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Resumo  

A formação de alunos autónomos, reflexivos e ativos na sociedade depende muito 

das estratégias desenvolvidas pelos docentes no sentido de tornar o conhecimento 

disciplinar mais apelativo no quadro da formação educacional geral e da vida dos alunos. 

É neste contexto que um professor reflexivo pode tornar este processo mais significativo 

para o aluno. A reflexão é fundamental à construção de novos saberes, é uma capacidade 

que se desenvolve ao longo do tempo e que se adapta a cada circunstância no ensino é, 

por isso, um procedimento cíclico que se (re)constrói mediante cada nova abordagem.  

Enquanto professores vamos adquirindo, com o tempo, novas experiências, 

equacionamos a nossa prática, repensamos metodologias e refletimos mediante os 

resultados mais ou menos favoráveis. Tentamos, assim, melhorar a forma como 

ensinamos e o modo como os alunos apreendem.  

O presente relatório, que aborda a atividade profissional na docência da Geografia, 

comprova bem essa reflexão que é constante no ensino, ao longo da carreira docente. 

Tendo como finalidade a obtenção do grau de mestre em ensino da Geografia no 3º ciclo 

do ensino básico e no ensino secundário, evidencia, além do percurso académico, a 

atividade profissional desenvolvida ao longo dos anos de docência, conforme previsto na 

recomendação do CRUP de 8 de Janeiro de 2011.  

Para além disso, e de acordo com o documento orientador para a elaboração do 

Relatório de Atividade Profissional (RAProf) aprovado pela direção do MEG a 18 de 

Novembro de 2015, tem como objetivo a apresentação de um projeto que se centra no 

saber do aluno, no meio local e na reflexão. Mediante o trabalho de campo, visitas de 

estudo, a realização de entrevistas à população local e a análise de registos fotográficos, 

o projeto “O mesmo caminho com os olhos de ontem, de hoje e de amanhã – desafios da 

Geografia local” é uma atividade em que os alunos partem do saber histórico e cultural 

do meio onde vivem para a construção de uma aprendizagem autónoma e mais 

significativa. Parte-se da análise das dinâmicas geográficas atuais e da elaboração de uma 

retrospetiva do tempo e do espaço em estudo para se projetarem desafios futuros para o 

lugar onde vivem, com o objetivo de desenvolver a construção do conhecimento 

autónomo do aluno baseado no espírito crítico de forma a promover a responsabilidade 

para a cidadania.  
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Os resultados obtidos demonstram que este tipo de projetos são muito mais 

motivantes, fomentando nos alunos a vontade de participar de forma mais ativa na sua 

aprendizagem, até pela aplicabilidade de conceitos e metodologias à sua área de 

residência, libertando-os do ensino ‘livresco’ e permitindo-lhes um contato direto com o 

meio e população, o que se reflete em outros níveis de aprendizagem: o saber ser, o saber 

estar e o saber fazer.  

Palavras-chave: Geografia, reflexão, meio local, trabalho de campo 
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Abstrat 

The outcome of  independent students, provided with acute intelligence  and socially 

active individuals  depend a lot on the different strategies teachers use to make school 

subject knowledge more  appealing  and interesting, in students’ educational process and 

life development. 

It is in this context that an insightful teacher can make this process meaningful to the 

student. The reflection is essential for new knowledge to emerge; it is a skill that is 

developed over time and that suits every circumstance in teaching, therefor it’s a cyclical 

procedure that is (re) built by each new approach.  

As teachers we acquire, over time, new experiences, re-think our practice and 

methodologies according to what the results reflect. We are always concentrated on 

improving the teaching process as well as the way students learn.  

This report on my professional activity as a Geography teacher, shows how reflection is 

always present in the teaching process and along a teacher’s career. This report aims to 

obtain a Masters degree in Geography teaching in the third cycle of basic education and 

in secondary education, and also aims to highlight, in addition to the academic, the entire 

professional activity developed over the years of teaching, as it is known in the 8th 

January, 2011 CRUP recommendation. 

In addition, and following the guidance to create the Professional Activity Report 

(RAProf), approved by the MEG board on 18th November, 2015, this report’s main goal 

is the presentation of a project based on the student’s knowledge, the local environment 

and on cogitation. The working field and methods undertook study visits, interviews to 

the local inhabitants and the analysis of photographs. All this led to the project "The same 

way with the eyes of yesterday, today and tomorrow – challenges of local Geography" in 

which students start from the historic and cultural knowledge of where they live to the 

construction of a more autonomous and significant learning. They analyze the current 

geographical dynamics, develop a time and place retrospective under study and design 

future challenges for where they live.  

It also aims to develop the student's independent knowledge construction based on a 

critical mind so as to promote the development of responsible and active citizens in 

society.  
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 The achieved results prove that this kind of project can be very motivating; the 

outome is that students wish to have a more active part in their learning process. All this 

is possible due to a pratical usage of methods and approaches on their community, which 

replace the academic knowledge and gives them the chance of contacting directly with 

the local place and population. All this conveys into different learning levels: how to be 

and how to do. 

Keywords: Geography, reflection, local environment, working field
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1. Introdução  

 O presente relatório tem como finalidade a obtenção do grau de Mestre em Ensino 

da Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (MEG). Para tal foi 

elaborado este relatório detalhado da atividade profissional (RAProf), ao abrigo da 

recomendação do CRUP (de 8 de Janeiro de 2011) e de acordo com as orientações 

expressas pelo MEG (de 18 de Novembro de 2015). Assim, o RAProf reflete o percurso 

académico e dá especial ênfase à atividade profissional, incorporando ainda a 

apresentação de um projeto desenvolvido no presente ano letivo.  

 A base científica que adquirimos ao longo do percurso académico é essencial para 

o desenvolvimento da atividade profissional. É a partir dela e das experiências que vamos 

vivenciando que obtemos ferramentas que vão moldando a forma com ensinamos. De 

facto, a nossa aprendizagem não se cinge ao percurso académico que desenvolvemos, 

porque ao longo do tempo e mediante a nossa experiência de vida, vamos incorporando 

novos conhecimentos, o que nos transforma em constantes aprendizes – aprendemos 

durante uma vida inteira.  

Este relatório é, portanto, a materialização da reflexão do percurso profissional, das 

aprendizagens realizadas, dos sucessos e dos fracassos, porque nele estão evidenciados 

não só os momentos mais marcantes enquanto docente, mas também aqueles que numa 

primeira abordagem não resultaram e, por isso, promoveram a reflexão e a redefinição de 

estratégias e instrumentos a utilizar no processo de ensino-aprendizagem.  

 Como podemos analisar na figura 1, embora se trate de um percurso profissional 

temporalmente exíguo, foi uma década bastante enriquecedora e pertinente ao nível das 

várias dinâmicas que tivemos oportunidade de experienciar em cada escola onde 

exercemos funções. Esta prática caraterizou-se pelo ensino diferenciado consoante o 

público-alvo e o nível ministrado - ensino básico, secundário ou a formação para adultos.  
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Figura 1 - Timeline da atividade profissional. 

 

Nesta introdução ao RAProf não se pretende explorar de forma exaustiva a prática 

profissional, até porque neste relatório existe um capítulo destinado a essa função, 

pretende-se apenas demonstrar de forma breve todo este percurso bem como as funções 

desempenhadas, conforme está representado na timeline.  

Passados dois anos após a conclusão do estágio pedagógico, a atividade profissional 

inicia-se em escolas públicas da Região Autónoma dos Açores (RAA) sempre em 

contrato a termo resolutivo. Percorridas cinco das nove ilhas que constituem o 

arquipélago dos Açores, em cada uma delas o ensino ministrado foi ditado por 

circunstâncias que envolviam o meio local, o interesse e motivação dos alunos e o 

ambiente em que se desenvolvia o processo de ensino-aprendizagem (especialmente no 

caso das aulas lecionadas a reclusos). O histórico profissional, entre horários completos 

e substituições temporárias, distribuiu-se pela docência, funções de secretariado, 

professora de apoio, diretora de turma, representante de grupo e líder de alguns projetos, 

tais como o Parlamento dos Jovens 1 , a construção de um forno ecológico 2 , e o 

empreendedorismo3. 

                                                 
1 Projeto desenvolvido com os alunos do 3º ciclo da EBI da Maia. Consultar anexo 2. 

2 Projeto desenvolvido com os alunos do 9º ano da EBS das Lajes do Pico. Ver anexo 3. 

3. Esta atividade, desenvolvida na EBS da Graciosa, insere-se no Projeto “Educação empreendedora: o 

caminho do sucesso” desenvolvido anualmente nas escolas da RAA, envolvendo professores e alunos, que 

num espírito de iniciativa e criatividade, dinamizam atividades ou produtos inovadores promovendo uma 

atitude empreendedora. Consultar: http://www.edu.empreendedora.azores.gov.pt/. 
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Assim, e à semelhança das atividades referidas, também no presente ano letivo será 

desenvolvido na Escola Básica e Integrada (EBI) da Maia (Ribeira Grande, São Miguel) 

um projeto no âmbito das dinâmicas lecionadas em Geografia, o qual constituirá o tema 

principal a explorar neste relatório. Intitulado “O mesmo caminho com os olhos de ontem, 

de hoje e de amanhã – desafios da Geografia local”, consiste numa abordagem aos 

conteúdos lecionados nesta disciplina, a partir da análise espacial e temporal do meio 

local onde vivem os alunos.  

De facto, parece ter sido a ‘instabilidade profissional’, permitindo conhecer 

diferentes lugares e vivenciar experiências muito distintas, que contribuiu para valorizar 

ainda mais a importância do património histórico e cultural dos lugares que testemunham 

hábitos, costumes e vivências da sua população. Dito de outro modo, sendo a Geografia 

uma ciência que estuda a inter-relação entre o homem e o meio, faz todo o sentido que os 

trabalhos incidam sobre os locais onde vivem os alunos. Como tal, estudar a Geografia 

dos lugares só faz sentido se a aprendizagem se concretizar no terreno.  

À medida que a experiência do professor se consolida, torna-se evidente a 

necessidade de implementar estratégias de ensino que vão ao encontro dos quotidianos e 

da vida dos alunos porque só assim se conseguirão alcançar aprendizagens mais 

significativas. A prática do trabalho de campo é um dos caminhos que conduz a uma 

aprendizagem eficaz na medida em que possibilita aos alunos problematizar situações no 

terreno, estabelecer comparações, recolher informações, experienciar hipóteses e obter 

resultados. Sendo uma metodologia de ensino-aprendizagem que já é utilizada com 

alguma frequência, o trabalho de campo assume agora uma proporção diferente, pois 

envolve toda a comunidade local e os órgãos de poder local.  

A implementação deste projeto foi pensada para o oitavo ano de escolaridade no 

âmbito dos conteúdos alusivos à distribuição e fixação da população, ao desenvolvimento 

de atividades económicas, ordenamento do território e gestão de recursos naturais. Este 

projeto tem como particularidade a sua versatilidade, tanto porque pode ajustar-se a 

qualquer nível de ensino onde a abordagem a estes temas é exequível, como a exploração 

do meio local pode realizar-se em qualquer lugar ou região em que o docente se encontre 

a lecionar. Todos os lugares apresentam características que se constituem como mais-

valias para o ensino da Geografia.  
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Em síntese, os objetivos deste projeto prendem-se: (1) com a possibilidade de tornar 

a aprendizagem dos alunos mais significativa, libertadora e ativa através da exploração e 

conhecimento do meio local (de forma autónoma), no sentido de valorizar o património 

histórico e cultural desse meio; (2) fomentar a compreensão da importância das atividades 

económicas no desenvolvimento da economia local e todas as questões de ordenamento 

do território a elas adjacentes; (3) estimular a interpretação, análise e problematização da 

inter-relação entre fenómenos naturais e humanos a uma escala local, formulando 

conclusões e interagindo com a população local a fim de apurar conhecimentos e factos 

históricos inerentes à compreensão do território e das suas dinâmicas atuais. Espera-se 

ainda, além da concretização das metas de aprendizagem ao nível da Geografia, 

desenvolver o espírito crítico e reflexivo dos discentes e proporcionar interações com a 

comunidade escolar e o poder local, para que possam vir a ser cidadãos conscientes e 

ativos na sociedade.  

Este projeto será concretizado com recurso a diferentes metodologias, consoante os 

conteúdos visados nas três fases que o compõe. A primeira fase destina-se ao 

desenvolvimento do trabalho de campo, o qual inclui o levantamento funcional das ruas 

da Maia, a recolha de informação inerente à rua em estudo e a realização de entrevistas à 

população local. De seguida, na segunda fase, desenvolve-se uma nova recolha de 

informação ao nível do registo fotográfico das principais artérias da Maia, que remonta a 

meados do século XX, seguido de uma comparação dos dados obtidos com os da fase 

anterior. Esta segunda parte é ainda complementada por uma visita de estudo às duas 

indústrias locais pela importância que tiveram/têm na freguesia. Na última fase, são 

apresentados os resultados desta recolha de informação a toda a comunidade escolar e ao 

poder local, com algumas sugestões de intervenção. 

É com este enfoque temático que se desenvolve o presente RAProf, que se encontra 

organizado em três capítulos.  

No primeiro abordam-se aspetos teóricos de suporte ao desenvolvimento da 

reflexão em torno da carreira docente, sublinhando duas perspetivas: uma acerca da 

importância da reflexão, no sentido em que o docente reflexivo pode tornar o ensino e a 

aprendizagem mais significativos para o aluno, pois descentraliza-se do seu papel de 

‘docente transmissor’ e ajusta as metodologias de ensino com vista à aquisição de 

conhecimentos de forma mais expressiva; a outra perspetiva prende-se com o papel dos 
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professores como pilares da mudança, destacando-se aqui a importância de caminharmos 

cada vez mais para o uso de novas metodologias, técnicas e instrumentos que motivem e 

cativem os alunos para aprendizagem. É, no fundo, mais um alerta para a desconstrução 

do ensino tradicional em que o professor tinha um papel preponderante, para passarmos 

a desempenhar um papel de condutores, orientadores e conselheiros no ensino, por forma 

a criar cidadãos autónomos e responsáveis na sociedade. É um propósito que sugere a 

importância de incrementar hábitos metodológicos que visem integrar o aluno na 

construção do seu próprio saber. Estas duas perspetivas são o mote para o 

desenvolvimento dos capítulos seguintes que incidem sobre a prática reflexiva do 

professor.  

O segundo capítulo, que se designa “Uma década de atividade docente”, é uma 

abordagem ao percurso académico, à atividade profissional, às publicações e formações 

desenvolvidas no âmbito da docência e às distinções recebidas enquanto professora. 

