diferentes ideias e perspetivas para o projeto, assim como 

mostraram um interesse generalizado pela aplicação do trabalho.  

No entanto, apesar da boa comunicação entre si, a turma revela  dificuldades no que 

concerne a hábitos de trabalho e compromisso. Estes dois fatores estão associados a 

outras duas fraquezas (figura 5): a desvalorização do trabalho-projeto como 

instrumento de avaliação e a excessiva carga de trabalho de outras disciplinas. Tendo 

em conta os procedimentos desenvolvidos até ao primeiro ponto de situação, os 

alunos desvalorizaram o trabalho-projeto afirmando que o peso do mesmo na 

classificação final não era proporcional ao  esforço exigido, o que os desincentiva.  

Em parte relacionado com estes aspetos, não poderemos descurar as Ameaças. A 

turma do 10ºC foi construída com alunos que provêm de turmas diferentes do 9º ano 

do agrupamento ou até mesmo de outras escolas, pelo que a dinâmica da turma como 
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um todo ainda não está consolidada. Além do fator ‘desconhecimento’ persistir na 

turma, os níveis de motivação e interesse pela escola também não são satisfatórios, o 

que se reflete quer no trabalho-projeto quer no comportamento geral em sala de aula.  

 

Tendo em conta que a ABPj se assume numa vertente investigativa, os alunos que 

constituem esta turma referiram nunca ter trabalhado de acordo com esta 

metodologia.  Mas apesar de todos os ‘entraves’, a verdade é que os grupos 

trabalharam e realizaram as tarefas nas datas solicitadas, tarefas essas que passavam 

por esquemas, textos, gráficos, mapas, perfis topográficos entre outros. No entanto, 

alguns dos conhecimentos essenciais à Geografia revelaram-se fracos.  

Figura 5 - 1ª Análise SWOT efetuada à turma 10ºC a 20 de janeiro de 2020  
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Após ter sido apresentado o ponto de situação pelos líderes de cada grupo de 

trabalho, foram dispensados 10 minutos para o professor apresentar algumas 

eventuais soluções para os problemas identificados, de forma a que fosse possível 

obter melhorias no segundo ponto de situação e, consequentemente, no trabalho-

projeto dos Recursos Hídricos.  

O segundo ponto de situação, realizado a 18 de fevereiro de 2020, efetuou-se 

aproximadamente um mês após o primeiro (figura 6). 

 

 

Figura 6 - 2ª Análise SWOT efetuada à turma 10ºC a 18 de fevereiro de 2020 
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Durante este período, como referimos, a turma do 10ºC utilizou 30 minutos de 

algumas aulas para se organizarem em grupo e trabalharem no projeto. Nestes 

momentos de brainstorming22 entre pares, o professor acompanhou cada grupo de 

forma a aferir o desenvolvimento do trabalho-projeto, esclarecer dúvidas e contribuir 

com ideias ou novos caminhos pelo qual seria interessante trabalharem.  

Tendo em conta análise SWOT elaborada (cf. figura 6) verificaram-se melhorias claras 

relativamente à anterior, que, por vezes, se refletiram no comportamento em sala de 

aula. O índice de motivação e interesse pela Geografia aumentou e a transposição dos 

saberes adquiridos no desenvolvimento do trabalho-projeto viam-se refletidos nas 

intervenções dos alunos em aulas mais teóricas.  

Mas apesar das Forças se terem ampliado claramente entre o primeiro e o segundo 

ponto de situação, ainda permaneciam alguns problemas de cariz interno e externo. A 

turma revelava ter diferentes ritmos de trabalho, empenho e motivação, o que se 

refletia no trabalho realizado em cada grupo, o que, por sua vez, teve impacto na 

sinergia de alguns dos grupos envolvidos no projeto. A comunicação entre os membros 

de cada grupo ainda se revelou ineficiente. 

Relativamente à variável externa Ameaças a turma 10ºC conseguiu solucionar alguns 

dos problemas verificados no ponto de situação anterior, principalmente em relação  

ao ‘sentimento de desconhecimento’ entre colegas. No entanto revelam ainda falta de 

hábitos de trabalho, imaturidade e falta de responsabilidade no cumprimento de 

tarefas e prazos. Relativamente a esta última questão, apercebemo-nos que 

frequentemente se associava ao facto de alguns alunos não terem ainda 

pesquisado/recolhido material concreto, o que parecia refletir-se em falta de 

empenho no projeto. Alguns alunos justificaram este aparente desinteresse com a 

 

22 O brainstorming ou “tempestade cerebral” em português é uma dinâmica de grupo que visa elevados 
níveis de criatividade importantes para projetos. Trata-se de criatividade em equipa onde se privilegia o 
diálogo e a partilha de sentimentos ou ideias que possibilitem o desenvolvimento de um projeto de 
forma eficaz e eficiente.  
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proximidade do teste de avaliação da disciplina e de o mesmo ter uma contribuição 

maior na sua classificação final.  

No quadro das Oportunidades verificou-se algo muito intrínseco ao tema do projeto 

que  os alunos do 10ºC estavam a desenvolver. Quando questionados sobre a 

importância deste projeto, os alunos demonstraram elevada preocupação com o meio 

ambiente e com a sustentabilidade dos recursos hídricos, assim como a importância 

desta metodologia nas relações de amizade pelo facto de trabalharem em grupo e no 

papel mais ativo e na oportunidade de “terem uma voz” mais influente dentro da sala 

de aula – associando estes aspetos do trabalho projeto a capacidades como a 

autonomia e a confiança em si próprios.  

No geral, a turma 10ºC revelou melhoramentos importantes na capacidade de 

trabalhar em grupo assim como em empenho e dedicação e os alunos consideraram 

que a aplicação da ABPj se reflete noutros momentos do trabalho em sala de aula. Se 

tivessem sido implementados os quatro pontos de situação pretendidos, esperar-se-ia 

uma contínua evolução de forma a colmatar os problemas verificados nas ameaças 

externas e, ainda mais importante, o interesse pela escola e, por sua vez, pela 

Geografia.  

Apesar de carências observadas nos alunos desta turma do ponto de vista das 

ferramentas/conhecimentos que deveriam ter sido trabalhadas no ciclo de estudos 

anterior, os alunos do 10ºC revelaram, no período temporal após o encerramento das 

escolas devido à pandemia do Covid-19, que queriam prosseguir as aulas à distância 

com o incremento da metodologia de trabalho-projeto.  

Tendo em conta a vontade dos alunos e o resultado positivo verificado tanto no 

resultado do projeto como no aperfeiçoamento de capacidades individuais ao longo do 

processo, a orientadora de estágio optou por aplicar a metodologia de trabalho-

projeto no ensino à distância.  

Os alunos responderam de forma satisfatória e demonstraram que, apesar da 

‘separação física’, é possível a colaboração com os seus colegas de forma a 
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construírem os seus trabalhos e, por conseguinte, desenvolverem o seu conhecimento 

autónomo.  

Apesar dos projetos que os mesmos realizaram nesse período não terem sido alvo de 

avaliação devido ao término antecipado da PES, os alunos demonstraram melhorias 

significativas no campo teórico da disciplina e das suas capacidades enquanto 

indivíduos, como por exemplo na sua autonomia pessoal.  

4.2. Análise das matrizes SWOT da turma 11ºC 

O primeiro ponto de situação efetuado junto da turma 11ºC, ocorreu a 21 de 

novembro de 2019. Recorde-se que previamente os alunos tinham apresentado o 

trabalho-projeto que haviam iniciado no ano letivo anterior, no entanto não foi 

realizada uma análise SWOT por se tratar de uma sessão meramente informativa do 

trabalho efetuado com outro docente.  

Quanto ao ponto de situação efetuado após as primeiras sessões (figura 7), podemos 

verificar que a turma apresenta qualidades internas muito importantes e claramente 

trabalhadas. Os alunos foram proativos no seguimento do trabalho-projeto, o que 

demonstra não só empenho e motivação como também gosto pelo que fazem. 

 A comunicação entre pares e entre professor – alunos funcionou corretamente, o que 

se refletiu tanto na qualidade da apresentação como no conteúdo. Além disso, os 

alunos demonstraram-se abertos a novos caminhos no prosseguimento dos seus 

projetos  e respeitaram diferentes ideias provenientes de outros colegas. Para esta 

turma a metodologia de trabalho-projeto não é desconhecida, o que se reflete na 

qualidade e rigor do trabalho efetuado até à data desta análise. 

No entanto - e não menosprezando todas as qualidades anteriormente salientadas -

verificaram-se algumas falhas ao nível da liderança e nos ritmos de trabalho 

diferenciados. Nestas duas vertentes, a turma 11ºC afirma-se bastante heterogénea. 

As falhas de liderança verificadas foram perfeitamente solucionáveis, verificando-se 

apenas que nem sempre mantinham um porta voz por grupo, o que por vezes 

transparecia  falta de confiança entre os membros de alguns grupos.  
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A nível do ritmo de trabalho a heterogeneidade é mais saliente. Existem claramente 

dois eixos extremos nesta vertente: há alunos com um ritmo de trabalho 

‘impressionante’ e alunos cujo ritmo é mais fraco. Assim sendo, verifica-se que esta é a 

Fraqueza mais notória da turma, o que se pode refletir em diferentes tipos de 

compromisso para com o trabalho-projeto e, por sua vez, surgir situações de conflito 

dentro de alguns grupos.  

Relativamente a fatores externos, verifica-se a excessiva carga horária do curriculum 

neste ano de escolaridade que, por sua vez, é um ano de exames nacionais a 

disciplinas bienais como é o caso da Geografia A. A própria existência de exames 

nacionais neste ano de escolaridade afirma-se como uma Ameaça por ser algo muito 

presente e de elevada preocupação para estes alunos. Como a turma do 11ºC é uma 

Figura 7 - 1ª Análise SWOT efetuada à turma 11ºC a 21 de novembro de 2019 
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turma habituada à ABPj, eles privilegiam o desenvolvimento de trabalhos-projeto o 

que lhes consome mais tempo e maior desdobramento pelas restantes disciplinas. 

Associando a preocupação destes alunos face à realização de exames nacionais com 

uma maior carga de trabalho com outros momentos de avaliação, onde se inclui a 

realização de trabalhos-projetos em outras disciplinas, podemos verificar que é uma 

ameaça muito presente e que se pode vir a refletir negativamente na realização do 

projeto de Geografia A.  

Tendo em conta que esta turma trabalhou numa dinâmica coletiva de grupo, é possível 

verificar que a realização deste trabalho-projeto é um bom instrumento de 

aperfeiçoamento da relação que têm uns com os outros numa perspetiva de 

compreensão, empatia e solidariedade. Assim sendo, a aplicação desta metodologia 

permitiu o desenvolvimento de conhecimentos e competências. 

O segundo ponto de situação efetuado à turma 11ºC, realizou-se a 23 de janeiro de 

2020 (figura 8). Tal como na turma do 10ºC também lhes foram disponibilizadas algum 

tempo de aula para que pudessem esclarecer dúvidas ou para momentos de 

brainstorming. No entanto esses momentos foram mais reduzidos por esta turma ser 

mais autónoma no trabalho que efetua. 

Apesar de todas as forças expressas na figura 7 se manterem à data da presente 

análise, podemos verificar que a turma surpreendeu positivamente com níveis mais 

elevadas de motivação. Associado à motivação apresentaram também elevado 

interesse em continuar o trabalho através do incremento de novos métodos de 

investigação, como a implementação de inquéritos, entrevistas e tratamento 

estatístico. 

De qualquer modo, os exames nacionais e outros momentos de avaliação nas diversas 

disciplinas mantêm-se como Ameaças, embora os alunos tenham mostrado conseguir 

controlar este aspeto de forma a não surtir um impacto negativo no trabalho-projeto 

efetuado até à data deste segundo ponto de situação. 

No geral, a turma 11ºC apresenta resultados altamente positivos. O mesmo se justifica, 

como já referimos, com a aproximação destes alunos à ABPj, detendo já competências 
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e capacidades necessárias neste tipo de trabalho colaborativo e investigativo 

autónomo.  

Assim, apesar do encerramento da escola a metodologia de trabalho-projeto 

continuou a ser aplicada, em moldes atenuados e acessíveis, na vertente de ensino à 

distância. No entanto, devido ao término antecipado da PES, não foi possível proceder 

à sua avaliação.  

 

 

 

Figura 8 - 2ª Análise SWOT efetuada à turma 11ºC a 23 de janeiro de 2020 



70 

4.3. Resultados do Questionário 

Como referimos no terceiro capítulo, antes do encerramento da escola aplicamos um 

questionário aos alunos que participaram nos projetos desenvolvidos nos dois anos de 

escolaridade, visando sobretudo aferir as suas opiniões sobre a ABPj e sobre a 

orientação prestada pelo professor.  

A questão introdutória do questionário relacionava-se, na íntegra, com a satisfação 

dos alunos relativamente ao projeto. Neste contexto, verificamos que  a totalidade dos 

inquiridos da turma do 10ºC afirmam ter gostado de realizar o trabalho-projeto,  

acontecendo praticamente o mesmo no 11ºC, onde apenas 5%23 manifestou uma 

opinião contrária (gráfico 1).  

A resposta dos inquiridos a esta questão condicionava o seguimento da resposta à 

questão seguinte. Como quase todos os alunos demonstraram satisfação na realização 

do trabalho-projeto responderam ao Quadro 1, que continha algumas justificações 

 

23 A percentagem de 5% corresponde a um aluno. Apesar de se caracterizar, do ponto de vista analítico, 
como um ponto ‘anómalo’ ou residual, a justificação relativa a esta questão introdutória é importante. 
Este aluno considera ‘aprender mais através de aulas expositivas’, assim como prefere ‘trabalhar 
individualmente’, pelo que acha que o projeto não acrescentou nada à sua formação pessoal (ex. ser mais 
autónomo, mais críticos e mais atento aos problemas da sociedade). 