Numa primeira parte deste capítulo elabora-se uma abordagem a todo o percurso 

académico que serviu de base ao desenvolvimento da atividade profissional. Na segunda, 

direcionada para a prática profissional, são focadas conceções inerentes ao ensino da 

Geografia, bem como às aprendizagens adquiridas ao longo destes 10 anos. Neste 

contexto, elaborou-se um enquadramento geográfico das escolas da RAA onde se 

lecionou seguido da exposição de toda a atividade docente, nomeadamente, a preparação 

da prática letiva em Geografia, o enfoque na planificação e na avaliação enquanto 

instrumentos que evidenciam o sucesso e o insucesso dos alunos e uma passagem pelas 

estratégias desenvolvidas em Geografia perante alunos que demonstram dificuldades de 

aprendizagem. Ainda enquadrado na atividade profissional, são explicitados a promoção 

e a participação em projetos e as atividades de gestão desenvolvidas. Finalmente, 

apresentam-se algumas publicações referentes à atividade profissional, aborda-se a 

formação contínua enfatizando a sua importância na construção de novos saberes e a sua 

aplicação em contexto de sala de aula e termina-se fazendo alusão à distinção recebida e 

tecendo algumas considerações à prática profissional.  

O terceiro capítulo é dedicado ao desenvolvimento do projeto no contexto das 

atividades curriculares desenvolvidas na Geografia, designado de “O saber, o meio local 

e a reflexão.” Este capítulo inicia-se com uma referência à importância do saber do aluno 

e do meio local na construção do conhecimento geográfico. Da junção destes dois saberes 
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surge então a abordagem geográfica em diferentes contextos à escala local e o 

desenvolvimento do projeto propiamente dito.  

As considerações finais englobam uma apreciação de todo o percurso profissional, 

sendo aduzidas algumas questões a partir de um exercício de reflexão sobre aspetos de 

didática da Geografia. Isto é, de como o docente, o aluno e toda a comunidade escolar 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem no meio geográfico do quotidiano dos 

alunos, constituem um quadro de excelência para a melhoria da qualidade do ensino e o 

gosto pela aprendizagem da Geografia. 
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2. Enquadramento teórico  

 Ao longo da carreira docente vamos adquirindo hábitos e procedimentos que 

resultam de inúmeras situações ou acontecimentos que foram surgindo na atividade 

profissional. Muitas vezes paramos para refletir e questionar as nossas práticas, 

metodologias, procedimentos e formas de estar no âmbito do processo de ensino-

aprendizagem, ou seja, é frequente reconhecer que à prática docente está inerente o 

processo de reflexão e este, por sua vez, revela-se um instrumento fundamental no 

desenvolvimento do professor e na melhoria da qualidade do ensino e educação.  

Enquanto professores sentimos necessidade de analisar, interpretar, ponderar e 

experimentar atividades que vão contribuindo para a construção do nosso saber como 

educadores. O processo reflexivo concretamente não se exprime por meio de um 

pensamento, meditação ou o simples elencar de aspetos positivos e negativos que 

resultam da prática letiva. A reflexão é um procedimento que se constitui como uma mais-

valia no processo de ensino-aprendizagem, no sentido em que promove o sucesso escolar. 

Da mesma forma que com esse procedimento desenvolvemos novas competências e 

saberes, é igualmente importante fomentar este espírito na aprendizagem dos alunos para 

que, de uma forma autónoma, consigam alcançar as metas de aprendizagem. A reflexão 

é, portanto, catalisadora de algumas mudanças no ensino, mudanças que promovem uma 

aproximação do objeto de estudo e a sua compreensão real.  

Este enquadramento, que antecede o desenvolvimento da atividade profissional e 

de um projeto no âmbito das atividades curriculares do ensino da Geografia, tem como 

objetivo fundamentar o valor que atribuímos à prática reflexiva - atitude fundamental que 

tem orientado estes anos de serviço docente. Dito sob a forma interrogativa: O que é a 

reflexão em contexto educativo? Qual a importância de refletirmos sobre as práticas 

letivas? De que forma é que a reflexão vai contribuir para uma melhor qualidade do 

ensino? Que mudanças trará para o ensino ser-se mais reflexivo?  

    

2.1 A reflexão – um caminho para a formação de novos saberes  

A aquisição do conhecimento inicia-se desde muito cedo no ser humano. Ao longo 

do tempo vamos adquirindo novos saberes que ora são incutidos pela sociedade e 
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instituições de uma forma pragmática, ora são alcançados pela própria experiência de vida 

que nos vai ensinando e enriquecendo. Independentemente destes saberes serem 

desenvolvidos em circunstâncias que advêm das experiências de vida ou pela aquisição 

de conhecimentos de modo formal, o modo como nos são exigidos procedimentos perante 

determinados dilemas, implica sempre uma reflexão prévia e dedicada, uma avaliação dos 

acontecimentos e, por conseguinte, uma reconstrução do processo em análise. A reflexão 

é assim considerada como sendo um processo cíclico que se constrói e reconstrói as vezes 

necessárias até encontrarmos uma solução para o problema ou situação. Deste modo, pode 

afirmar-se que a reflexão se assume como o motor de uma constante construção de novos 

saberes.  

Ao longo deste relatório será várias vezes evidenciada a importância da construção 

de saberes que partem das experiências vividas pelos docentes, na sua prática educativa, 

e pelos alunos, na construção do conhecimento. Um saber que parte da autonomia dos 

indivíduos e constrói-se mediante a reflexão, análise e interpretação dos elementos em 

estudo. A reflexão é um elemento fundamental na transformação de saberes mas requer 

uma certa prática para se poder desenvolver esta capacidade. Tal como refere Isabel 

Alarcão, “…o pensamento reflexivo é uma capacidade. Como tal, não desabrocha 

espontaneamente, mas pode desenvolver-se. Para isso, tem de ser cultivado e requer 

condições favoráveis para o seu desabrochar” (1996, p. 191).  

Esta predisposição para a reflexão não pode, nem deve ser confundida com 

pensamento/meditação. A reflexão é um procedimento mais complexo que vai além de 

uma ideia, conclusão ou resultado esperado sobre determinado assunto. A reflexão não 

pode ser confundida com “… outros termos estreitamente relacionados com ele, como a 

investigação realizada pelos professores ou emancipação” (Zeichner, 1993, p.15). “As 

situações que os professores são obrigados a enfrentar (e a resolver) apresentam 

características únicas, exigindo portanto respostas únicas: o profissional competente 

possui capacidades de autodesenvolvimento reflexivo” (Nóvoa, 1992, p.16). 

Segundo Cruz (2007) e Smyth (1989, apud Alarcão, 1996), a reflexão assume um 

caráter construtivista4 uma vez que implica a experimentação. Este sincronismo entre 

                                                 
4 A teoria construtivista surge no século XX através de Jean Piaget (1896 – 1980) que defende que o 

conhecimento constrói-se mediante a interação do sujeito com o meio em que vive. Esta teoria pressupõe 

que o aluno seja ativo e participativo na construção da sua aprendizagem, mediante a experimentação, a 

pesquisa em grupo, a formulação de questões, o desenvolvimento do raciocínio, entre outros processos. É 
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ambos os autores reafirma a ideia de que a reflexão desenvolve-se mediante a prática de 

hipóteses que proporcionam o desenvolvimento da aprendizagem e a construção do 

conhecimento. À luz da teoria construtivista a reflexão traduz-se em “… aprender com a 

criação de significado a partir da experiência” (Bednar et al., 1991, apud Ertmer e Newby, 

2013, p. 55), ou seja, é partindo das situações que experienciamos e dos procedimentos 

que adotamos que se obtém o significado. Até alcançarmos o significado, a 

experimentação de hipóteses e procedimentos, que são parte integrante da reflexão, vão-

se modificando e assumem algumas especificidades, por isso, diz-se que que este 

processo é cíclico – a mesma situação pode evoluir, renovar-se e reformular-se mediante 

cada problema estudado.   

A reflexão construtivista defendida por Cruz (2007) e Smyth (1989, apud Alarcão, 

1996, p.197), implicam quatro etapas que se ajustam ao processo de ensino-aprendizagem 

(figura 2).  

 

 
 

Figura 2 - Esquema concetual das etapas inerentes à reflexão. Adaptado de Cruz (2007) e Smyth (1989). 
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  Partindo da identificação e descrição do objeto de reflexão que, neste caso, é a 

prática educativa, tentamos interpretar e discutir diferentes pontos de vista ou abordagens 

possíveis à forma como deve ser desenvolvida esta prática. Neste processo, é importante 

uma análise retroativa e retrospetiva no que respeita a práticas antecedentes, 

procedimentos e expectativas que precederam este momento. No fundo, pretende-se uma 

análise e reflexão de momentos que no âmbito das práticas letivas foram mais ou menos 

positivos e a forma como estes condicionaram o ensino e aprendizagem. Neste momento 

é essencial, com base nessas experiências, realizar uma prospetiva da forma como vamos 

proceder à lecionação dos conteúdos, que técnicas vamos utilizar e que procedimentos 

vamos desenvolver mediante os objetivos visados. O processo de reflexão não termina na 

experimentação destas técnicas e procedimentos. A experimentação é, como o próprio 

nome indica, um ensaio da concretização de um comportamento que pode ou não resultar, 

pelo que se diz que a reflexão é cíclica. Por um lado, os procedimentos quando não 

resultam forçam o recomeço do processo (uma nova discussão, identificação do 

problema, reflexão e nova experimentação), por outro lado, este processo é exíguo no 

tempo e no espaço, ou seja, o procedimento ou técnica a adotar varia consoante o grupo 

de trabalho, as técnicas e instrumentos disponíveis, naquele tempo e naquele o espaço.  

No contexto educativo percebemos que a reflexão é um instrumento fundamental 

no desenvolvimento do trabalho docente. Este instrumento permite (re)ajustar o processo 

de ensino, através do desenvolvimento de experiências de aprendizagem significativas, 

com vista a facilitar a construção dos saberes. 

Torna-se, por isso, vital um olhar atento por parte dos professores perante a sua 

prática educativa no sentido de proporcionar a prática reflexiva como caminho para o 

desenvolvimento de experiencias de ensino e de aprendizagem que resultem na aquisição 

de conhecimentos por parte dos alunos de forma eficaz e significativa. Esta atenção que 

é exigida aos docentes pode favorecer um ambiente em que o desenvolvimento de novos 

saberes se execute com qualidade, de uma forma fluída, próspera e expressiva. Por outras 

palavras, citando Zeichner (1993, p.17):  

O conceito de professor como prático reflexivo reconhece a riqueza da experiência 

que reside na prática dos bons professores. Na perspetiva de cada professor, significa 

que o processo de compreensão e melhoria do seu ensino deve começar pela reflexão 

sobre a sua própria experiência. (…) Reflexão também significa o reconhecimento 
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de que o processo de aprender a ensinar se prolonga durante toda a carreira do 

professor (…) responsabilizando-o pelo seu próprio desenvolvimento profissional. 

Um professor que reflete sobre a sua prática estará com certeza a contribuir para 

uma melhoria na qualidade do ensino que ministra. A avaliação dos procedimentos, 

estratégias e resultados obtidos permitem-lhe uma visão de todo o seu trabalho, mas é 

partindo da reflexão que se criam condutas capazes de tornar o ensino um processo mais 

significativo na aprendizagem do aluno. Como tal, a reflexão é algo que se estende ao 

longo de todo o seu percurso profissional e enriquece-o mediante a sua praticabilidade. 

“Os professores que refletem [sobre a] sua ação estão envolvidos num processo 

investigativo sobre si mesmos, procurando melhorar seu ensino. Essa perspetiva 

pressupõe que ensinar é mais do que uma arte, é uma procura constante de condições para 

que aconteça a aprendizagem” (Dorigon e Romanowski, 2008, p. 9). 

  

2.2 O papel dos professores reflexivos na mudança do ensino   

Os professores devem ter um papel ativo na educação. Esta forma de estar no ensino 

não deve ser confundida com a dinamização de atividades, participação em formações 

pedagógicas ou uma frequente atualização do conhecimento científico. É certo que estes 

propósitos são fundamentais no ensino, no entanto, para o aluno a aprendizagem só será 

significativa quando não se fica pelos conteúdos programáticos, exigindo uma mudança 

que se centra na forma como o ensino é ministrado através da tomada de consciência de 

que é necessário parar para pensar em cada momento do processo ensino-aprendizagem. 

É importante a transposição do papel do professor para o do aluno de forma a avaliar, 

através da reflexão, a interação entre o conhecimento científico por ele ministrado, e o 

conhecimento que é adquirido pelo aluno.  

Da mesma forma que a reflexão pode constituir-se como um caminho para a 

construção de novos saberes e de novas formas de ensinar, também ela é responsável 

pelas mudanças que ocorrem no ensino sendo, por isso, essencial a sua prática para que 

essas mudanças aconteçam. 

Neste contexto, Zeichner (1993) e Alarcão (1996), assumem a mesma posição 

quanto ao papel do docente. O primeiro, refere que a reflexão se tem assumido como 

fundamental no ensino e na formação de professores, podendo esta ser considerada “… 
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uma reação contra o facto de os professores serem vistos como técnicos que se limitam a 

cumprir o que os outros lhes ditam de fora da sala de aula, ou seja, a rejeição de uma 

reforma educativa feita de cima para baixo, na qual os professores são meros participantes 

ativos” (Zeichner, 1993, p.16). 

Isabel Alarcão pronuncia-se na mesma linha de pensamento ao referir que os 

professores “... têm um papel ativo na educação e não um papel meramente técnico que 

se traduza à execução de normas e receitas ou à aplicação de teorias exteriores à sua 

própria comunidade profissional” (1996, p.4). Ambos os autores sublinham a expressão 

“técnico” com uma conotação que deve ser dissociada da qualidade do docente. Apelam 

à importância da reflexão como fator que permite um papel mais ativo do professor, e um 

maior aprofundamento da prática educativa, ultrapassando a mera transmissão de 

conhecimentos.  

As principais mudanças no ensino que atualmente são exigidas prendem-se com 

uma prática educativa que oprime o ensino vertical, em que o professor deixa de ser o 

único interveniente no processo, para passar a desenvolver-se um ensino em que o aluno 

participa de forma consciente e ativa. A reflexão é, assim, o caminho que trilha esta 

mudança. Foca-se no papel que o professor desempenha e na sua influência sobre o modo 

como o aluno constrói o seu conhecimento, ao mesmo tempo que prepara o aluno, num 

processo evolutivo, para que este seja mais autónomo. 

A reflexão permite aos docentes pensarem sobre a sua prática e, geralmente, está 

associado a este procedimento uma tomada de decisão e uma resolução de problemas 

inerentes ao processo de ensino e de aprendizagem. “O pensamento reflexivo tem uma 

função instrumental, origina-se no confronto com situações problemáticas, e sua 

finalidade é prover o professor de meios mais adequados de comportamento para 

enfrentar essas situações” (Dorigon e Romanowski, 2008, p. 9). Este processo possibilita 

não só que o professor se conheça a si próprio, como também lhe permite perceber as 

suas limitações e aspirações. Assim, o professor assume-se simultaneamente como sujeito 

e objeto de estudo na medida em que apresenta-se como “ um agente ativo, capaz de 

analisar e de se analisar, de pôr em causa e de se pôr em causa, perspetivando-se 

simultaneamente como sujeito e objeto de transformação” (Silva, 2011, p. 459). Como 

afirma Silva (1994), um professor reflexivo é aquele que altera a forma de ensinar 

mediante o processo de reflexão acerca dos seus sucessos e dos seus insucessos. Para a 
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autora, “o professor age como ser humano pensante, como intelectual, e não como mero 

executor de tarefas” (ob.cit, p.40).  