Gráfico 1 – Opinião dos alunos relativamente ao Trabalho-Projeto desenvolvido.  
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prováveis, solicitando-se que expressassem o seu grau de concordância/discordância 

relativamente a cada uma das opções (gráfico 2).  

 

Gráfico 2 - Motivos que justificam a avaliação positiva do trabalho-projeto. 

 

 

Uma das primeiras observações que podemos fazer, relaciona-se com o facto dos 

alunos do 11º ano serem mais ‘assertivos’ e ‘críticos’, optando em maior percentagem 

pelo grau de concordância total e discordância, relativamente aos do 10ºano. Neste 

contexto, concordam totalmente que o trabalho projeto ‘constitui uma mais valia para 

a sua formação pessoal’ acentuando igualmente a possibilidade de ‘trabalhar em 

grupo’ - ambas as justificações reunindo o consenso de quase 60% dos alunos – 

assinalando igualmente o facto da ‘aprendizagem ser mais significativa’ (55%), seguida 

da possibilidade de poder estabelecer uma relação mais clara entre o conhecimento e 

a realidade geográfica em que se inserem (50%). Estas escolhas, a que se associa o 

menor ‘peso’ conferido à ‘aprendizagem de novas técnicas’ ou ao maior ‘envolvimento 

na sua aprendizagem’ (42,1% concordam totalmente nos dois casos) traduzem 

eventualmente o facto de já estarem mais familiarizados com a ABPj (recordando que 
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no ano anterior já tinham aplicado esta metodologia), assim como possuirem uma 

maior dinâmica de grupo relativamente aos alunos do 10ºano, tal como referido nas 

análises SWOT. 

Efetivamente, esta observação relativa ao ‘trabalho em grupo’ assume uma posição 

oposta no caso dos alunos mais jovens, discordando 13,6% com a opção em causa e 

apenas 36,3% (quase menos 22% relativamente aos de 11º ano) concordam 

totalmente que seja uma variável importante. Na verdade, os alunos de 10º ano têm 

uma posição de concordância mais elevada sobre a melhor ‘compreensão dos 

conteúdos teóricos’ que o trabalho projeto confere (77% concordam com esta opção), 

pelo que a aprendizagem se torna mais significativa (72,3% concordam com este 

facto), destacando ainda a aprendizagem de ‘novas técnicas’ e o seu maior 

‘envolvimento no trabalho’ (68% nos dois casos).  

Relativamente aos contributos do trabalho-projeto considerando várias opções 

(gráfico 3), podemos considerar que, de certa forma, os resultados vão ao encontro 

dos anteriores.  

Com efeito, mais uma vez se nota que os alunos do 11º ano têm posturas mais 

vincadas, concordando totalmente (entre 60 e 65% dos alunos) que os contributos que 

mais destacam ao nível da ABPj são o desenvolvimento da ‘autonomia’, ‘capacidade de 

Gráfico 3 - Contributos do trabalho-projeto na opinião dos alunos do 10 e 11º anos de 

escolaridade. 
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reflexão e pensamento crítico’, assim como a ‘aquisição de competências relacionadas 

com pesquisa/seleção informação recorrendo a fontes fidedignas’. Como aspetos 

menos significativos do trabalho-projeto, considerando que 20% assumem uma 

postura discordante, salientam-se  o ‘interesse pelos procedimentos da investigação 

científica’ e a capacidade que confere ao nível da ‘construção do conhecimento de 

forma mais motivadora e eficaz’. De qualquer modo, a sua postura é sempre bastante 

positiva em relação à ABPj. 

Já os alunos do 10º ano, com um entusiasmo talvez mais contido pelo trabalho-

projeto, concordam sobretudo com o facto desta metodologia despertar o ‘interesse 

pelos procedimentos da investigação científica’ (81%), a que associam, em igual 

percentagem (76,2%), o entendimento de que ‘o conteúdo da disciplina é significativo’ 

e o desenvolvimento da ‘capacidade de reflexão e pensamento crítico’.  As suas 

discordâncias centram-se sobretudo nas opções relacionadas com a ‘formação para a 

cidadania’ (28,6%) e a ‘autonomia’.  

Deixamos para o fim desta parte do questionário, a posição dos alunos dos dois anos 

de escolaridade sobre a relevância do trabalho-projeto no seu interesse pela disciplina 

de Geografia. Embora em termos gerais se possa considerar que os alunos dos dois 

anos de escolaridade concordam que o desenvolvimento do trabalho aumentou o seu 

interesse pela disciplina, a verdade é que esta opção foi das que reuniu menor 

consenso e maior dispersão das opiniões, principalmente no caso dos estudantes do 

11º ano, em que 20% discordam e discordam totalmente com este contributo. Será 

que o facto de aplicarem esta metodologia em outras disciplinas pode explicar esta 

opinião? Na verdade a ABPj não é exclusiva de qualquer área disciplinar. E, para além 

disso, deve mesmo priveligiar a definição de projetos interdisciplinares.  
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 No subcapítulo 4 do enquadramento concetual, discutimos o papel do professor na 

ABPj. Cumpre-nos, agora, verificar a perspetiva dos alunos face à orientação por nós 

prestada no desenvolvimento dos trabalhos-projeto (gráfico 4).  

 

Em termos globais, a avaliação dos alunos é bastante positiva embora se possa 

considerar que a postura dos discentes do 11º ano seja mais clara. Com efeito, todas 

as cinco opções mereceram a sua concordância total, com destaque para o 

‘acompanhamento flexível, embora incentivando a autonomia’, o melhor 

‘entendimento dos objetivos do trabalho-projeto’ e o ‘estímulo à discussão dentro de 

regras previamente definidas’. 

No caso do 10º ano, as opiniões são mais distribuídas e genericamente sobressai o 

grau ‘concordo’, com excepção do ‘estímulo à discussão’ - que reuniu a aprovação 

total de 57% -, acompanhando a opinião dos alunos do 11º ano neste aspeto, embora 

com uma diferença de 8%. Também o ‘acompanhamento do projeto’ e a 

‘disponibilização do material de consulta’ reune a concordância de mais de 50% dos 

alunos, embora sobre a primeira opção 10% dos alunos discordem, o mesmo 

acontecendo em relação à ‘exemplificação de novos métodos de investigação’. 

Gráfico 5 – Opinião dos alunos do 10º e 11º anos sobre a orientação prestada pelo professor 

no decorrer do desenvolvimento do projeto  

Gráfico 4 - Perspetiva dos alunos face à orientação do professor. 
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Apesar de estes resultados serem maioritariamente agradáveis é necessário ter em 

atenção que, no desenvolvimento dos trabalhos-projeto, ambas as turmas contaram 

com o acompanhamento de dois professores: o professor estagiário e o professor 

orientador de estágio. Tendo em conta que a PES foi desenvolvida na íntegra junto da 

turma do 10º ano, a prestação do professor estagiário é mais refletida na avaliação 

deste alunos relativamente aos do do 11º, cujo projeto estava sobretudo a cargo do 

orientador de estágio. Apesar de ambos os professores estarem presentes em 

momentos importantes e decisivos do desenvolvimento da metodologia de trabalho-

projeto, a aproximação das turmas em análise em relação ao professor parece refletir 

a experiência dos docentes.  

A penúltima questão do questionário, relaciona-se com a autoavaliação global 

individual e colaborativa (em grupo) dos alunos face ao desenvolvimento do trabalho-

projeto, incorporando igualmente uma opção sobre a prestação global do docente 

(gráfico 5).  

Mais uma vez chamamos a atenção para o facto da turma do 11º ano ser mais positiva 

e assertiva nas suas apreciações, tendo a maior parte dos alunos classificado como 

‘muito boa’ a prestação individual, em grupo e do professor – que reune o consenso de 

Gráfico 5 - Resultados da autoavaliação individual e em grupo e da prestação global do 

professor face aos respetivos contributos no projeto realizado. 
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75% dos estudantes -, assim como o ‘cumprimento dos objetivos do projeto’. No 

entanto, são mais críticos em relação ao seu próprio contributo (50%), com 10% a 

considerar que foi mesmo insuficiente, e, em parte, do grupo de trabalho (55%).  

No caso do 10º ano, as opiniões são menos unânimes e dispersam-se pelos 4 graus de 

avalição. A prestação do professor é a única avaliada como ‘muito boa’ por mais de 

50% dos alunos (mais precisamente 62%), embora 14% a considere suficiente. 

Relativamente às prestações individuais e em grupo, as opiniões dispersam-se 

bastante. Com efeito, 48% dos alunos consideram que o grupo funcionou melhor 

(atribuindo a classificação ‘mmuito boa’), apesar de 24% o avaliar como ‘suficiente’ e 

10% como ‘insuficiente’. Já a sua própria prestação é considerada ‘boa’ também por 

48% dos discentes, diminuindo para 19% os que a avaliam como suficiente e para 5% 

os que a encaram negativamente.  

O ‘cumprimento dos objetivos do projeto’ também não reúne consenso, com igual 

percentagem de alunos (33%) a considerar que foi ‘boa’ e ‘muito boa’, mas 29% 

avaliam-na apenas como ‘suficiente’ e 5% como ‘insuficiente.  

Finalmente, focamos a última questão do questionário aplicado, uma pergunta aberta 

e de resposta optativa. Como tal, apenas três alunos da turma 10ºC exprimiram a sua 

opinião relativamente ao modelo da ABPj, referindo: (1) Considero que a realização 

destes projetos fazem com que o ensino seja mais motivador; (2) Atividades como esta 

que desenvolvemos ajuda a entender e a apreciar a disciplina de Geografia; (3) Acho 

este tipo de aprendizagem prática muito mais estimulante para a nossa vontade de 

querer aprender.  

Estas opiniões reafirmam os resultados expressos por esta turma quando questionados 

sobre os contributos do trabalho-projeto (cf. gráfico 3),  assim como demonstram que 

gostaram de aprender através do modelo pedagógico da ABPj.  
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5. Considerações Finais  

O presente relatório de estágio, tal como definido da introdução, teve como objetivo 

principal avaliar a ABPj como metodologia adequada à construção do conhecimento 

geográfico de alunos do ensino secundário, tendo  em conta duas perguntas de partida 

a que pretendíamos dar resposta: (1) Como promover a autonomia do aluno na 

construção do seu conhecimento e aprendizagem significativa?; (2) Será que aprender 

Geografia através da participação em projetos é mais eficaz na construção do 

conhecimento?  

A par destas questões orientadoras, foram igualmente expressos dois objetivos 

específicos (cf. tabela 1), o primeiro dos quais visando aferir se existem modificações 

comportamentais por parte dos alunos durante o desenvolvimento do trabalho-

projeto, enquanto o segundo pretendia analisar as suas perspetivas sobre o impacto 

desta metodologia no seu trabalho académico.  

Para o efeito foram desenvolvidos trabalhos-projeto nas duas turmas (10º e 11º anos) 

em que lecionamos, cuja avaliação foi processada através da aplicação de métodos 

distintos considerando os objetivos anteriores: análise SWOT em momentos 

diferenciados do projeto (para analisar a evolução do comportamento dos estudantes) 

e análise dos seus resultados na perspetiva dos alunos, através de um inquérito por 

questionário.  

A investigação efetuada não pretende apenas ser uma resposta às exigências do ciclo 

de estudo frequentado, mas também se constitui como um contributo para o processo 

de ensino-aprendizagem atual, face às mudanças preconizadas no contexto da 

educação para o século XXI. O tema deste relatório (a ABPj), tal como vimos no 

enquadramento concetual, não é novo no no seio da investigação em ensino nem na 

sua aplicação efetiva. No entanto, talvez particularmente em Portugal, só agora 

existem condições mais propícias à sua utilização, decorrentes de um conjunto de 

orientações legislativas e normativas que vieram dar mais autonomia às escolas, 

professores e alunos. Esta autonomia traduz-se pela flexibilização curricular, assim 
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como por um modelo educativo que, tendo em conta o ‘perfil de aluno’ adequado aos 

novos tempos, defende a construção dos conhecimentos, o desenvolvimento do 

pensamento crítico, o trabalho colaborativo e a aplicação das novas tecnologias, na 

formação de futuros cidadãos mais empenhados e comprometidos com a resolução de 

problemas da sua comunidade de vivência.  

A ABPj é uma de várias metodologias enquadradas na teoria construtivista do ensino. 

Nós, professores, desejamos melhorar os níveis motivacionais dos nossos alunos 

fomentando o seu sucesso académico, mas promovendo sobretudo uma série de 

capacidades e competência pessoais que lhes permitam responder aos desafios com 

que se vão defrontar nas suas vidas. Vidas muito diferentes das dos seu pais, com uma 

dinâmica que assenta na mudança permanente e rápida. Acreditamos que a ABPj é 

encerra potencialidades que permitem dar resposta às necessidades dos alunos do 

século XXI, ajudando a construir atitudes e competências expressos nos mais recentes 

documentos normativos da DGE, do qual destacamos o já referido Perfil do Aluno à 

Saída da Escolaridade Obrigatória.  

Assistimos a uma necessidade premente de (re)pensar o curriculum valorizando os 

vários aspetos definidos no documento citado, salientando-se que a autonomia 

individual do aluno é uma competência fundamental. Em todos os países do mundo se 

formam alunos nas mais diversas áreas (medicina, engenharia, informática, filosofia, 

história, entre outras) e todos aprendem o mesmo ‘saber teórico’… no entanto, são as 

suas capacidades individuais que os destacam e transformam em profissionais 

destacados e cidadãos comprometidos. É necessário pensar nos conteúdos não só pelo 

acréscimo enciclopédico, mas como uma ferramenta que permita ao aluno aprender a 

viver na sociedade. A educação deve focar-se na pessoa e não apenas nos conteúdos. 

Para isso, é necessário renovar o sistema educativo e repensar as nossas práticas 

pedagógicas.  