Assim, todo o processo de ensino-aprendizagem vai sendo alvo de re(ajustes), no 

qual “[as] mudanças práticas resultam da reflexão sobre a prática” (Cruz, 2007, p.196). 

Com efeito, só podemos esperar resultados eficazes quando nos predispomos a refletir 

sobre soluções possíveis. Portanto, é essencial debruçarmo-nos sobre o problema, traçar 

pressupostos e experimentar hipóteses na tentativa de mudar realidades, isto é, práticas. 

Dewey (1933) definiu a ação reflexiva como sendo  

…uma maneira de encarar e responder aos problemas, uma maneira de ser professor. 

É um processo que implica mais do que a busca de soluções lógicas e racionais para 

os problemas. A reflexão implica intuição, emoção e paixão; não é, portanto, nenhum 

conjunto de técnicas que possa ser empacotado e ensinado aos professores (ob, cit, 

apud Zeichner, 1993, p.18).  

Um professor que utiliza esta capacidade facilmente consegue que os seus alunos 

sejam também eles reflexivos e, por conseguinte, mais autónomos. Esta é uma das 

principais mudanças que qualquer docente deve almejar: a autonomia de um aluno; um 

aluno que é consciente e ativo na sociedade que o envolve; o aluno que é capaz de pensar, 

de refletir e tomar decisões e sentir-se capaz de “… enfrentar as situações educativas na 

sua especificidade, de modo a tomar decisões apropriadas” (Schön, 1987, apud, Silva, 

2011, p. 459). Pode-se rever este enlace entre a autonomia e a prática reflexiva na palavras 

de Alarcão ao afirmar que “… educar para a autonomia implica fazer um ensino reflexivo 

que, por sua vez, se baseia numa postura reflexiva do próprio professor” (1996, p.15).  

Para Schön (1983, apud Silva, 2011) a reflexão pode decorrer em vários momentos 

distintos: durante o conhecimento da ação; na ação; sobre a ação e a reflexão na e sobre 

a ação. O conhecimento na ação considera o saber fazer perante a resolução de problemas 

concretos que são consolidados ou reformulados após a ação. Esta competência, inerente 

a profissionais experientes, resulta da sua maior ou menor praticabilidade resultante de 

situações que proporcionaram a sua ação. 

 A reflexão na ação pressupõe uma ação imediata. Ocorre quase paralelamente ao 

conhecimento na ação (fase anterior) e exige um procedimento intuitivo com resultados 

inesperados – positivos ou negativos – que ditam um procedimento alternativo. A 

reflexão sobre a ação “numa retrospetiva sobre uma determinada situação, depende da 

reconstrução dos factos e centra-se em dimensões que durante a ação o professor não 
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conseguiu identificar e/ou esclarecer mas que o ajudam a percecionar o seu desempenho 

sob outra perspetiva sendo, assim, possível reformulá-lo” (Schön, 1983, apud Silva, 2011, 

p. 258).  

Um dos momentos fundamentais de todo este ciclo reflexivo prende-se com a 

reflexão ao nível da reflexão feita na e sobre a ação. Aqui o professor elabora uma análise 

de todo o seu processo reflexivo e avalia as suas ações numa perspetiva de as reajustar ou 

de dar continuidade às técnicas e procedimentos utilizados tornando assim as reflexões e 

ações futuras mais consistentes. Para Dorigon e Romanowski (2008)  

[esta fase] é aquela que ajuda o profissional a desenvolver-se e construir sua forma 

pessoal de conhecer. Trata-se de olhar retrospetivamente a ação, refletir sobre o 

momento da reflexão na ação, ou seja, o que aconteceu, o que se observou, qual o 

significado atribuído e que outros significados podemos atribuir ao que aconteceu 

(ob, cit., p. 14).  

 De um modo geral somos muito mais reflexivos na ação, num acontecimento 

imediato, do que propriamente sobre a ação. No entanto, as mudanças no ensino suscitam 

muito mais a reflexão em ambos os momentos: na e sobre a ação, pois é sobre eles que 

conseguimos obter resultados mais significativos, com repercussão a médio e longo 

prazo.  

Num episódio de aula, em gestão de conflito, optar por separar dois alunos 

pressupõe uma reflexão na ação, é algo que se torna quase automático sem azo a um 

pensamento muito estruturado. Por outro lado, tentar perceber o que causou o conflito, 

criar estratégias que cativem a atenção dos alunos, corrigir uma planta da sala de aula 

pensada nos elementos perturbadores, redefinir a prática letiva para que esta seja mais 

interativa e motivadora já implica, para a mesma situação, uma reflexão sobre a ação, ao 

mesmo tempo que se desenvolvem mudanças na forma de ensinar.  

A reflexão implica uma análise na linha do tempo: analisam-se factos ocorridos 

para se projetarem os procedimentos a adotar, ou seja, realiza-se uma retrospetiva dos 

acontecimentos que é analisada e interpretada, e ensaia-se uma prospetiva de medidas 

sobre esse facto. Mediante o contexto onde se desenvolve esta a prática reflexiva 

questionamos a nossa práxis numa tentativa de a melhorar, agimos de acordo com essas 

reflexões e são elas que contribuem para a construção do nosso saber enquanto 

profissionais no ensino, educadores. Para Dewey (1959), a prática reflexiva requer do 
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professor uma constante autoanálise, implicando:  

(1) abertura de espírito – em ouvir mais do que uma opinião, atender a possíveis 

alternativas e de se admitir a possibilidade de erro; (2) responsabilidade – na 

ponderação cuidada das consequências de uma determinada ação; (3) sinceridade – 

no sentido em que a abertura de espírito e a responsabilidade devem ser as 

componentes centrais da vida do professor reflexivo, que tem de ser responsável pela 

sua própria aprendizagem (ob.cit, apud, Zeichner, 1993, p.19).  

Dewey e Schön acreditam, que as pessoas aprendem a refletir mediante a prática, 

no entanto, “Dewey propõe que o conhecimento é obtido na reflexão sobre a ação após o 

acontecimento, e Schön defende que o conhecimento é adquirido no meio da ação, ou 

seja, no momento em que estamos a refletir na ação” (Dorigon e Romanowski, 2008, p. 

21). 

As contribuições de ambos os autores revelam a importância da reflexão e a 

contínua prática da mesma como elemento fundamental inerente ao processo de ensino e 

de aprendizagem. Além de facilitar o desenvolvimento da prática docente de forma 

coerente e equitativa, promove uma aprendizagem mais enriquecedora, tanto para os 

docentes como para os alunos, na medida em que aliada à teoria está a promoção da 

através do desenvolvimento do pensamento reflexivo.  

Quanto mais os professores estiverem envolvidos na determinação das suas 

práticas, maior será a possibilidade de as controlarem e de as ajustarem com resultado em 

mudanças concretas. Segundo Zeichner (1993, apud Silva, 2011) “[estamos] perante uma 

verdadeira reivindicação pragmática que se corporizou numa máxima bem conhecida: “o 

ensino deve voltar às mãos dos professores”, o mesmo se podendo dizer do seu próprio 

desenvolvimento profissional” (ob.cit, p. 456). 

“Nem todos os docentes se dispõem a assumir-se como professores reflexivos e a 

praticar a reflexão sobre a ação, porque é mais fácil aceitar as ideias e posições 

dominantes” (Dewey, 1933, apud Zeichner,1993, p.19). Esta prática deve ser encarada 

com relevância no trabalho que desenvolvemos ainda que os resultados possam não ser 

imediatos.  

Quem não reflete sobre a sua prática aumenta a distância entre o docente, o ensino, 

a aprendizagem e o aluno. As características atuais dos alunos, ao nível de conceitos, 

práticas e hábitos, são muito próprios da sua idade bem como do seu meio envolvente e 

distinguem-se, em vários aspetos, daquelas em que o docente se formou. Além deste 
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distanciamento que já existe, se não houver um encontro entre de interesses, 

conhecimento e discussão, o professor terá alunos pouco motivados e pouco interessados.  

O exercício da reflexão é proveitoso quer para o docente quer para o aluno quando 

o ensino e a aprendizagem vão ao encontro dos interesses dos alunos e, simultaneamente, 

encorajam o trabalho do professor de forma a atingir os objetivos visados. “A reflexão 

leva a repensar o currículo, a metodologia, os objetivos: Quem é o aluno que está a minha 

frente, o que quer, de que precisa, o que entende, qual a linguagem adequada para dialogar 

com ele. Se o professor dá-se conta de que não está a ser entendido, cumpre-lhe investigar 

[o porquê] e proceder às mudanças necessárias. O aluno não vai mudar: é fruto do seu 

tempo, tem suas características e necessidades. O professor é que terá que entendê-lo para 

educá-lo eficazmente” (Hypolitto, 1999, p.204). 

Estas mudanças no ensino estão ao alcance de qualquer docente e dependem da 

vontade e princípio de cada um para a prática da reflexão. A reflexão não define um bom 

professor, no entanto é, seguramente, um caminho para um ensino e uma aprendizagem 

mais eficazes e significativas visto que reúnem o papel do docente e do aluno como 

principais atores no desenvolvimento e construção do conhecimento. Tal como afirma 

Zahorik (1992, apud Cruz, 2007, p.19), 

...não existe apenas uma forma única de ensinar bem. O bom professor é aquele que 

detém e é capaz de usar um vasto reportório de técnicas e estratégias variadas em 

função das necessidades dos alunos e dos requisitos da disciplina que ensina. 

Ensinar, é mais uma arte do que uma ciência, o bom professor é aquele que é capaz 

de responder de modo reflexivo às exigências ou requisitos dos alunos, qualquer 

forma de ensino pode assim ser adequada dependendo das circunstâncias em que é 

posta em prática.  

A reflexão assume um carácter inovador trazendo para a pedagogia uma forma 

diferente, revolucionária e facilitadora de encarar e intervir no ensino e na formação de 

professores. O seu propósito fundamental que é o pensar para, nas e sobre as práticas 

educativas, encontra-se visivelmente presente em várias perspetivas que a antecederam e 

a acompanharam no tempo. “A consciência que os professores detêm acerca das 

fragilidades educativas de índole interna e externa ajuda-os a delinear a sua ação e a 

intervir nelas no sentido de as melhorar, o que se traduz na definição dos propósitos de 

ensino e de aprendizagem, bem como na organização dos meios para os concretizar” 

(Zeichner, 1983, apud Silva, 2011, p. 461).  
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3. Uma década de atividade docente   

3.1 Percurso académico  

 Somos seres em constante aprendizagem, como tal, diariamente procuramos ou 

chegam até nós novos conhecimentos que nos permitem enriquecer e construir novos 

saberes. Apesar dos saberes culturais e históricos que se vão enraizando no 

desenvolvimento do nosso conhecimento, é na escola enquanto instituição que fundamos, 

assimilamos e experienciamos o conhecimento científico. É aqui que iniciamos o nosso 

percurso académico.  

A origem açoriana, mais propriamente da freguesia do Topo, Ilha de São Jorge, 

justifica o percurso académico até à conclusão do ensino secundário o qual se 

circunscreveu a esta ilha. As diferentes fases deste percurso foram quase sempre 

influenciadas por fatores externos de índole social, económica e geográfica e foi toda esta 

dinâmica, quer do lugar, do tempo ou da forma como os primeiros conhecimentos nos 

foram transmitidos, que influenciou toda a nossa postura na prática profissional de hoje e 

marcou de uma forma muito precisa as metodologias que adotamos, atualmente, enquanto 

professores. 

 Ao longo dos anos e à semelhança do que se verificou no interior de Portugal 

continental, também os Açores padeceram com o contínuo despovoamento muito 

influenciado pela emigração das camadas mais jovens (particularmente a partir da década 

de 60) que viram no continente americano - especialmente no Canadá e nos Estados 

Unidos da América - uma forma de garantir emprego e um bom nível de vida, que aqui 

estava longe de acontecer5. A insularidade, o isolamento e o contínuo despovoamento 

influenciaram de certo modo as orientações e as dinâmicas voltadas para o ensino nesta 

região.  

 A freguesia do Topo, onde frequentámos o primeiro ciclo - na Escola Básica do 

Engenho – não fugiu à regra deste problema da emigração. Caracterizada por esse 

despovoamento, que se acentuava ano após ano, e pelas carências económicas que em 

parte haviam sido agravadas pelo sismo de 80 do século XX, nesta freguesia era 

reconhecida a importância da escola para o desenvolvimento das crianças, assim como se 

                                                 
5 Ver anexo 1: Tabela 3 - Número de emigrantes açorianos, por destino e por ano (1960-2014).  
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percebiam as mudanças que traria para as famílias ter filhos que fossem alfabetizados. 

Todavia, não se abdicava do auxílio das crianças na agricultura, na pecuária e nas lides 

domésticas que ocorriam diariamente depois das aulas e, outras vezes, o dia inteiro 

levando a quebras pontuais na assiduidade.  

Fazendo uma retrospetiva deste percurso é fácil perceber que desde muito cedo a 

Geografia esteve presente nas atividades letivas e extracurriculares desenvolvidas, 

especialmente ao nível do ensino básico. A exploração dos conteúdos geográficos era 

feita em Estudo do Meio, sendo que na memória permanecem as atividades que se 

desenvolviam fora da sala de aula e no contacto com a natureza. Já nesse tempo havia 

uma preocupação em transmitir aos alunos a importância da relação entre o Homem e o 

meio quer ao nível da territorialização, quer numa perspetiva de sustentabilidade. 

Recordamos que fizemos trabalhos de campo, realizámos saídas e visitas de estudo, quer 

nos espaços que envolviam a escola junto dos campos e dos cursos de água, quer mediante 

o desenvolvimento de projetos ecológicos e sustentáveis como a criação de uma horta 

biológica e a célebre plantação de árvores – uma atividade comum no primeiro e segundo 

ciclo, que se realizava nas imediações da escola aquando da celebração do Dia Mundial 

do Ambiente. A memória remete-nos para a mais-valia de momentos em que se aprendia 

apreendendo situações reais! 

Avançando para o segundo ciclo, este decorreu na freguesia de Santo Antão 

(vizinha da de residência), em regime de Telescola - tipo de ensino que previa, já desde 

1965, o alargamento da escolaridade obrigatória para o 6º ano e visava reduzir as 

assimetrias no desenvolvimento regional e proporcionar a igualdade de acesso ao ensino 

a todos os jovens do país (Barros, 2012). 

De facto, foi uma solução que proporcionou o acesso escolar aos mais jovens das 

freguesias afastadas da sede de concelho, com reduzido número de alunos para justificar 

a instalação de estabelecimentos de ensino ou o seu transporte em distâncias de cerca de 

50 km. 

Implementada a telescola, os conteúdos eram apresentados em videocassetes 

complementando a informação prestada por duas professoras, uma da área das Ciências 

e Matemática e outra do Português e Francês. Nessa época, as diretivas escolares 

impunham o ensino obrigatório do Francês que foi sempre a língua estrangeira 

dominante. Regista-se hoje o desajuste sentido entre a presença do francês nos planos de 
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estudo e o inglês que, não sendo lecionado, fazia parte da comunicação de muitas das 

famílias que emigravam para a América do Norte.   

O terceiro ciclo e o ensino secundário já foram realizados na Escola Básica e 

Secundária Padre Manuel Azevedo Cunha, – na Calheta (sede do município). Até então 

a escolaridade obrigatória previa a conclusão do terceiro ciclo do ensino básico. As 

jornadas diárias eram marcadas por cerca de doze horas, desde que saíamos de casa até 

ao regresso, e ainda hoje é assim para a maioria dos estudantes. Comparando os horários 

atuais dos alunos com os de então, é visível uma sobrecarga horária que antes não existia, 

isto é, tínhamos mais tempo livre e podíamos gerir esse tempo que, normalmente, era 

ocupado pelo estudo em grupo. Na altura não existiam apoios educativos, oficinas ou algo 

semelhante. Eramos autónomos na organização do nosso estudo e responsáveis por 

adiantá-lo ao máximo nesse tempo, pois a chegada a casa implicava auxiliar nas tarefas 

domésticas. Foi importante o desenvolvimento desta competência (a autonomia) desde 

cedo, pois a forma como encaramos a atividade profissional na atualidade foi certamente 

influenciada por estes hábitos que fomos adquirindo ao longo da nossa aprendizagem. 

Infelizmente, não possuímos todos os registos em termos de avaliação e 

classificações obtidas no ensino básico. Com referência às cadernetas do aluno 

reconhece-se que era considerada uma aluna bastante empenhada, autónoma e 

participativa. No entanto, à medida que o grau de exigência aumentava eram visíveis 

algumas lacunas em termos de aprendizagem, refletidas em avaliações como: “apresenta 

algumas dificuldades” – era talvez, uma aluna mediana, com mais apetência para umas 

áreas em detrimento de outras. As disciplinas com uma vertente mais prática como as 

Ciências Naturais, a Geografia, a Educação Visual e de uma forma muito singular, o 

Português (pela criação de textos livres), pareciam ser as mais cativantes.  

A entrada no ensino secundário, que decorreu na mesma escola, exigiu ainda mais 

responsabilidade. Num meio socioeconómico desfavorecido, com todas as exigências 

deste nível de ensino e fracas perspetivas de frequentar o ensino universitário – por 

motivos económicos, independentemente deste se realizar noutra ilha ou no continente - 

implicou um grande esforço para concluir o ensino secundário por pensar que este seria 

o fim da linha, em termos académicos. Hoje, dezassete anos depois, estamos certos que 

não há fim de linha.  

No ano letivo de 2001/2002, começou nova etapa no curso de Geografia da 



32 

 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP). Esta ciência desde sempre cativou 

a atenção por dar conta da relação entre os fenómenos naturais e os humanos. A riqueza 

dos lugares articulando aspetos naturais e culturais foi algo que desde há muito nos 

fascina e, desde muito cedo, percebemos que os locais desconhecidos tinham de ser 

explorados e analisados. Em criança, explorar a ribeira perto de casa, de água cristalina 

ladeada por vegetação invasora ou autóctone, era o melhor dos mundos e não 

compreendíamos (inocentemente) como é que ninguém nos havia levado a conhecer 

aquele espaço magnífico.  

Com o ingresso na FLUP, o ensino foi encarado de uma forma diferente, com ainda 

mais responsabilidade. Além da cidade do Porto ser um espaço com estilos e modos de 

vida muito distintos das raízes açorianas, preservar o apoio económico que foi atribuído 

pela universidade era a única forma de poder concluir o curso. No meio de alguma pressão 

ia, ano após ano, conquistando mais uma meta. Sempre na eminência de poder ver “o fim 

da linha” a meio do curso, foi possível terminá-lo no ano letivo de 2004/2005, concluindo 

todas as cadeiras nos anos previstos, obtendo uma média final de treze valores. É 

importante salientar que este percurso só foi possível porque, além do apoio familiar, a 

cidade e a faculdade receberam-nos de braços abertos, professores dedicados, 

compreensíveis e exemplares, bem como colegas que nos fizeram sentir em casa e 

apoiaram incondicionalmente.  

Esta fase do percurso académico terminou no ano letivo seguinte, (2005/2006) com 

a realização do estágio pedagógico na Escola EB 2,3 de Vila das Aves, em Santo Tirso, 

com a classificação de dezasseis valores. Este foi, sem dúvida, um marco importante 

enquanto docente, na medida em que foi aqui que ocorreu o primeiro contacto com os 

alunos, a comunidade educativa, os órgãos de gestão da escola e tarefas inerentes à 

docência.  

Em 2013, concluiu-se o Curso de Pós-Graduação em Educação Especial: Domínio 

Cognitivo e Motor, promovido pela Universidade Fernando Pessoa, com a classificação 

final de dezasseis valores. Este curso confere habilitações no grupo de Educação Especial 

(ao nível do 3º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário), e reconhece-se a sua 

importância no que respeita à aplicação de estratégias a desenvolver em contexto de aula 

com alunos que têm necessidades educativas especiais, independentemente da área de 

formação disciplinar, pelo é sempre uma mais-valia uma formação neste domínio. É de 
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referir que o percurso académico ainda não está concluído. A prova disso é o presente 

relatório que permitirá a obtenção do grau de Mestre em Ensino da Geografia no 3º ciclo 

do Ensino Básico e no Ensino Secundário, reconhecendo que ‘a aprendizagem ao longo 

da vida’ tal como preconizada nos objetivos educativos da Educação para o Século XXI 

(UNESCO)6, é essencial ao desenvolvimento de docentes empenhados na evolução do 

processo de ensino-aprendizagem.  

   

3.2 Atividade Profissional  

A prática profissional iniciou-se no ano de 2008 e, até à data, é realizada em regime 

de contratação.  

Ainda que a experiência seja um pouco exígua, é possível abordar, de uma forma 

muito presente e autêntica, assuntos que fazem parte da construção do conhecimento a 

partir de práticas que determinaram essa composição de saberes e experiências e que 

permitiram alguma reflexão e redefinição de estratégias, processo necessário para atingir 

objetivos visados: desenvolver nos alunos competências que lhes permitam construir o 

saber, através do processo ensino e aprendizagem; fazer com que, de uma forma 

autónoma e criativa, os alunos aprendam a saber pensar, saber ser e saber estar.  

Nesta abordagem será dada enfâse à forma como se desenvolveu o trabalho 

enquanto docente e todos os processos a ele inerentes, desde a preparação da prática 

letiva, planificação, avaliação, estratégias desenvolvidas, entre outros aspetos.  

Neste papel procurou-se estimular os discentes para a descoberta de novos saberes 

de uma forma responsável e criativa. Aliada a esta forma de praticar o ensino pode 

afirmar-se que ensinar Geografia simplifica este processo, por ser uma área disciplinar 

muito diversificada em termos de conteúdos, que aborda assuntos interessantes, atuais, 

do quotidiano e, qualquer que seja o espaço envolvente ou território onde se encontre a 

desenvolver a prática letiva, haverá sempre recursos naturais e humanos, paisagísticos e 

territoriais que são facilitadores de uma aprendizagem mais significativa para os alunos. 

Portanto, a aprendizagem pode ser muito mais inteligível, mesmo para aqueles alunos que 

                                                 
6 https://www.unescoportugal.mne.pt/pt/temas/educacao-para-o-seculo-xxi. Acesso em 16 de Maio de 

2016. 

https://www.unescoportugal.mne.pt/pt/temas/educacao-para-o-seculo-xxi
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apresentam algumas dificuldades.  

Mais do que uma transmissão de conhecimentos procurou-se que a aprendizagem 

da Geografia fosse significativa e tivesse por base a construção do conhecimento de forma 

autónoma, partindo da realidade envolvente dos alunos. Dito de outra forma,  

…cabe ao professor identificar experiências educativas que permitam, dentro da 

metodologia do ensino desta ciência, criar uma dinâmica de ensino – aprendizagem, 

isto é, um processo de desenvolvimento do currículo que, de acordo com o contexto 

escolar e os alunos, crie condições para que cada um construa um saber geográfico. 

E este saber torna-se evidente através das seguintes competências dos alunos: 

domínio das destrezas espaciais que revelem capacidade de visualizar espacialmente 

os factos, relacionando-os entre si, de descrever corretamente o meio em que vivem 

ou trabalham, de elaborar um mapa mental desse meio, de utilizar mapas de escalas 

diversas, de compreender padrões espaciais e compará-los uns com os outros, de se 

orientar à superfície terrestre (Martins, 2010, p.2).  

Colocado o enfoque na formação de jovens geograficamente competentes, avança-

se agora para uma abordagem à prática educativa nos diferentes contextos em que esta se 

tem desenvolvido. Para isso, este capítulo inicia-se com um enquadramento geográfico 

das escolas onde já se lecionou, logo de seguida é evidenciada a prática letiva, 

propriamente dita e todos os processos a ela associados, como seja a preparação das aulas, 

recursos didáticos utilizados na lecionação, a planificação e os elementos de avaliação. 

Esta abordagem é concluída com um pequeno enfoque às dificuldades de aprendizagem 

onde são focadas algumas estratégias desenvolvidas em Geografia.  

  

3.2.1 Enquadramento geográfico das escolas. 

Como referimos, a prática profissional iniciou-se com o estágio profissional na 

Escola Básica 2,3 de Vila das Aves, concelho de Santo Tirso no ano letivo de 2005/2006, 

tendo sido esta a única experiência como docente em espaço continental. Desde a 

profissionalização que estas funções são exercidas em território insular, nomeadamente, 

em escolas da RAA (figura 3). Das nove ilhas que constituem o arquipélago a atividade 

foi praticada em seis dessas ilhas, cada uma com dinâmicas territoriais distintas, assim 
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como as escolas que chegam a diferir até dentro da mesma ilha.  

 

 

Figura 3 - Atividade profissional exercidas na RAA por escola. Adaptado de: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Azores-map.png.Consultado em01/06/2016 

 

Estas dinâmicas prendem-se com algumas normas que são estipuladas pelos Órgãos 

de Gestão dos estabelecimentos de ensino, pela comunidade escolar a que pertence a 

escola, pelos alunos que a compõe e até pelo meio envolvente onde se localiza a entidade 

onde trabalhamos.  

Ao longo da experiência pessoal, como açoriana ou como profissional, percebe-se 

que, por vezes, associado ao facto de os alunos viverem em ilhas, há um certo 

confinamento relativamente ao conhecimento do território à escala nacional e mundial.  

Apesar da informação circular nos meios de comunicação social ou de já estar 

bastante acessível por meio do uso da internet, o conhecimento dos lugares e das regiões 

é algo que, nas ilhas, ainda não é tão comum como seria desejável. Os limites físicos deste 

espaço impõem restrições às deslocações e, consequentemente, à possibilidade de 

conhecer outros lugares. Todavia, ao longo da prática profissional, foi possível verificar 

que há alguma divergência no conhecimento que os alunos das diferentes ilhas têm sobre 

o espaço que habitamos.  

Na nossa opinião, este desconhecimento é ditado, em parte, pelo posicionamento 

N 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Azores-map.png
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geográfico das ilhas. Isto é, o conhecimento que os alunos detêm sobre o espaço 

geográfico varia em função da ilha em que vivem e este é tão mais diversificado quanto 

mais próximo estiverem das restantes ilhas ou da maior ou menor acessibilidade ao espaço 

continental.  

No grupo central, dada a proximidade das ilhas e a facilidade de deslocações (em 

termos de distância-custo), especialmente nas ilhas do triângulo, verifica-se um maior 

conhecimento sobre diferentes espaços e realidades que são próximas mas distintas. Em 

termos escolares, esta proximidade facilitou as relações entre as várias entidades 

promotoras do ensino em cada ilha, o que possibilitou a mobilização de novos saberes 

através da participação dos alunos em atividades letivas curriculares e extracurriculares 

que envolvem as três ilhas.  

No grupo oriental, o desenvolvimento do transporte aéreo foi fundamental ao 

permitir conhecer outros lugares, especialmente no território continental além do insular. 

Ou seja, verifica-se uma maior versatilidade em termos de conhecimento sobre 

determinados assuntos que envolvem, por exemplo, questões relacionadas com a 

dinâmica das grandes cidades (quer local quer nacional).  

No caso do grupo ocidental, não temos informação precisa sobre a forma como os 

alunos encaram o território nacional ou estrangeiro, por nunca se ter lecionado nestas 

ilhas. Ambas (Flores e Corvo) se destacam por uma posição geográfica que lhes confere 

uma característica de certo isolamento, situação esta que as entidades do Governo 

Regional dos Açores têm vindo a tentar colmatar. 

 

3.2.1 Docência 

3.2.1.1 Preparação da prática letiva na Geografia  

Num mundo que está em constante mudança, acompanhando o desenvolvimento 

tecnológico e científico, é fundamental para o professor estar atento a esta ‘era’ em que o 

conhecimento evolui a um ritmo avassalador. Por isso, o docente é simultaneamente 

professor e aluno na medida em que a sua aprendizagem acontece ao longo da vida, é 

contínua. Este acumular de conhecimento processa-se ao nível da aquisição do saber 

científico e ao nível das experiências vivenciadas por cada um, que questionadas, 
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avaliadas e refletidas promovem um novo saber.  

Na preparação das práticas letivas procurou-se a atualização não só em termos dos 

conteúdos científicos inerentes à disciplina como também das ocorrências do quotidiano 

que interessam ao ensino da Geografia, nomeadamente, os fenómenos naturais, sociais e 

económicos que diariamente são divulgados pelos mass media ou noutras fontes de 

informação. Por exemplo, não faria sentido uma abordagem às migrações sem mencionar 

a situação real dos inúmeros refugiados sírios que procuram os países do centro da 

Europa, do mesmo modo que, ainda na temática das migrações, não se deve descurar 

acontecimentos do passado, que ocorreram no nosso país, como as diferentes fases da 

emigração portuguesa (com especial destaque para os efeitos da emigração à escala local) 

a partir de meados do século XX, e todas as motivações históricas, políticas e geográficas 

intrínsecas neste marco da história de Portugal.  

Esta postura permite chegar de forma mais eficaz à meta que os professores 

almejam alcançar: ensinar os alunos para que sejam capazes de refletir, de serem 

autónomos e responsáveis, para que utilizem os conhecimentos adquiridos em seu 

proveito, não descurando o meio envolvente e toda a sociedade em que está inserido. Ou 

seja, aplicar os princípios da Educação para a Cidadania, tal como definidos no Decreto-

Lei nº 139/2012 de 5 de Julho. 

Do mesmo modo que a frequente atualização é um aspeto relevante para quem 

leciona, é também importante abstrair-nos do papel de professor e posicionarmo-nos na 

‘pele do aluno’ para compreendermos de que forma é que os conteúdos transmitidos vão 

ser adquiridos e qual a forma mais eficaz de o fazer. Assim, perante diferentes turmas e 

tipo de alunos (em termos de idades, facilidade/dificuldade de aprendizagem e ensino 

praticado) as aulas devem preparadas de acordo estas especificidades e considerando as 

metas de aprendizagem que se visam atingir.  