A aplicação da ABPj, tendo em conta o estudo de caso do nosso relatório, permite 

efetivamente cumprir uma série de aspetos que devem nortear o ensino atual. Neste 

contexto, destacamos o facto de permitir articular os conteúdos curriculares da 
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Geografia através do formato de um projeto, o que facilita a aprendizagem pela sua 

maior ’compreensibilidade’, tal como verificamos nos resultados do questionário 

aplicado. Com efeito, vimos que os alunos dos dois anos de escolaridade consideram 

que o trabalho-projeto torna a aprendizagem ‘mais significativa’, talvez por permitir 

estabelecer uma relação mais clara entre o conhecimento e a realidade geográfica em 

que se inserem, assim como constitui uma mais valia para a sua formação individual e 

em grupo (apesar deste último aspeto ser principalmente focado pelos alunos do 

11ºano), favorecendo a ‘autonomia’, ‘capacidade de reflexão e pensamento crítico’. 

Tendo em conta o curriculum de Geografia A e o número de horas atribuídas para a 

lecionação dos 10º e 11º anos de escolaridade, podemos verificar que se trata de uma 

‘base’ muito extensa e, por vezes, com conteúdos que não estão adequados à 

atualidade - o que pode promover um divórcio entre a escola e o mundo. Na verdade, 

temos entre mãos aquilo que muitos pedagogos afirmam ser a ‘obesidade curricular’, 

refletida num acúmulo de informação e conteúdos teóricos. A definição das 

Aprendizagens Essenciais (AE) foi uma boa medida de combate a esta ‘obesidade 

curricular’ e facilita a aplicação da metodologia de trabalho-projeto, mas consideramos 

que há ainda muito a fazer neste domínio.  

Com efeito, não basta ‘emagrecer’ os temas e objetivos de aprendizagem. A par das AE 

é necessário ter também em atenção o facto dos professores terem a missão de 

desenvolver atitudes, capacidades e competências nos seus alunos que são 

transversais a todas as áreas científicas, para além de já não fazer sentido pensar o 

conhecimento como algo encerrado em ‘compartimentos estanques’. Tendo em conta 

que a ABPj se assume com um cariz interdisciplinar muito vincado, é possível cumprir 

essa missão através de uma equipa multidisciplinar de professores envolvidos no 

mesmo trabalho-projeto.  

O Projeto de Flexibilidade Curricular contribui igualmente para legitimar a metodologia 

de trabalho-projeto. Como pudemos verificar, os projetos das turmas analisadas 

implodiram devido aos DAC, pelo que a sua contribuição para o desenvolvimento de 

capacidades individuais foi sentida e promoveu o interesse de campos que, até à 
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aplicação da metodologia de trabalho-projeto, não eram conhecidos pelos 

intervenientes.  

Mas poderia funcionar melhor, pensando sobretudo no caso do 10ºano, se o número 

total de alunos desta turma fosse mais baixo, porque permitiria um acompanhamento 

mais personalizado por parte do professor em função das necessidades de alunos que, 

pela primeira vez, se envolveram nesta prática pedagógica de ensino.  

Ainda relativente ao 10º ano, foi possível verificar que grande parte dos alunos não 

conseguiram desenvolver atitudes e capacidades ‘alinhavadas com o perfil do aluno’, 

ao contrário da turma do 11º ano (cf. análise SWOT). Era como se uma turma se 

apresentasse como um “diamante em bruto”, face a uma outra transformada em 

“diamante lapidado”. E tal reflete-se nas análises efetuadas, assim como nas 

perspetivas dos estudantes sobre a ABPj. Tal significa que as competências enunciadas 

no perfil do aluno devem ser trabalhadas o mais cedo possível nas suas vidas como 

estudantes, baseando-se em projetos adaptados a cada ciclo/nível de estudos.  

Apesar dos constrangimentos anteriormente enunciados, o ensaio realizado junto das 

duas turmas do ensino secundário revelou-se positivo e demonstra que é possível 

aplicar a aprendizagem baseada em projeto e que a aplicação da mesma contribuiu 

para uma aprendizagem significativa do curriculum assim como o desenvolvimento de 

capacidades como a autonomia individual. Como os conteúdos trabalhados na 

metodologia de trabalho-projeto se tornaram significativos quando aplicados à 

realidade que os envolvidos conhecem, podemos afirmar que a construção do 

conhecimento foi mais eficaz.  

O conhecimento não ocupa espaço e não é finito. À escola e aos professores cabe a 

importante missão de desenvolver ferramentas que capacitem ao aluno aprender ao 

longo da vida e acreditamos que a aprendizagem baseada em projeto aplicada através 

da metodologia de trabalho-projeto é a resposta.  
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Anexo 1 – Distribuição de Alunos por género da turma 10ºC
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Anexo 2 – Retenções no de escolaridade atual da turma 10ºC 
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Anexo 3 -  Nacionalidade dos alunos da turma 10ºC
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Anexo 4 – Idade dos alunos da turma 10ºC a 15 de setembro de 2019
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Anexo 5 – Distribuição de alunos por género da turma 11ºC
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Anexo 6 – Nacionalidade dos alunos da turma 11ºC
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Anexo 7 – Idade dos alunos da turma 11ºC a 15 de setembro de 2019
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Anexo 8 – Planificação Anual de Geografia A – 10º ano de escolaridade  

Ano Letivo 

2019/2020 

PLANIFICAÇÃO ANUAL - GEOGRAFIA A 

10º ANO 

 

 

Tema Subtema 

 

Conceitos 

 

Aprendizagens Essenciais: conhecimentos, capacidades e 
atitudes 

AE: Ações estratégicas de ensino 
orientadas para o perfil dos alunos 

 

Analisar questões 

geograficamente 

relevantes do espaço 

português 

Problematizar e debater as 
inter-relações no território 

português e com outros 
espaços 

 

Comunicar e 
participar 

 

Módulo inicial: 

A posição de 

Portugal na 

europa e no 

mundo  

 

- A 

constituição 

do território 

nacional 

 

 

- A posição 

geográfica 

de Portugal 

 

- A inserção 

de Portugal 

em 

diferentes 

espaços 

 

• Localização; 

• Escalas; 

• Distrito; 

• Concelho; 

• Freguesia; 

• NUT; 

• Região Autónoma; 

• Território; 

• Cidadania; 

• Espaço Lusófono; 

• União Europeia; 

• Mercado Comum; 

• Moeda Única; 

• Tratado de Maastricht 

 

- Reconhecer a 

importância da 

localização na explicação 

geográfica, analisando 

informação 

representada em mapas 

com diferentes escalas e 

sistemas de projeção. 

 

- Analisar casos de 

reconfiguração territorial a partir 

de parcerias territoriais e/ou da 

participação em novos espaços 

politico-militares ou 

económico-sociais 

 Estratégias que desenvolvam: 

 

Aquisição de conhecimento, informação e 

outros saberes, relativos aos conteúdos das 

AE, que impliquem: 

- A necessidade de rigor, articulação e uso 

consistente de conhecimentos e do vocabulário 

geográfico; 

- Seleção de informação geográfica pertinente; 

- Organização sistematizada de leitura e estudo 

autónomo; 

- Análise de factos, teorias, situações, identificando 

os seus elementos ou dados, nomeadamente a 

localização e as características geográficas; 

- Tarefas de memorização, verificação e 

consolidação, associada a compreensão e uso de 

saber, bem como a mobilização do memorizado, 

privilegiando a informação estatística e cartográfica 

(analógica e/ou digital); 

- Mobilizar diferentes fontes de informação 

geográfica na construção de respostas para os 

problemas investigados, incluindo mapas, 

Tema 2: 
Os recursos 

naturais de que 

a população 

dispõe: usos, 

 

- Os 

recursos do 

subsolo 

 
 

• Jazida,  

• Unidade 
geomorfológica,  

• Águas minerais, 

• Águas termais,  

• Recurso não renovável, 

• Recurso renovável, 

• Combustíveis fósseis, 

 

- Relacionar a 
distribuição dos 
principais recursos do 
subsolo com as 
principais unidades 
geomorfológicas.  