Os materiais didáticos, parte integrante das aulas e instrumentos que permitem 

trilhar o caminho para o conhecimento, vão sendo, também eles, diversificados: o manual 

do aluno, as fichas de trabalho; as apresentações; e os vídeos temáticos; as músicas e 

respetivas letras (especialmente na abordagem de conteúdos relacionados com os direitos 

humanos ou o meio ambiente); jogos didáticos criados na aula com e para os alunos; os 

mapas e os globos, são mecanismos que visam uma aprendizagem mais significativa 
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quando são empregues em situações oportunas.  

Atividades como o visionamento de filmes, documentários, entrevistas e notícias 

fazem parte de alguns planos de aula, pois apelam ao espírito crítico dos alunos - algo que 

deve desde cedo ser incutido nos discentes; peddy-papers, nomeadamente sobre a União 

Europeia, permitem que de uma forma lúdica e despreocupada os alunos se debrucem 

sobre estes conteúdos frequentemente apelidados, muito antes da sua abordagem, como 

sendo “chatos” ou “ semelhantes à História”; a construção de pirâmides etárias com base 

em dados estatísticos, a elaboração de perfis topográficos através do Google Earth ou de 

mapas topográficos, fazem parte da construção do conhecimento que se concretiza numa 

sala de aula, no auditório e até mesmo no exterior do edifício escolar.  

Dado o carater espacial da Geografia e o seu cariz prático, utilizamos com 

frequência metodologias associadas a trabalho de campo. O contacto direto com o objeto 

de estudo incute nos alunos o espírito de ‘verdadeiros geógrafos’ e é este tipo de 

experiências que torna a aprendizagem mais significativa. Por isso, de acordo com os 

conteúdos a lecionar e os níveis de ensino, é frequente a aplicação deste método de ensino 

mediante a realização de esboços paisagísticos no local; visitas a museus; visitas de estudo 

a indústrias; visitas pela orla costeira; realização do levantamento funcional de algumas 

ruas envolventes da escola, entre outras atividades, que além de fomentarem o 

conhecimento local permitem desenvolver o espírito crítico dos alunos. 

Não é só dentro da sala de aula que se desenvolvem as competências da Geografia, 

os alunos devem ser orientados no sentido de “... desenvolver experiências em que os 

alunos aprendam a observar, registar, tratar informação, levantar hipóteses a formular 

conclusões e apresentar resultados. As destrezas geográficas deverão ser desenvolvidas 

quer ao nível do trabalho de campo, como do trabalho de grupo, o que favorece a 

promoção de ideias e a produção de conclusões” (Martins, 2010, p. 6).  

Estas práticas letivas requerem sempre algum tempo para a sua execução, pelo que 

dependendo da dinâmica de cada escola e da sua carga horária, haverá a possibilidade de 

se realizarem mais ou menos atividades desta índole. O desejável é conseguir concretizá-

las todas, porque se adaptam a níveis de ensino distintos e são extremamente 

enriquecedoras para o processo se ensino-aprendizagem.  
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3.2.1.2 Da planificação à avaliação: o sucesso dos alunos.  

Desde a planificação até à avaliação, existe uma série de procedimentos que 

envolvem toda a dinâmica inerente à prática letiva. Ao longo deste processo analisamos, 

interpretamos e experienciamos procedimentos e estratégias com o intuito de 

desenvolvermos um ensino e uma aprendizagem mais expressivos, ao mesmo tempo que 

nos assumimos como professores reflexivos. Tanto na planificação como na avaliação e, 

em quase todos os momentos que se desenrolam entre estas duas fases, um professor 

reflexivo é interpelado por questões como: que importância têm as planificações? Como 

podemos avaliar de uma forma justa e coerente? Como combater a questão tempo, no que 

respeita à necessidade de criar vários momentos avaliativos e à concretização das 

planificações, com cargas horárias letivas tão limitadas? O desenvolvimento de novas 

estratégias e procedimentos que dão resposta às necessidades dos alunos e que 

simultaneamente corrigem práticas letivas induzem-nos a um ensino mais persuasivo e a 

uma aprendizagem eficaz.  

A planificação é sem dúvida um documento orientador que deve “... nortear o ser 

humano na busca da autonomia, na tomada de decisões, na resolução de problemas e 

principalmente na capacidade de escolher seus caminhos”( Menegolla e Sant’Anna, 2001, 

apud Castro et al., 2008,  p. 57). Este instrumento está presente diariamente na lecionação. 

… a planificação que se faz depende da pedagogia porque se opta e do modelo 

curricular que se defende. Estabelecer um plano significa, por um lado, traduzir uma 

relação com o programa e portanto com o currículo e, por outro lado, com as 

condições e características do contexto de aprendizagem. Sublinhe-se portanto que, 

quer a planificação quer o programa obedecem a determinados esquemas 

organizadores, a determinados esquemas conceptuais, a determinados currículos 

(…) é ter a noção da realidade através da avaliação das condições existentes; do nível 

e da motivação dos alunos; dos manuais; do tempo; dos condicionalismos ambientais 

(…) é estabelecer um todo coerente e lógico. Uma planificação tem de fazer sentido. 

Nela se deve perceber o que se pretende atingir e os meios para lá chegar mas 

também os supostos e os contextos. O contexto da comunidade, o contexto etário, o 

contexto socioeconómico (Zabalza, 1994, p. 5).  

As primeiras planificações a realizar quando chegamos de novo a uma escola, são 

as planificações anuais para cada nível de ensino mediante cada área curricular 

disciplinar. Depois, consoante a orgânica de cada escola seguem-se as planificações por 

período e, ao critério de cada um, ficam as planificações de aula. Trata-se de instrumentos 

de trabalho essenciais pois delineiam aspetos que são fundamentais a trabalhar com os 
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alunos, pressupõe o desenvolvimento de competências e estipulam metas de 

aprendizagem que os mesmos devem atingir. A planificação deve ser “…uma 

organização das ideias e informações que deve existir para facilitar o trabalho tanto do 

professor como do aluno” (Castro et. al., 2008, p. 53). Além disso, não são fechadas sobre 

si próprias, têm um objetivo/meta a alcançar, associado a competências que devem ser 

desenvolvidas neste processo de ensino-aprendizagem mas que, a qualquer momento 

podem ser reformuladas consoante a dinâmica dos alunos. “[A planificação] deverá ser 

uma previsão do que se pretende fazer, tendo em conta as atividades, material de apoio e 

essencialmente o contributo dos alunos. Privilegiando as relações pessoais entre todos os 

membros do grupo-turma, e fazendo com que os alunos se sintam como elementos no 

processo educativo” Alvarenga (2011, p.32).  

Em oposição a esta forma de planificar estão os “modelos mais rígidos, prescritivos 

e lineares de planificação, nos quais “tudo” parece estar previsto, [e que] podem conduzir 

a uma excessiva dependência, limitando a ação do professor” (Barroso, 2013, p. 20). Esta 

expressão pode ser mais significativa em docentes que se encontram em início de carreira, 

portanto menos experientes, cuja preocupação é o cumprimento do que fora planificado. 

Esta forma de estar permite-lhes estabilidade ao nível do desenvolvimento dos momentos 

didáticos preparados e oferece-lhes um sentimento de segurança, no entanto, esta 

centralização no cumprimento de um plano, gera uma menor recetividade por parte do 

professor em ouvir as opiniões do aluno, perdem-se momentos que poderiam ser muito 

mais estimulantes e significativos para a aprendizagem e limita-se a capacidade de 

criatividade, espírito crítico e interesse dos alunos. Espera-se, por isso, que com a 

experiência o professor ‘desprenda-se’ destes modelos e vá assumindo uma postura mais 

e flexível perante os momentos de ensino que se proporcionam de forma inesperada e 

natural e a relação destes com o que foi planificado. “Os professores não podem refugiar-

se numa atitude “defensiva” e têm de estar preparados para enfrentar as interpelações dos 

seus alunos. A definição da consciência e da responsabilidade profissional não se esgota 

no ato técnico de ensinar e prolonga-se no ato formativo de educar” (Nóvoa, 1999, p. 12). 

A flexibilidade das planificações é uma característica que favorece muito a 

Geografia no terceiro ciclo do ensino básico pela autonomia que confere ao docente em 

ajustar cargas horárias, características específicas da turma e do meio local, e conteúdos. 

Em todas as escolas em que a carga horária destinada ao sétimo ano de escolaridade 
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corresponde a um bloco de noventa minutos semanais, é habitual que os conteúdos 

programáticos (na planificação anual ou por período) sejam alterados. Isto é, um dos 

temas a abordar como “O Relevo” ou “O clima e as formações vegetais” devem ser 

lecionados no ano escolar seguinte, que usufrui de mais um segmento de quarenta e cinco 

minutos. Além destas alterações ditas quase uniformizadas, o ritmo de aprendizagem de 

cada turma também dita a concretização da planificação.  

Nem sempre é possível cumprir com o que é planificado, e se fizéssemos uma 

análise a esse procedimento veríamos que, se por um lado é ingrato esta conduta de forma 

tão precoce - pois não conhecemos ainda as dinâmicas das turmas para podermos definir 

limites - ao mesmo tempo devemos encarar as planificações como um ‘bem’ necessário, 

um ponto de partida, um instrumento que é flexível e como tal é passível de sofrer 

alterações. “A planificação docente poderá, consoante a forma como é encarada pelo 

professor, acarretar alguns constrangimentos no processo ensino-aprendizagem. Por se 

tratar de um instrumento construído previamente à ação, este não traduz, o que seria 

impensável, todas as situações e imprevistos que poderão ocorrer durante uma aula” 

(Barroso, 2013, p.20). A planificação deve ser encarada como uma linha orientadora e, 

sempre que necessário, deve ser repensada e ajustada em parte ou no seu todo. Esta 

ferramenta de trabalho tem tanto de complexa como de completa e vai além do elencar 

de conteúdos e metodologias de ensino ou estratégias de aprendizagem quando agrega a 

comunidade local, do lugar onde se desenvolve o ensino, na qualidade de intervenientes 

ativos e presentes no decorrer de todo este processo. “ [Há professores que] desconhecem 

a função [da planificação] bem como sua importância. Simplesmente estão preocupados 

em ministrar conteúdos, desconsiderando a realidade e a herança cultural existente em 

cada comunidade escolar” (Castro et al. 2008, p. 56). 

Da mesma forma que não existe uma modelo único e perfeito de planificação mas 

vários modelos e formas de a concretizar, também não há um modelo melhor do que o 

outro. Cabe ao docente então analisar o seu objeto de trabalho (a quem se destina a 

planificação e as suas especificidades, fragilidades e virtudes) e escolher ou criar aquele 

modelo que melhor atenda às suas necessidades bem como às de seus alunos, espera-se 

que esta seja funcional e eficaz (Menegolla e Sant’anna, 2001, apud Castro et al. 2008). 

A criação ou a seleção de um modelo de planificação afigura-se como uma espécie de 

esqueleto a partir do qual se revestem os conteúdos, competências e metas. É também 
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neste instrumento que de uma forma sumária evidencia-se a avaliação a desenvolver ao 

longo do ano letivo ou da unidade.  

A avaliação assume-se como outro aspeto fundamental nas práticas letivas e, como 

tal, deve estar presente em todas elas. De todas as tarefas do docente esta é, talvez a que 

aparenta ser mais complexa de todos os processos. Na nossa opinião, quantos mais 

elementos avaliativos possuirmos mais fácil será concretizar este procedimento sem 

corrermos o risco de o fazer de uma forma injusta para com o desempenho do aluno. As 

avaliações devem refletir o trabalho do aluno e devem ser tidas em linha de conta como 

sendo um processo contínuo que decorre ao longo do ano letivo. “Na verdade, a avaliação 

acompanha todo o processo de aprendizagem e não só um momento privilegiado (o de 

prova ou teste) pois é um instrumento de feedback contínuo para o educando e para todos 

os participantes. Nesse sentido, fala da consecução ou não dos objetivos da 

aprendizagem” (Masetto, 1997, apud Castro et al., 2008, p. 60). A melhoria da qualidade 

das aprendizagens escolares, em oposição a uma escola produtora de conhecimentos com 

base no ensino livresco, passa por  

uma reforma curricular que além de estar centrada na aquisição de conhecimentos, 

valoriza de igual modo, os processos de aprendizagem, com ênfase nas estruturas 

cognitivas que permitem a adaptação do conhecimento a situações diferenciadas. 

Para isso, será necessário que as mudanças de avaliação classificativa sejam 

substituídas por modalidades de avaliação formativa (Abreu, 2002, apud Pacheco, 

2006 p. 264),  

São várias as formas como podemos avaliar os alunos em diversos momentos, quer 

seja em contexto de sala de aula ou não. As grelhas diárias referentes ao comportamento 

e atitudes em contexto de sala de aula são fundamentais para este exercício. Após cada 

aula é possível ao docente avaliar o desempenho de cada aluno: a participação; o 

comportamento; o empenho na realização das atividades, a atenção, entre outros 

elementos. Os trabalhos de grupo e os trabalhos individuais são outro instrumento 

importante na avaliação, de acordo com as competências e as metas de aprendizagem que 

se visam alcançar. Estes assumem uma posição cada ver mais preponderante na avaliação 

dos alunos na medida em que são, por um lado, considerados como um complemento da 

avaliação final, e por outro lado, fazem uma avaliação periódica e mais sistematizada dos 

conhecimentos adquiridos. “A avaliação formativa, quando entendida numa lógica de 

ajuda à aprendizagem, (…) não tem como propósito a classificação e valorização da mera 
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aquisição de conteúdos, a avaliação formativa incide sobre processos de aprendizagem, 

desempenhando a finalidade de orientação do aluno face aos seus percursos de formação” 

(Pacheco, 1996; Alves, 2004 apud Pacheco, 2006, p. 263).  

 Há já alguns anos temos problematizado esta questão das avaliações. Em cada 

período letivo, por norma, realizamos no mínimo duas fichas de avaliação e um trabalho 

individual e/ou grupo, além das avaliações que vão sendo registadas em termos de 

procedimentos, atitudes e valores durante a aula. Com isto pretendemos descentralizar o 

papel imponente que o teste sumativo tem vindo a representar e obter mais e 

diversificados momentos de avaliação que permitam atribuir uma classificação clara, 

justa e precisa ao desempenho do aluno. Pretende-se desvalorizar a ideia de que a 

avaliação da aprendizagem é dominada pelos trabalhos escritos e desenvolver a tarefa de 

sistematização da avaliação (registos de avaliação) que se aproxima das intenções da 

ação, numa uma prática contínua e exaustiva (Serpa, 2005, apud Pacheco, 2006, p. 258). 

No entanto, a questão tempo, por vezes, não admite obter mais recursos desta índole 

revelando-se um problema. Calendários escolares carregados de fichas de avaliação das 

diferentes disciplinas; apresentações orais; leituras recreativas; compreensões orais e 

escritas, entre outros momentos, permitem entender que não seria de todo este o caminho 

mais viável para a resolução dos problemas. Assim, informamos os estudantes que, após 

a lecionação dos conteúdos, teriam uma ou duas questões de aula para resolverem em 

pares. Essas questões são avaliadas de 0 % a 20% e no final de cinco trabalhos desta 

natureza é realizado o somatório de todas as classificações, Desta forma, obtêm um 

resultado cujo total é considerado como um trabalho de grupo.  