 

- Equacionar as potencialidades 
e limitações de exploração dos 
recursos do subsolo.  

 

 

- Construir um 
quadro de 
possibilidades 
sobre a exploração 
sustentável dos 
recursos naturais 
de Portugal – 
minerais, 



94 

limites e 

potencialidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Energia geotérmica, 

• Mineral energético, 

• Mineral metálico, 

• Mineral não metálico, 

• Rochas industriais, 

• Rochas ornamentais, 

• Turismo termal.  
 

 

- Comparar a distribuição 

dos principais recursos 

energéticos e das redes 

de distribuição e 

consumo de energia com 

a radiação solar e os 

recursos do subsolo. 

energéticos e 
hídricos 
evidenciando 
reflexão crítica e 
argumentação 
fundamentada.  
(Português, 

História/Matemát

ica /MACS/TIC) 

diagramas, globos, fotografia aérea e TIG (por 

exemplo Google Earth, Google maps, GPS, SIG, …); 

- Representar gráfica, cartográfica e 

estatisticamente a informação geográfica, 

proveniente de trabalho de campo (observação 

direta) e diferentes fontes documentais (observação 

indireta) e sua mobilização na elaboração de 

respostas para os problemas estudados; 

- Estabelecer relações intra e interdisciplinares; 

 

Estratégias que envolvam: 

 

- Imaginar hipóteses face a um fenómeno ou 

evento; 

- Conceber situações onde determinado 

conhecimento pudesse ser aplicado, 

nomeadamente através da exploração do 

conhecimento do território local, para aplicação de 

estudos de caso; 

- Imaginar alternativas a uma forma tradicional de 

abordar uma situação-problema; 

- Criar um objeto, texto ou solução, face a um 

desafio, desenvolvendo um estudo de caso, à escala 

local/regional; 

- Analisar textos ou outros suportes cartográficos 

(analógicos e/ou digitais) com diferentes pontos de 

vista, concebendo e sustentando um ponto de vista 

próprio; 

- Fazer predições, nomeadamente face aos desafios 

demográficos e de sustentabilidade do território 

português e tendo como horizonte os ODS; 

- Usar modalidades diversas para expressar as 

aprendizagens (por exemplo, imagens, mapas, 

infografias); 

- Criar soluções estéticas criativas e pessoais, que 

englobem a manipulação de diversos tipos de 

suporte gráfico e cartográfico; 

- Identificar-se com o seu espaço de pertença, 

valorizando a diversidade de relações que as 

- A radiação 

solar 

 

• Energia solar,  

• Insolação,  

• Albedo, 

• Temperatura média, 

• Isotérmica, 

• Amplitude térmica, 

• Regime térmico, 

• Encosta soalheira, 

• Encosta umbria,  

• Turismo balnear 

 

- Descrever a 
distribuição geográfica e 
a variação anual da 
temperatura e da 
precipitação e relacioná-
las com a circulação 
geral da atmosfera.  
- Identificar a 
distribuição das 
principais bacias 
hidrográficas e sua 
relação com as 
disponibilidades 
hídricas.  
 

- Inferir o potencial de 
valorização económica da 
radiação solar, apresentando 
exemplos dessas 
possibilidades.   

 

 

- Os 

recursos 

hídricos 

 

• Massa de ar, 

• Isóbara,  

• Depressão 
barométrica, 

• Anticiclone, 

• Situação 
meteorológica, 

• Relevo concordante/ 
discordante,  

• Barreira de 
condensação, 

• Precipitação 
convectiva, 

• Precipitação frontal, 

• Precipitação orográfica,  

• Superfície frontal polar,  

• Período seco estival, 

• Balanço hídrico, 

• Evapotranspiração 
(potencial e real), 

• Recurso hídrico, 

•  Rede hidrográfica, 

• Bacia hidrográfica, 

• Escorrência, 

• Infiltração, 

• Toalha freática, 

• Permeabilidade, 

• Aquífero,  

• Produtividade aquífera, 

•  Água residual, 

• Água subterrânea,  

• Água superficial, 

• Caudal, 

• Regime fluvial, 

• Disponibilidade hídrica, 

•  Albufeira,  

• Barragem, 

• Barragem de retenção 
versus barragem de 
produção,  

- Relacionar as 
especificidades 
climáticas, as 
disponibilidades hídricas 
e os regimes dos cursos 
de água das diferentes 
regiões portuguesas, 
apresentando um 
quadro síntese para 
cada região. 

 

- Relacionar as disponibilidades 
hídricas com a produção de 
energia, o uso agrícola, o 
abastecimento de água à 
população ou outros usos. 
 
Discutir a situação atual da 

atividade piscatória. 

Equacionar a importância da 

Zona Económica Exclusiva, 

identificando recursos e 

medidas no âmbito da sua 

gestão e controlo. 

- Realização de 

trabalhos 

individuais ou em 

grupo 

- Realização de 

debates 
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• Efluente, 

• Eutrofização, 

• Salinização. 

 

diferentes comunidades e culturas estabelecem com 

os seus territórios, a várias escalas; 

- Mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo 

(expressar uma tomada de posição, pensar e 

apresentar argumentos a favor e contra-

argumentos, rebater os contra-argumentos) sobre 

diferentes aspetos da realidade socioeconómica e 

de sustentabilidade do país; 

- Organizar debates/simulações que requeiram 

sustentação de afirmações, elaboração de opiniões 

ou análises de factos ou dados; 

- Analisar textos com diferentes pontos de vista; 

confrontar argumentos para encontrar semelhanças, 

diferenças, consistência interna; 

- Analisar factos, teorias, situações, identificando os 

seus elementos ou dados, em particular numa 

perspetiva disciplinar e interdisciplinar; 

- Problematizar Portugal na sua 

multidimensionalidade e multiterritorialidade, na 

construção da identidade do eu e dos outros, 

utilizando exemplos relacionados com problemas 

resultantes da interação meio e sociedade, na 

atualidade e a diferentes escalas; 

- Incentivar a procura e aprofundamento de 

informação; 

- Recolher dados e opiniões para análise de 

temáticas em estudo; 

- Investigar problemas ambientais e sociais, 

ancorado em guiões de trabalho e questões 

geograficamente relevantes (o quê, onde, como, 

porquê e para quê); 

- Aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes; 

- Promover estratégias que induzam respeito por 

diferenças de características, crenças ou opiniões; 

- Confrontar ideias e perspetivas distintas sobre 

abordagem de um dado problema e ou maneira de o 

resolver, tendo em conta, por exemplo, diferentes 

perspetivas culturais, sejam de incidência local, 

nacional ou global; 

- Os 

recursos 

marítimos 

 

• Águas interiores, 

• Águas territoriais, 

• Zona contígua, 

• Zona Económica 
Exclusiva (ZEE), 

• Erosão marinha, 

• Abrasão marinha, 

• Plataforma, 
continental, 

• Talude continental, 

• Formas de relevo, do 
litoral e fluviomarinhas 
(arriba, praia, ilha 
barreira, sistema 
lagunar, tômbolo, 
estuário), 

• Corrente marítima, 

• Deriva Norte-Sul, 

• Deriva dos oceanos, 

• Maré negra, 

• Nortada, 

• Recurso piscícola, 

• Tipos de pesca, 

• Quotas de pesca, 

• Upwelling, 

• Aquicultura, 
Ordenamento da orla 

costeira. 