Esta experiência teve dois resultados bastante positivos: primeiro foi ultrapassada 

a questão tempo, pois não há um dia calendarizado para proceder a esta avaliação. Pode 

ser realizada em qualquer uma das aulas e, desta forma, são obtidos mais momentos de 

avaliação. Por outro lado, despertou um certo entusiasmo nos alunos por tentarem superar 

os resultados do trabalho anterior, além de ser uma forma eficaz destes assimilarem e 

colocarem em prática as aprendizagens realizadas. Ficou claro que uma avaliação mais 

frequente e incidente sobre os conteúdos recentemente abordados é reflexo de melhores 

resultados, o que, de certa forma, reponde à questão levantada por Pacheco (1998) quando 

afirma que o teste sumativo acompanhado da aula de revisões e de correção, transforma 

a avaliação num “ritual cíclico entre o momento de aprendizagem e o momento da 
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avaliação [ocupando] 20% das tarefas totais do ensino-aprendizagem. Como introduzir 

mudanças significativas nas práticas curriculares se a aprendizagem é determinada pelo 

ritmo dos testes?” (ob. cit, p. 120).  

Neste sistema de ensino que praticamos é o aglomerar de todas as avaliações que, 

de uma forma geral, determina, por meio de uma classificação, se as aprendizagens dos 

alunos foram bem sucedidas ou não. Antes de chegarmos a este acerto final, devem ser 

exploradas e esgotadas todas as estratégias possíveis para que o aluno alcance o sucesso 

o que, por conseguinte, implica por parte do docente uma reflexão cuidada de todo este 

processo durante a prática educativa. Não podemos correr o risco de fazer esta análise 

reflexiva no momento de atribuir uma classificação final. Em períodos mais sucintos 

devemos avaliar a forma como foram abordados os assuntos e assimiladas as 

aprendizagens no sentido de percebermos o que motivou o resultado obtido pelo aluno e, 

se necessário, redefinir estratégias. “É assim possível a partir deste tipo de avaliação fazer 

um ponto da situação na progressão dos alunos e utilizar os resultados para orientar as 

atividades futuras, mantendo o mesmo rumo ou reformulando-os consoante as 

necessidades de adaptação ao contexto” (Duarte, 2014, p. 16). 

A avaliação mais do que uma classificação final, é uma reflexão do trabalho que o 

aluno desenvolveu e o resultado da forma como o ensino foi ministrado. É o resultado de 

uma aprendizagem mais ou menos significativa. É um processo complexo que requer 

transparência, imparcialidade e reflexão pois além de avaliarmos um aluno estamos a 

avaliar também o nosso trabalho enquanto docentes. “Através da avaliação o docente 

acompanha o progresso de seus alunos, analisa o desenvolvimento do trabalho escolar, 

assim como seu próprio desempenho” (Vidal, 2003, apud Duarte, 2014, p.14). 

  

3.2.1.3 Dificuldades de aprendizagem – estratégias desenvolvidas na Geografia  

É sabido que em tempo, a escola não passava de um serviço público e/ou privado 

que não era para todos, no qual se satisfazia o domínio de competências como a leitura, a 

escrita, cálculo matemático e um comportamento disciplinado. Muitas vezes eram 

excluídos desta realidade, sem grande preocupação, as raparigas, crianças com 

deficiência ou economicamente desfavorecidas. Nos últimos anos, principalmente após a 

Declaração de Salamanca (1994), tem vindo a afirmar-se a noção de uma escola inclusiva, 

capaz de acolher e reter, no seu seio, grupos de crianças e jovens que tradicionalmente 
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eram excluídos.  

Nos dias de hoje, a escola é vista na ótica do que vem proclamado na Declaração 

de Salamanca e no Decreto-Lei nº. 3/2008, de 7 de janeiro, que veio afirmar a qualidade 

do ensino orientado para o sucesso de todos os alunos. Pretende-se, assim, a “promoção 

de uma escola democrática e inclusiva, orientada para o sucesso educativo de todas as 

crianças e jovens, tendo como base um sistema de educação flexível, que permite 

responder à diversidade de características e necessidades de todos os alunos, 

nomeadamente a inclusão das crianças e jovens com necessidades educativas especiais 

de forma a responder à diversidade de características destes alunos” (Decreto-lei 3/2008, 

p. 105).  

 Sendo as dificuldades de aprendizagem (DA) objeto de preocupação, em particular 

entre os alunos com necessidades educativas especiais (Correia, 1999), urge perceber um 

pouco este conceito e delimitar algumas estratégias que visem atenuar as dificuldades na 

aprendizagem, especialmente na área da Geografia: que estratégias educativas são 

aplicadas a alunos com dificuldades de aprendizagem?  

A escola está diferente, pensa e age de forma diferente. Diariamente confrontamo-

nos com novas dificuldades de aprendizagem às quais é necessário fazer face recorrendo 

a estratégias educativas inovadoras, apelativas, próprias não só em termos de conteúdo 

específico como também em relação à especificidade de cada aluno, e sobretudo que 

resultem no sucesso da aprendizagem.  

De todas as áreas que revestem a educação especial, as DA são certamente as que 

mais se apresentam como catalisadoras de inúmeros estudos numa vertente 

multidisciplinar, considerada por isso uma área lata, complexa à qual se exige ainda 

algumas respostas que ficam por esclarecer, derivado de uma falta de consenso entre 

peritos quanto às características diferenciais e definição das crianças com DA. Esta 

definição pouco unânime tem revelado, por conseguinte, um entrave na construção de 

modelos de avaliação, prescrição e intervenção adequados a estas crianças. Embora 

constituindo-se um grupo de difícil definição, Nielsen afirma que a designação DA é 

“atualmente usada para descrever uma perturbação que interfere com a capacidade de 

guardar, reter, processar, ou produzir informação” (1999, p.64).  

As dificuldades de aprendizagem, variam de indivíduo para indivíduo. Apesar 

disso, existe um fator comum a todos: a existência de uma discrepância entre a capacidade 
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intelectual e os resultados obtidos numa ou mais áreas curriculares. Assim, dependendo 

da natureza das dificuldades do aluno, este pode adquirir rapidamente algumas 

competências e mostrar-se extremamente lento na aquisição de outras.  

As características dos alunos com DA são muito heterogéneas e, como tal, existe 

uma diversidade de problemas que podem surgir de forma isolada ou em conjunto. Destas 

características, consideram-se como sendo as mais comuns, segundo Nielsen (1999) e 

Cruz (1999), as seguintes: a hiperatividade, problemas percetivo-motores, instabilidade 

emocional, défices gerais de coordenação, desordens de atenção, impulsividade, 

disfunções do sistema neurológico, défice de memória visual e auditiva sequencial, 

problemas ao nível das relações sociais, autoestima diminuída, dificuldades em 

desenvolver raciocínios, pouca tolerância a frustrações e a problemas, dificuldade numa 

ou mais áreas académicas, falta de competências organizacionais e distração.  

De todas as problemáticas que revestem as necessidades educativas especiais 

(NEE), 48%, incidem em crianças com dificuldades de aprendizagem. O que significa, 

que “… na maioria das classes regulares vamos encontrar quase sempre uma ou mais 

crianças ou adolescentes com dificuldades de aprendizagem” (Correia, 1999, p.63). Por 

vezes esta problemática está erradamente associada ao insucesso escolar, como refere, 

neste contexto, Lopes (2008, p.72): 

...de acordo com os dados estatísticos disponíveis, em Portugal, existe uma 

percentagem significativa de alunos com insucesso escolar que não consegue atingir 

os objetivos propostos pelo sistema educativo (…). Muitas são as causas apontadas 

para explicar estes níveis de insucesso (…) como os transtornos na aprendizagem, 

centrados no aluno (…) quando um aluno não tem sucesso é identificado como tendo 

dificuldades de aprendizagem. 

A mesma autora frisa que a designação DA não constitui por si só o insucesso 

escolar, pois ”…pode existir insucesso escolar sem existirem dificuldades de 

aprendizagem, como também podem existir algumas crianças DA que não têm 

insucesso.” (ob. cit, 2008, p.72)  

As DA, ao contrário do que muitas pessoas assumem “...são vitalícias, ou seja um 

indivíduo que as apresente em criança, terá de viver com elas durante toda a sua vida. Isto 

acontece, visto a sua origem ser neurológica, e, como tal, acompanham o 

desenvolvimento da criança, não sendo por isso erradicadas com a idade” (Batalha, 2012, 
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p.53).  

 A intervenção e a própria qualidade dessa intervenção, é um aspeto fulcral para 

que se produzam progressos ao nível do processo de ensino e de aprendizagem em alunos 

com dificuldades de aprendizagem.  

O professor é, sem dúvida, o principal dinamizador das estratégias e atividades 

dentro da sala de aula. Assim, numa tentativa de diversificar propostas de trabalhos e 

estratégias educativas para colmatar ou minimizar as dificuldades que os alunos 

apresentam, é importante primeiramente identificar essas dificuldades mediante a 

especificidade apresentada por cada aluno. As adequações no processo de ensino e de 

aprendizagem, das quais resultam as medidas e as estratégias educativas, são 

indispensáveis para garantir o sucesso, ou a igualdade de direitos e oportunidade dos 

alunos que se reveem nesta problemática. Como afirmam Crespo et al. (2008, p.33):  

...no que respeita à intervenção dos docentes, esta terá que assentar em estratégias de 

diferenciação pedagógica e numa intervenção especializada. Desta forma, será 

possível uma regulação individualizada dos processos e percursos de aprendizagem, 

competindo aos profissionais encontrarem estratégias de ensino adequadas às formas 

de aprendizagem dos alunos. Este facto implica uma prática diversificada de 

estratégias, atividades e métodos, seja em grupo, seja direcionadas para o aluno 

individual.  

É igualmente importante que o docente tenha conhecimento dos pontos mais fortes 

do aluno, pois esses constituem-se como uma mais-valia na seleção e aplicação de 

estratégias educativas. Quando se trata de uma abordagem ao nível de uma turma, é 

possível optar-se por estratégias multissensoriais, pois há uma maior probabilidade de 

responder às necessidades de todos os alunos que compõe a turma.  

As aulas em que os alunos manuseiam mapas e globos, sempre foram as mais 

cativantes. Aliadas a esta atividade se for implementado um desafio prático que envolva 

a competição entre equipas de trabalho, todo este processo de ensino aprendizagem é 

muito mais estimulante para o aluno, além de que, em turmas cuja maioria dos alunos 

apresentam DA e problemas de comportamento, esta aprendizagem torna-se muito mais 

significativa, como já tivemos oportunidade de experimentar.  

As estratégias podem ser diversificadas e devem ser flexíveis, no sentido em que se 

numa ou noutra abordagem não funcionaram, devem ser alteradas ou substituídas por 

outras de forma a suprir as necessidades do aluno.  

Numa situação de aula, ao nível do sétimo ano, a propósito do tema “O clima e as 
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formações vegetais” explicar a influência da latitude como fator climático, afigurou-se 

para alguns alunos uma aprendizagem difícil de se concretizar. Era impercetível entender 

a variação da temperatura mediante o ângulo de incidência da radiação solar, a área 

recetora de energia e a massa atmosférica, através de uma figura. A estratégia adotada 

passou por realizar um esquema no quadro, o que resultou para a maioria, no entanto, 

persistiam dúvidas. A única forma deste conteúdo ser assimilado passou pela utilização 

de uma lanterna (de um telemóvel). Ao apontar o foco de luz para o chão, ficou claro para 

os alunos, a área recetora de energia (que foi delimitada com giz), “a massa atmosférica” 

e a inclinação dos “raios solares”. Resultado: ficou apreendido este conteúdo.  

 A propósito de estratégias utilizadas pelos professores no ensino, Nielsen (1999) 

aborda ainda outras estratégias, ainda não colocadas em prática nas nossas aulas, embora 

pareçam viáveis e que futuramente serão testadas. Para o autor  

... o rendimento dos alunos melhora quando o professor esquematiza no quadro as 

atividades a realizar ao longo do dia ou da aula e apresenta, (…) os objetivos a 

atingir. Uma revisão de fatores como o tempo e regras associados a cada nova 

atividade ajuda igualmente o aluno com dificuldades de aprendizagem a fazer a 

transição entre uma atividade e outra (ob.cit, p.67).  

Partindo do pressuposto de Rocin e Vayer (1988, p. 57) de que “… a criança possui 

em si mesma os meios do seu próprio desenvolvimento, tudo o que vai construir depende 

das suas relações com o contexto no seio do qual vive e desenvolve as suas experiências”, 

torna-se importante, assim, proporcionar à criança com DA, experiências e mecanismos 

que proporcionem o seu desenvolvimento durante o processo de ensino e de 

aprendizagem. Tendo em conta que, tal como afirmam ainda os mesmos autores que “... 

a criança é construída para reagir aos estímulos do ambiente [pelo que a] intervenção do 

adulto deve, portanto, ser compreendida como uma organização progressiva dos 

estímulos e uma valorização das respostas positivas”, o docente deve assinalar os 

sucessos obtidos pelos alunos, ainda que possam ser reduzidos, fazendo reforços positivos 

ao nível do seu desempenho. Esta medida, acaba por modelar não só o seu 

comportamento, empenho e interesse como também estimula o desejo que o aluno tem 

de ser bem sucedido.   

A flexibilidade em termos de avaliação é uma condição nesta problemática. Neste 

domínio o docente deve ter em conta as fragilidades deste problema. Por exemplo, na 

incapacidade da produção de um relatório escrito, pode ser dada a possibilidade do aluno 
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o concretizar de modo oral ou gravado, ter em atenção a extensão dos trabalhos escritos 

solicitados, entre outros. O objetivo destas estratégias é superar ou minimizar as 

dificuldades de os alunos apresentam ao nível das suas aprendizagens e garantir, por meio 

das mesmas, que o aluno seja capaz de ser bem sucedido ao longo de todo o processo de 

ensino.  

Se não existir um apoio ao aluno, o mais precocemente possível, é provável que 

estes problemas se agravem e que o mesmo manifeste um sentimento de frustração e 

perturbação recorrente do seu insucesso. Por outro lado, quando há uma identificação da 

problemática, uma avaliação e intervenção precoce, estes alunos podem desenvolver 

estratégias que compensem as suas dificuldades e lhes permitam ter sucesso.  

 

3.2.2 Transferência de Conhecimentos  

A prática letiva não se cingiu apenas ao ensino da Geografia no ensino básico e 

secundário. Em algumas escolas, fazia parte da componente letiva disciplinas no âmbito 

de curso de formação para adultos, nomeadamente a de Cidadania e Empregabilidade 

(nível B2 e B3)7 e Cidadania e Profissionalidade (tipo B e C)8. Ambas as disciplinas 

fazem parte do Programa Reativar, da Rede Valorizar9. Trata-se de um tipo de ensino que 

é ministrado em horário pós-laboral e é especificamente destinado a adultos que 

pretendem concluir estes ciclos de ensino. Na época em que lecionamos estas disciplinas, 

o Programa Reativar estava a ser implementado pela primeira vez na RAA, pelo que foi 

muito importante o trabalho em equipa, a partilha de materiais e experiências com os 

colegas.  