- Relacionar a posição 
geográfica dos principais 
portos nacionais com a 
direção dos ventos, das 
correntes marítimas, as 
características da costa e 
do relevo do fundo 
marinho.  
- Distinguir os principais 
tipos de pesca.  
- Relacionar a pressão 
sobre o litoral com a 
necessidade do 
desenvolvimento 
sustentado das 
atividades de lazer e de 
exploração da natureza, 
apresentando casos 
concretos reportados 
em fontes diversas.   
- Aplicar as Tecnologias 
de Informação 
Geográfica, descrever e 
compreender a 
exploração dos recursos 
naturais.  
(TIC) 
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- Pesquisar exemplos concretos de solidariedade 

territorial e sentido de pertença face ao 

ordenamento do território; 

- Organizar o trabalho de campo, para recolha e 

sistematização da observação direta dos territórios e 

fenómenos geográficos; 

- Saber questionar uma situação; 

- Interrogar-se sobre a relação entre territórios e 

fenómenos geográficos por comparação de mapas a 

diferentes escalas; 

- Comunicar os resultados da investigação, usando a 

linguagem verbal, icónica, estatística e cartográfica, 

usando diferentes suportes técnicos, incluindo as 

TIC e as TIG; 

- Apoiar atuações úteis para outros (trabalhos de 

grupo); 

- Aplicar o trabalho de campo e outras metodologias 

geográficas (como o estudo de caso), em trabalho 

de equipa; 

- Participar em campanhas de sensibilização para um 

ambiente sustentável e o ordenamento do território. 
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Tema 1: 
A população, 
utilizadora de 
recursos e 
organizadora 
de espaços 

 

 

 

 

 

 

- A 

população: 

evolução e 

diferenças 

regionais 

 

• Crescimento efetivo, 

• Crescimento natural, 

• Desemprego 

• Desenvolvimento 
sustentável, 

• Emprego temporário 

• Envelhecimento 
demográfico, 

• Esperança Média de 
Vida, 

• Estrutura ativa,  

• Estrutura etária, 

• Índice de dependência 
de jovens,  

• Índice de dependência 
de idosos,  

• Índice de renovação de 
gerações,  

• Índice sintético de 
fecundidade, 

• Nível de qualificação 
profissional,  

• Qualidade de vida. 

• Saldo migratório,  

• Taxa de alfabetização,  

- Comparar a evolução 
do comportamento de 
diferentes variáveis 
demográficas, 
recolhendo e 
selecionando 
informação estatística e 
apresentando 
conclusões. 
(Matemática/MACS) 
 
- Identificar padrões de 
distribuição de variáveis 
demográficas e suas 
causas próximas, 
utilizando mapas a 
diferentes escalas. 
  
 

 

- Equacionar medidas 
concretas para minimizar o 
envelhecimento da população 
portuguesa. 

 

- Selecionar 
medidas para 
mitigar o 
envelhecimento 
da população 
portuguesa e as 
assimetrias 
demográficas do 
território 
português 
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• Taxa de desemprego,  

• Taxa de fecundidade, 

• Taxa de natalidade, 

• Taxa de mortalidade,  

• Taxa de Mortalidade 
Infantil, 

• Tipos de emprego. 
 

- A 

distribuição 

da 

população 

portuguesa 

 

• Assimetrias regionais, 

• Capacidade de carga 
humana, 

• Despovoamento, 

• Êxodo rural, 

• Litoralização. 

 

- Explicar as assimetrias 
regionais na distribuição 
da população 
portuguesa, 
evidenciando os fatores 
naturais e humanos que 
as condicionam. 
(Matemática/MACS, 
História) 
- Mobilizar as 
Tecnologias de 
Informação Geográfica – 
Web SIG, Google Earth, 
GPS, Big Data - para 
localizar, descrever e 
compreender os 
fenómenos 
demográficos.  

- Reportar as assimetrias 
regionais na distribuição da 
população, aplicando o 
conceito de capacidade de 
carga humana a nível local e 
regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de aulas previstas para: 

Avaliação Formativa e Auto-avaliação 

1º Período – 12 2º Período - 7 3º Período – 5 

 

N.º total de aulas 1º Período - 84 2º Período - 66 3º Período - 48 

 

Recursos 
Manual escolar, Caderno de atividades, Caderno de Apoio ao Professor, Manual Interativo, Mapas diversificados e de diferentes escalas, Outras representações da 
superfície terrestre (imagens de satélite, fotografias aéreas, ortofotomapas…), Computador com ligação à Internet, Videoprojetor, Documentos estatísticos, 
Legislação diversa, Recursos digitais da escola, Sítios da internet 

 

Instrumentos de avaliação 
Teste diagnóstico, testes de avaliação formativa, questão-aula, ficha de observação direta, trabalho de grupo, trabalho individual, trabalho de 

pares, trabalhos de casa, participação oral, registos de assiduidade e pontualidade, portfólios. Obs:  

- Nas aulas previstas por cada Conselho de Turma e, de acordo com o determinado pelo Conselho Pedagógico, será desenvolvido o trabalho de projeto no âmbito da Flexibilidade Curricular ao abrigo do domínio 
de Autonomia Curricular. 

- Sempre que necessário, em algumas aulas, poderão ser desenvolvidas estratégias com atividades de desenvolvimento e/ou de recuperação das aprendizagens de acordo com as características e perfil dos 

alunos de cada turma. 
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Áreas de Competências do Perfil dos Alunos (ACPA) 

A - Linguagens e textos 

Mobilizar diferentes fontes de informação geográfica na construção de respostas para os problemas investigados, incluindo mapas, diagramas, globos, 

fotografia aérea e TIG (por exemplo Google Earth, Google maps, GPS, SIG, …).  

B - Informação e comunicação  

Recolher, tratar e interpretar informação geográfica e mobilizar a mesma na construção de respostas para os problemas estudados. Representar 

gráfica, cartográfica e estatisticamente a informação geográfica.  

C -Raciocínio e resolução de problemas  

Representar gráfica, cartográfica e estatisticamente a informação geográfica, proveniente de trabalho de campo (observação direta) e diferentes 

fontes documentais (observação indireta) e sua mobilização na elaboração de respostas para os problemas estudados.  