Dentro de uma sala tínhamos alunos em diferentes níveis de ensino e, inserido em 

cada nível tínhamos alunos a trabalhar em diferentes módulos. O trabalho era organizado 

por grupos ou realizado de uma forma individual. Foi uma experiência muito interessante 

pelo facto de termos alunos com experiências de vida muito ricas e diversificadas, o que 

contribuiu, de certa forma, para a dinamização das aulas e um ambiente facilitador de 

                                                 
7 Os níveis B2 e B3 equivalem ao segundo e ao terceiro ciclo do ensino básico, respetivamente.  
8 Os níveis B e C equivalem ambos ao ensino secundário. Distinguem-se pelo facto de o nível B ser 

constituído por alunos que frequentam pela primeira vez este nível de ensino e o nível C por alunos que, no 

ensino regular, já tinham frequentado o ensino secundário.  
9 Sobre este assunto, consultar: http://www.redevalorizar.azores.gov.pt/redevalorizar/ProgramaReactivar 

.aspx. Acesso em 16 de Maio de 2016. 

http://www.redevalorizar.azores.gov.pt/redevalorizar/ProgramaReactivar%20.aspx
http://www.redevalorizar.azores.gov.pt/redevalorizar/ProgramaReactivar%20.aspx
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aprendizagem.  

Ao contrário do que se veio a verificar mais tarde, a frequência das aulas não era 

imposta por qualquer instituição social a fim de se poder atribuir subsídios sociais. Nesta 

altura, as pessoas frequentavam este tipo de ensino para concluírem um nível de ensino 

que lhes equivalesse a um segundo ou terceiro ciclo do ensino básico, ou ainda ao nível 

secundário, portanto, a sua motivação era o gosto pela aprendizagem que lhes conferia 

também um grau académico superior ao que tinham até aqui. Mais tarde, verificamos que 

o gosto pelo estudo foi despertado em algumas pessoas relativamente jovens que se 

candidataram à realização de exames nacionais e prosseguiram estudos universitários.  

Ainda relacionado com estes cursos, nomeadamente o do nível B2, numa realidade 

um pouco diferente, tivemos a oportunidade de trabalhar com alunos que se encontravam 

num estabelecimento prisional. Nesse ano letivo, foi possível optar entre diferentes 

horários10 e, por livre vontade escolhemos o que privilegiava lecionar no Estabelecimento 

Prisional de Angra do Heroísmo, onde assumimos também a função de diretora de turma. 

A dinâmica das aulas era um pouco diferente tal como o horário dos alunos. Com efeito, 

apesar do ensino ser voltado para adultos (o que condiciona a lecionação em regime pós-

laboral, noturno), as aulas eram diurnas e eram ministradas em três segmentos de quarenta 

e cinco minutos, com intervalos de dez minutos entre cada.  

Os alunos tinham especificidades muito próprias em que o foro psicológico e 

emocional comandava diariamente o estado de espírito dos discentes, bem como a sua 

predisposição para se envolverem no clima da aula. Apesar disso, foram muito recetivos 

ao facto de poderem estudar enquanto reclusos. Infelizmente, foram poucos os que 

conseguiram concluir este nível de ensino. À medida que os alunos cumpriam a sentença, 

abandonavam o estabelecimento e por sua iniciativa não pretendiam ser reconduzidos 

para a escola pública onde lhes era reconhecido o mesmo nível ensino e os cursos 

funcionavam na mesma modalidade. Alguns deles justificavam-se com o facto de 

poderem vir a ter professores diferentes ou de estarem sujeitos a “olhares” menos dignos 

por parte dos colegas dada a sua recente condição de reclusos.  

A prática educativa quando é desenvolvida para e com adultos exige uma postura 

                                                 
10 Há escolas que, pelo elevado número de alunos, necessitam de contratar um elevado número de pessoal 

docente e, em alguns casos como este, os horários podem ser selecionados pelo docente de acordo com a 

sua graduação/ colocação.  
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diferente por parte do professor. Muito diferente até do ensino secundário regular, em 

termos de conteúdos e faixa etária, pois neste caso o ensino baseia-se nas experiências de 

vida de cada um e na relação destes com e na sociedade. Aqui  

…a ação pedagógica socioeducativa tem um papel central nas sociedades de hoje, 

pelas possibilidades e oportunidades que representa de favorecer este 

desenvolvimento humano personalizado de todos e de cada um, ao longo de toda a 

vida e com a vida, num contexto tão marcado pela fragmentação social e da própria 

vida de cada um (Maestro, 2010, p. 55). 

  

3.2.3 Desenvolvimento e Participação em Projetos 

O mais recente projeto em que participamos decorreu no segundo período do 

presente ano letivo (2015-2016), na Escola Básica Integrada da Maia, Ribeira Grande 

(São Miguel). Este projeto desenvolveu-se no âmbito do Programa Parlamento dos Jovens 

promovido pela Direção Regional da Juventude. Trata-se de um programa que se realiza 

todos os anos e pretende cativar a consciência cívica e social dos jovens no que respeita 

ao debate e apresentação de medidas sobre um determinado assunto em destaque. Esta 

foi a segunda vez que a EBI da Maia participou neste programa, pelo que os Órgãos de 

Gestão da escola pretendiam uma maior envolvência dos alunos. Assim, foi desenvolvido 

um projeto estruturado que incluiu uma grande divulgação do programa, uma campanha 

eleitoral, a presença de um deputado da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores (ALRAA) num debate com os alunos que compunham as diferentes listas, a 

respetiva eleição das listas mais votadas e a sessão escolar para o apuramento dos 

deputados que iriam representar a escola na ALRAA.  

O tema em debate neste ano letivo a desenvolver era “ Racismo, Discriminação e 

Preconceito”11. Um tema que está em voga, ultimamente marcado pelos tumultos que 

surgem nas escolas entre as camadas mais jovens e, talvez por isso, tenha despertado 

bastante interesse por parte dos discentes. É um tema que também ele é abordado no 

âmbito do ensino da Geografia e trabalhar estes temas neste contexto permitiu 

desenvolver o espírito crítico dos alunos, alertá-los para a importância da violação dos 

direitos humanos e a importância de se ter uma voz ativa e estar presente nestas questões 

                                                 
11 Ver Ilustração 1- Parlamento dos Jovens - Sessão Regional (abertura); Ilustração 2- Parlamento dos 

Jovens - Sessão Regional (encerramento) em Anexo 2.  
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que implicam a tomada de decisões e dizem respeito a todos nós.  

 Outro projeto, desenvolvido com base na última formação que frequentamos, teve 

lugar no ano letivo 2014/2015 na Escola Básica e Secundária das Lajes do Pico, visando 

promover nos alunos uma consciência sustentável no que respeita à utilização dos 

recursos naturais. Foi um projeto bastante ambicioso que envolveu toda a comunidade 

escolar, consistindo na construção de um forno onde era possível cozinhar os alimentos 

que normalmente seriam confecionados em fornos providos de energia a gás, elétrica ou 

mediante lenha, num processo moroso e que implica a combustão prolongada de resíduos 

florestais até atingir uma temperatura considerável que permita a cozedura dos alimentos.  

De acordo com o que já é praticado em sociedades desenvolvidas para funções de 

aquecimento de espaços interiores, ou em regiões desfavorecidas em que este instrumento 

é uma solução e um bem essencial de várias famílias na confeção de refeições, pretendeu-

se incutir nos alunos uma consciência e atitude sustentável, no sentido de criar uma 

alternativa aos recursos existentes (não renováveis), a baixo custo e que visasse suprir as 

necessidades da população de forma eficaz.  

Também designado por “rocket stove”, este forno recorre à combustão de resíduos 

florestais de pequena espessura, facilmente acessíveis em espaços onde frequentemente 

se efetua a limpeza de matas, em carpintarias ou áreas onde são efetuadas obras da 

construção civil e onde se podem recuperar alguns desperdícios de madeira, evitando 

desta forma evitar o corte de árvores.  

 Cimentando nos mais novos e sua família o conceito de sustentabilidade dos 

recursos, este projeto surgiu do interesse demonstrado pelos alunos do 9º ano de 

escolaridade na abordagem ao tema dos “Recursos renováveis e não renováveis”. Para a 

execução e construção do forno, propriamente dito, o grupo (constituído por quatro 

elementos) contou com a participação ativa de várias pessoas, nomeadamente a docente 

de Geografia, na orientação do projeto, auxiliares de ação educativa, e os encarregados 

de educação dos alunos envolvidos, especialmente no manuseamento de materiais e 

ferramentas para a montagem do forno12.  

O resultado final foi um êxito. O forno foi apresentado a toda a comunidade escolar, 

na festa de encerramento do ano letivo, onde a confeção de alimentos permitiu demonstrar 

a sua eficiência sustentável em termos práticos e económicos. A conclusão deste projeto 

                                                 
12 Ver Ilustração 3- Fases da construção do forno sustentável, Anexo 3.  
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ficou a cargo de uma colega desta escola, dada a impossibilidade em dar continuidade ao 

mesmo neste ano letivo. De qualquer modo, pretende-se que o forno seja doado à Câmara 

Municipal das Lajes do Pico para fazer parte do Parque de Campismo do concelho, para 

que toda a comunidade possa usufruir do mesmo. 

Outro projeto que teve particular importância desenvolveu-se na Escola Básica e 

Secundária da Graciosa, no ano letivo de 2013/2014, no âmbito do programa “Educação  

Empreendedora: O Caminho do Sucesso!”13 Trata-se de um projeto aplicado às 

escolas da Região Autónoma dos Açores, com o objetivo de incentivar os alunos e 

professores para a adoção de um novo espírito de iniciativa e dinamismo que expanda os 

seus horizontes futuros. Pretende, assim, despertar nos professores e alunos dos Açores o 

potencial empreendedor e a possibilidade de poder controlar o seu futuro, permitindo, a 

longo prazo, criar o seu próprio emprego e contribuir simultaneamente para a política 

ativa de emprego e para a criação de riqueza na Região.  

Neste âmbito, foi proposto aos alunos a criação de uma feira empreendedora em 

que podiam vender produtos e/ou serviços inovadores e criativos a toda a comunidade 

escolar. No seguimento deste projeto, era solicitado, para efeitos de concurso inicialmente 

fase escolar e posteriormente na fase regional, a criação de um negócio ou produto que 

assumisse um caráter inovador, criativo e desenvolvesse o espírito crítico dos alunos. Na 

fase escolar deste projeto tivemos como funções: a orientação dos alunos na organização 

da feira empreendedora, a seleção da ideia mais empreendedora e auxiliar os alunos na 

preparação do projeto a ser apresentado na fase regional.  

Num contexto mais solidário, na época do Natal, foi sugerido pelos alunos da 

Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, Ilha Terceira (no ano letivo 

2010/2011), o desenvolvimento do Projeto Natal Solidário. No âmbito da disciplina 

Cidadania e Profissionalidade os alunos colocaram em prática o espírito da época, o dever 

cívico e moral para com os cidadãos mais desfavorecidos e mobilizaram uma campanha 

de recolha de alimentos e brinquedos para atribuir a duas famílias carenciadas. Mais do 

que contribuir com donativos a turma toda fez questão de que todos os elementos que a 

compõe entregassem em mãos às famílias estes donativos. Mais do que dar, foi importante 

receber a alegria das famílias por este pequeno conforto. Com este projeto, ficou 

                                                 
13 . http://www.edu.empreendedora.azores.gov.pt/desenvolvimento_projecto. Acesso em 16 de Maio de 

2016. 

http://www.edu.empreendedora.azores.gov.pt/desenvolvimento_projecto
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contemplado uma das competências de que a nossa sociedade carece: uma cidadania ativa 

e altruísta.  

Fazendo uma análise retrospetiva de todos estes projetos desenvolvidos, 

consideramos que os mais significantes aconteceram nos últimos três a quatro anos da 

carreira enquanto docente. Talvez por a experiência assim o permitir, ao longo do tempo 

vamos adquirindo outras dinâmicas, somos mais flexíveis na forma como ensinamos ou 

estamos mais predispostos a este tipo de atividades que, a meu ver, são extremamente 

enriquecedoras, contribuem para o desenvolvimento do conhecimento autónomo do 

aluno, ao mesmo tempo que o torna um cidadão mais consciente, desempenhando um 

papel ativo na sociedade.  

  

3.2.4 Atividades de Gestão 

Além da docência são exigidos aos professores o desenvolvimento de competências 

e tarefas inerentes ou não ao cargo de docentes. São raros os casos em que numa escola a 

maioria dos professores exerce exclusivamente o ensino. Aliada a esta atividade estão 

cargos que vão desde a coordenação de grupo disciplinar; coordenação de departamento; 

presidência do conselho pedagógico; secretário; diretor de turma; tutor; entre outros. É 

sabido que alguns destes cargos exigem pessoal estável ao nível do quadro de escola, para 

não haja uma quebra nas dinâmicas desenvolvidas. Assim, é comum que a docentes em 

regime de contratação, não sejam atribuídos cargos de gestão central da escola.  

 Ao longo do trabalho enquanto professora exercemos o cargo de diretora de turma 

em cinco escolas distintas. Neste cargo inclui-se a direção de turma em cursos de 

formação para adultos. Na Escola Básica Integrada da Maia, São Miguel (no presente ano 

letivo); Escola Básica Integrada Francisco Ornelas da Câmara, Terceira (ano letivo de 

2012/2013) e na Escola Secundária das Velas, São Jorge (ano letivo 2009/2010) 

desempenhamos a função de diretora de turma do 7º e 8º anos do ensino básico. Entre 

outras atividades, tínhamos como funções presidir às reuniões do conselho de turma 

realizadas ao longo do ano; estabelecer contacto regular com os encarregados de 

educação; informar os professores que constituem o conselho de turma acerca dos 

assuntos implicados nesta e dialogar com os alunos acerca das suas aprendizagens, 

sucessos e limitações.  

Enquanto diretora de turma, consideramos ter cumprido todas as exigências do 
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cargo atribuído de acordo com os domínios de intervenção definidos pelos órgãos da 

escola, disponibilizando a informação referente à turma ao conselho de turma, 

organizando o dossier de turma de forma cuidada e completa.  

Neste cargo é indispensável o estabelecimento de contatos quer presencialmente 

quer via telefone com os encarregados de educação, por forma a facilitar e a viabilizar o 

processo de ensino-aprendizagem dos educandos. Neste âmbito alertamos para o 

desempenho, aproveitamento e assiduidade dos alunos nas diferentes áreas curriculares 

disciplinares e sempre que foram diagnosticadas dificuldades, junto com os restantes 

docentes da turma, com encarregado de educação e com os próprios alunos, definiram-se 

estratégias para colmatar essas dificuldades  

Em relação aos discentes, mantivemos uma relação aberta para que os mesmos não 

se sentissem inibidos de falar ou abordar alguns assuntos que envolvessem a escola, o seu 

desempenho escolar, relação com a comunidade escolar, entre outros assuntos, o que se 

tornou vantajoso, no sentido em que possibilitou uma certa facilidade de comunicação 

entre a diretora de turma e os alunos, promovendo assim o diálogo entre ambos.  