D - Pensamento crítico e pensamento criativo  

Investigar problemas ambientais e sociais, ancorado em guiões de trabalho e questões geograficamente relevantes (o quê, onde, como, porquê e 

para quê). Identificar-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações que as diferentes comunidades e culturas estabelecem 

com os seus territórios, a várias escalas.  

E - Relacionamento interpessoal  

Aplicar o conhecimento geográfico, o pensamento espacial e as metodologias de estudo do território, de forma criativa, em trabalho de equipa, para 

argumentar, comunicar e intervir em problemas reais, a diferentes escalas.  Pesquisar exemplos concretos de solidariedade territorial e sentido de 

pertença, numa perspetiva dos ODS.  

F - Desenvolvimento pessoal e autonomia   

Aplicar o conhecimento geográfico, o pensamento espacial e as metodologias de estudo do território, de forma criativa, em trabalho de equipa, para 

argumentar, comunicar e intervir em problemas reais, a diferentes escalas. Realizar projetos, identificando problemas e colocando questões-chave, 

geograficamente relevantes, a nível económico, político, cultural e ambiental, a diferentes escalas.   

G - Bem-estar, saúde e ambiente  

Identificar-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações que as diferentes comunidades e culturas estabelecem com os 

seus territórios, a várias escalas.  

H - Sensibilidade estética e artística  

Comunicar os resultados da investigação, usando a linguagem verbal, icónica, estatística e cartográfica.  

I - Saber científico, técnico e tecnológico  

Comunicar os resultados da investigação, usando diferentes suportes técnicos, incluindo as TIC e as TIG 
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Anexo 9 – Proposta de Trabalho-Projeto do 10º ano de escolaridade 

Proposta de Trabalho-Projeto 

Nome do Projeto: “Bilhete de Identidade do Rio ...” 

Tema: Os Recursos Hídricos 

Meta Curricular: “Os Recursos naturais de que a população dispõe: usos, limites e 

potencialidades: Os Recursos Hídricos” 

Área(s) de Estudo: Rios de Portugal Continental  

Finalidades do trabalho:  

• desenvolver a curiosidade geográfica como promotora da educação para a 

cidadania; 

• desenvolver o sentido de pertença e de atitudes de solidariedade territorial, 

numa perspetiva de sustentabilidade; 

• incentivar a participação nas discussões relativas à organização do espaço, 

ponderando os riscos ambientais e para a saúde envolvidos nas tomas de 

decisões; 

Objetivos Gerais do Projeto: 

• Desenvolver a perceção espacial no sentido de uma progressiva apropriação 

criativa dos espaços de vida; 

• Utilizar corretamente os conceitos geográficos de cariz hidrológico; 

• Interpretar situações climatológicas através de gráficos termopluviométricos ou 

outros suportes cartográficos;  

• Relacionar o tipo de relevo de Portugal Continental com o regime de caudal de 

um rio; 

• Reconhecer a importância do ordenamento do território no atenuar dos 

problemas evidenciados relativos aos recursos hidrológicos.  

Objetivos Específicos do Projeto: 

• Identificar um rio e os seus afluentes e subafluentes num mapa; 
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• Localizar a nascente e a foz dos rios em estudo; 

• Elaborar, através do Google Earth, perfis longitudinais e transversais (um para 

cada secção do rio) dos rios em estudo;  

• Relacionar as especificidades desse rio com a irregular distribuição espacial da 

precipitação e com o relevo; 

• Avaliar o impacto da gestão hídrica realizada por Espanha no escoamento do rio 

em estudo caso este seja luso-espanhol;  

• Identificar o(s) problema(s) ambientais acontecidos nos rios em estudo; 

• Propor soluções para os problemas ambientais encontrados nos rios em estudo.  

Metodologia do Trabalho-Projeto:  

• Localização geográfica do rio em estudo identificando a sua nascente e a sua foz; 

• Análise de mapas da rede hidrográfica de Portugal Continental e da Península 

Ibérica; 

• Pesquisa bibliográfica relativamente ao rio em estudo; 

• Utilização de plataformas como o IPMA para consulta de boletins climatológicos; 

• Utilização do Google Earth para caracterizar em perfil (longitudinal e transversal) 

o rio em estudo; 

• Pesquisar em notícias fidedignas a existência de problemas ambientais 

relacionados com o rio em estudo e apresentar as devidas soluções 

(implementadas ou não); 

• Elaboração de uma apresentação em formato (preferencialmente) StoryMap ou 

Prezi. A elaboração de um póster científico, de uma maquete ou outros formatos 

são uma mais valia na avaliação do processo criativo do trabalho. 

Datas e Informações importantes: 

• A entrega da apresentação tem de ser feita até 8 de março (15:00);  

• Qualquer material que vá ser utilizado durante a apresentação e que não conste 

na apresentação terá de ser entregue na data anteriormente referida;  

• A avaliação do trabalho terá como critérios privilegiados a correta adequação 

dos conteúdos científicos e a criatividade na elaboração do trabalho.   
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• O trabalho pode ser apresentado em formato digital com recurso a ferramentas 

como o StoryMap, Prezi ou outros. A utilização do StoryMap é privilegiada para 

este trabalho.  

• Além da apresentação digital podem utilizar texto que a complemente ou a 

construção de uma maquete representativa (por exemplo, o traçado do rio em 

estudo).  

• A apresentação final do trabalho-projeto será realizada na aula de 9 de Março e 

cada grupo terá no máximo 10 minutos para a sua comunicação. 
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Anexo 10 – Projetos desenvolvidos por alunos da turma 10ºC 

https://prezi.com/view/PL2FO816GtWW5adCqEFb/ 

https://prezi.com/view/HAmuU8KQbHpoknWpELNU/ 

https://prezi.com/p/ugw_sqsvk7b7/rio-tejo/ 

https://prezi.com/view/sOvXAdYpJdQOvujchetk/ 

Maquete elaborada por alunos com o propósito de explicar as secções de um rio 

e demonstrar o impacto da poluição de montante a jusante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prezi.com/view/PL2FO816GtWW5adCqEFb/
https://prezi.com/view/HAmuU8KQbHpoknWpELNU/
https://prezi.com/p/ugw_sqsvk7b7/rio-tejo/
https://prezi.com/view/sOvXAdYpJdQOvujchetk/
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Anexo 11 – Atividades desenvolvidas pelos alunos do 11ºC relativo ao 

trabalho-projeto  

https://prezi.com/cge66vyafcs7/separacao-e-reducao-do-

lixo/?utm_campaign=share&utm_medium=copy – Apresentação utilizada na sessão 

educativa elaborada pelos alunos  

 

Alunos da turma 11ºC na sessão educativa apresentada a todas as turmas da EBSFPM 

https://prezi.com/cge66vyafcs7/separacao-e-reducao-do-lixo/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/cge66vyafcs7/separacao-e-reducao-do-lixo/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Anexo 12 – Planilha utilizada na aplicação da análise SWOT  
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Anexo 13 – Questionário aplicado a ambas as turmas envolvidas na 

investigação 
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