Em turmas muito peculiares, em que os alunos manifestavam dificuldades de 

aprendizagem, e em alguns casos diagnósticos de dificuldades de aprendizagens 

identificadas como a hiperatividade, foi também nosso dever, enquanto responsável pela 

turma, alertar os colegas para avaliações diferenciadas e propósitos a ter em conta na 

avaliação destes alunos, bem como os seus encarregados de educação a respeito do seu 

desempenho escolar.  

Como diretora de turma é importante ter um olhar atento sobre os comportamentos, 

ritmos de aprendizagem e dificuldades que os alunos que estão sob a nossa 

“responsabilidade” apresentam, no sentido de permitir uma intervenção adequada, que dê 

resposta às necessidades do aluno e não comprometa o seu desenvolvimento. Esta 

diagnose, em alguns casos, resultou na elaboração de um Projeto Educativo Individual 

(PEI).  

Além dos alunos em causa e dos encarregados de educação, muitas vezes é 

importante o trabalho em equipa com outros membros que compõe o corpo escolar, como 

os membros do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), Ensino Especial e Conselho 

Executivo.  

A função de diretora de turma foi também exercida na formação para adultos na 
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Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, Terceira (em 2008/2009) e no 

Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo, Terceira (em 2010/2011), em parceria 

com a Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade. Neste contexto os cuidados que 

desenvolvemos para com os alunos são diferentes até porque estamos a lidar com adultos, 

não há registos de participações disciplinares, as faltas de assiduidade são mais 

controladas e todo o interesse e motivação perante a escola é maior. Todavia, as tarefas 

são semelhantes: levantamento e justificação de faltas; organização e atualização do 

dossier de turma, entre outras tarefas. A particularidade de exercer esta função numa 

turma de adultos que se encontram num estabelecimento prisional não diferiu da que é 

realizada em contexto escolar.  

Outro cargo que é comum os docentes desempenharem nas escolas é o de secretário, 

sendo o professor responsável por redigir as atas acerca dos assuntos desenvolvidos nas 

várias reuniões. Este papel é inerente a uma direção de turma ou em ocasiões de reuniões 

do departamento; com encarregados de educação ou até do conselho pedagógico. 

Exercemos esta função pontualmente em reuniões de departamento e de forma regular, 

quando associado a uma direção de turma. Nesta última circunstância foi exercido em 

apenas duas escolas: Escola Básica e Secundária de Santa Maria, (no ano letivo de 

2012/2013) e na Escola Secundária das Lajes do Pico, no Pico (no mesmo ano letivo e 

em 2014/2015). Enquanto mantivemos este cargo esforçamo-nos por realizar as atas de 

forma clara, concisa e objetiva em conformidade com o tempo, em regra, para a sua 

entrega.  

Ainda nestas mesmas escolas desempenhamos a função de professora de apoio. No 

caso da primeira escola, demos apoio individualizado em sala de aula a duas alunas que 

apresentavam elevadas dificuldades de aprendizagem. Tínhamos como função orientar as 

alunas na realização das tarefas a desenvolver em contexto de sala de aula; reforçar a 

explicação dos conteúdos e, sempre que possível, aplicar exercícios extras ou reduzir o 

número de atividades a realizar bem como o grau de dificuldade das mesmas, conforme 

o grau de facilidade ou dificuldade que as mesmas apresentavam na aquisição de 

conhecimentos. Na segunda escola este apoio realizou-se fora da sala de aula e destinava-

se ao esclarecimento de dúvidas, preparação dos alunos para os momentos de avaliação e 

auxílio no desenvolvimento de alguns trabalhos individuais ao nível da Geografia.  

Nas escolas onde temos lecionado é comum os professores do mesmo grupo 
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disciplinar trocarem ideias, materiais ou experienciar estratégias que vão pondo em 

prática ao longo do tempo. Geralmente estas situações ocorrem em reunião de grupo, 

onde além desses assuntos são abordadas as atividades curriculares e extracurriculares a 

desenvolver ao nível do Plano Anual de Atividades (PAA); é elaborada uma análise ao 

desenvolvimento dos conteúdos inicialmente planificados e evidenciadas as 

condicionantes que que poderão estar na origem de muitas vezes não se cumprirem os 

conteúdos programáticos. Foi-nos atribuído este cargo na Escola Básica e Secundária da 

Graciosa, (no ano letivo 2013/2014). Esta tarefa foi simplificada na medida em que sendo 

uma escola com um número de alunos reduzido, também os elementos do grupo 

disciplinar de Geografia acompanham esta tendência, pelo que o número reduzido de 

colegas nesta circunstância foi facilitador na execução destas reuniões, mas menos 

enriquecedor pela falta de variedade de testemunhos que contribuíssem com a 

dinamização de novas estratégias ou formas de desenvolver o ensino.  

No presente ano letivo, na – Escola Básica e Integrada da Maia, São Miguel, pela 

primeira vez na escola e para nós, fomos responsáveis pela tutoria de três alunos do oitavo 

ano de escolaridade. No início do ano frequentamos uma breve formação acerca desta 

modalidade de apoio aos alunos, no entanto, é na prática que vamos desenvolvendo 

técnicas e estratégias que se adequam a cada estudante mediante as suas necessidades e 

dificuldades diagnosticadas. Ainda que estes alunos sejam muito diferentes na sua postura 

têm algo em comum: um elevado desinteresse pelos assuntos que dizem respeito à vida 

escolar. Nestas sessões, por vezes, assumimos a postura de encarregado de educação, sem 

comprometermos essa responsabilidade: faz-se um acompanhamento do aluno nos seus 

sucessos e fracassos; definem-se e redefinem-se estratégias que conduzam a uma 

aprendizagem mais significativa e facilitadora; criam-se horários de estudo e organiza-se 

a frequência às oficinas de estudo nas diferentes áreas curriculares disciplinares; 

estrutura-se em conjunto com os alunos planos de estudo para se prepararem para os 

momentos de avaliação; preparam-se leituras recreativas e ainda se explicam os trabalhos 

de casa. É um dos cargos mais exigentes que pode ser atribuído a um professor, seguido 

do de diretor de turma.  

Apesar de cada aluno ter apenas um tutor, trabalhamos em conjunto com todo o 

conselho de turma. Muitas vezes recebemos por parte dos colegas um feedback da 

postura, comportamento e empenho dos discentes e, conjuntamente, definimos estratégias 
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que possam colmatar ou minimizar problemas. Entramos em contacto com os 

encarregados de educação e informamos o trabalho que tem sido desenvolvido na escola 

e aquele que esperamos que seja realizado em casa. É importante a comunicação entre 

todos os intervenientes no processo de ensino e de aprendizagem do aluno de forma a que 

as decisões e as estratégias adotadas sejam consistentes e coerentes mediante o papel que 

cada um desempenha. Por vezes, não é suficiente e sentimo-nos imputáveis quando os 

resultados se manifestam muito longe do desejado.  

  

3.3 Publicações  

Nos dias de hoje, praticamente todas as escolas utilizam as redes sociais como meio 

de promover e divulgar as atividades que vão sendo desenvolvidas na escola. Até aqui 

era comum, mediante os clubes de jornalismo, as escolas criarem o seu próprio jornal 

para esse efeito. Hoje opta-se por esse instrumento de divulgação, agora em formato 

digital ou recorre-se às redes sociais para tal, pois é um canal de acesso à informação e 

comunicação privilegiado pela maioria dos alunos e de grande parte dos indivíduos que 

compõe a comunidade escolar. Assim, todas as iniciativas que desenvolvemos no âmbito 

escolar foram divulgadas através destes meios disponibilizados pelas escolas.  

Apenas no primeiro ano em que demos início à carreira docente, em 2008/2009, na 

Escola Jerónimo Emiliano de Andrade, ilha Terceira, talvez pelo facto das redes sociais 

não terem na altura a dinâmica de hoje, foi divulgado num dos jornais da região uma 

atividade do grupo disciplinar de Geografia, no âmbito da comemoração do dia da 

Europa. Esta atividade, destinada aos alunos do sétimo ano de escolaridade, inseriu-se no 

tema “ A Terra: estudos e representações” e consistiu na realização e apresentação de um 

anagrama sobre a UE juntamente com a apresentação dos trabalhos dos alunos do 7º ano 

que consistiam num BI dos países que fazem parte da União Europeia elaborado com 

materiais recicláveis, tecidos, entre outros. Neste dia, durante as atividades os alunos 
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utilizaram ao peito uma estrela dourada representativa da bandeira da UE14.   

 

3.4 Formação  

3.4.1 A importância da formação contínua na aquisição de novos saberes  

Como já aqui foi referido, qualquer pessoa predisposta à aprendizagem fá-lo para 

toda a vida. Na qualidade de docentes, somos também alunos vitalícios, em constante 

aprendizagem. As transformações que ocorrem diariamente, a um ritmo cada vez mais 

rápido, obrigam-nos a ser e a estar mais atentos a essa mudança para que com ela 

consigamos adquirir novos conhecimentos.  

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de 

técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e 

de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante 

investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência. O processo de formação 

está dependente de percursos educativos, mas não se deixa controlar pela pedagogia 

(Nóvoa, 1992, p. 13).  

Esta constante atualização pode ocorrer de forma autodidata - em que cada um 

procura o conhecimento, investiga e reflete sobre aspetos que são úteis à sua prática letiva, 

ou simplesmente enriquecem o seu intelecto - ou ainda procurarmos formações 

específicas. Quer de uma forma, quer de outra, procuramos neste conhecimento uma 

forma de enriquecer o nosso saber e sobretudo, uma forma de o transmitir aos alunos, 

como veremos no tema seguinte.  

 As formações frequentadas são de diversa índole. Consideramos que não devemos 

centrar-nos num tema específico de uma ciência e estudá-lo de forma exaustiva mediante 

diversos prismas, pois estamos a ser redutores e a afunilarmos o nosso conhecimento. 

Numa área como a educação em que a cada dia que passa nos são apresentados diferentes 

desafios, não podemos dedicar a aprendizagem ou procurar formação somente relativa à 

ciência que lecionamos: a Geografia. Se o fizermos teremos um vasto conhecimento sobre 

esta disciplina, mas talvez sentíssemos dificuldades em transmitir novos conhecimentos 

a alunos que apresentassem, por exemplo, dificuldades de aprendizagem por não 

                                                 
14 Diário Insular (09 de Maio de 2009). Exposição assinala Dia da Europa na Jerónimo Emiliano de 

Andrade. Consultar em http://www.diarioinsular.com/version/1.1/r16/?cmd=noticia&id=7851  

  

http://www.diarioinsular.com/version/1.1/r16/?cmd=noticia&id=7851
http://www.diarioinsular.com/version/1.1/r16/?cmd=noticia&id=7851
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sabermos lidar com essa situação. Pensamos que deve existir um meio-termo, e foi 

mediante essa máxima que desenvolvemos a nossa formação.  

 É verdade que, mais uma vez, o espaço geográfico condiciona o conhecimento e, 

neste caso, as possibilidades de formação que dispomos. Nas ilhas da RAA, os custos que 

acarretam as deslocações para obtermos formação, implicam que tenhamos que nos 

restringir às formações que vigoram nas escolas mais próximas que podem nem sempre 

se coadunar com as expetativas ou interesse de cada um. 

 

3.4.2 Conhecimentos adquiridos na formação contínua – aplicação em contexto de sala de 

aula. 

Os saberes que adquirimos em formações não devem ficar encerrados no intelecto 

do professor, como um acumular de saber. As formações fazem sentido quando o seu 

conteúdo é partilhado e, essencialmente, é selecionado e posto em prática nas atividades 

letivas com os alunos. Assim, nas formações que participamos conseguimos transpor 

algum desse conhecimento para o contexto de sala de aula, numa vertente muito prática. 

“A formação passa pela experimentação, pela inovação, pelo ensaio de novos modos de 

trabalho pedagógico. E por uma reflexão crítica sobre a sua utilização. A formação passa 

por processos de investigação, diretamente articulados com as práticas educativas” 

(Nóvoa, 1992, p.16). 

Desde que iniciamos a prática letiva que tentamos, sempre que possível, realizar 

uma formação. Em 2008, muito alusiva às temáticas abordadas na Geografia, a formação 

“Agricultura e Pescas em Portugal Continental e Açores” permitiu conhecer, na época, as 

diretivas europeias da agricultura e das pescas. Tratou-se de uma formação muito 

interessante pelo papel que a RAA ocupa no domínio destas atividades, especialmente no 

quadro das pescas pela ZEE que o nosso país dispõe. Foi igualmente interessante no final 

desta formação colocar em prática alguns dos conhecimentos adquiridos com a visita ao 

porto de pescas de São Mateus, na ilha Terceira, um dos mais importantes nesta atividade: 

um percurso desde o porto em si, com a análise da dinâmica deste espaço ao nível das 

infraestruturas, embarcações e pescadores, até à lota, onde pudemos observar a 

classificação do pescado, a compra e venda do mesmo.  

Apesar do conhecimento adquirido nessa ação formativa ter sido importante, houve 

três formações que contribuíram de forma decisiva para a nossa prática letiva e nos 
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marcaram enquanto docente: a participação no debate “A moda feminina e a mutilação 

genital infantil”, em 2010; a formação “Mapas Digitais e Ordenamento do Território”, 

em 2013 e a formação “Educar para o desenvolvimento sustentável – responsabilizar para 

uma cidadania global: a escola no centro da mudança”, também em 2013.  

A primeira esteve relacionada com a educação para adultos, ao abrigo do Programa 

Reativar (anteriormente mencionado), na disciplina de Cidadania e Profissionalidade, em 

que numa ida ao cinema para visualizarmos o filme “A flor do deserto” de Sherry 

Hormann, 2009, foi possível refletir um pouco sobre os direitos humanos, a desigualdade 

de género, a discriminação e os fatores culturais que ditam práticas que violam os direitos 

humanos, em especial das mulheres. Esta visualização foi enriquecida, posteriormente, 

com um debate sobre estes assuntos e tivemos a oportunidade de ver alunos a participarem 

de forma ativa nesta discussão com contributos bastante oportunos e válidos sobre esta 

abordagem. Mais tarde, em contexto de sala de aula, este assunto foi o mote para trabalhar 

os temas dos direitos humanos e outros correlacionados.  

Seria impensável levar alunos do terceiro ciclo a visionarem o filme “A flor do 

deserto”, como aconteceu com alunos com idades mais avançadas. Trata-se de um filme 

com cenas suscetíveis de ferir sensibilidades e algumas um pouco mais violentas para 

tenras faixas etárias, no entanto, mediante outros instrumentos, relacionados com esta 

temática como vídeos similares, textos e documentários é possível abordar estas questões 

e até falar sobre a problemática vivenciada no filme.  

A segunda formação foi igualmente significativa e debruçou-se sobre o 

manuseamento de programas recorrentes no Ordenamento do Território. O formador deu 

especial atenção aos docentes e propôs a exploração intensiva do programa Google Earth. 

Este programa é bastante conhecido por parte dos alunos, no entanto, há aspetos muito 

próprios deste instrumento que podem constituir-se como sendo uma mais-valia para as 

aulas de Geografia. A representação das formas do litoral e a elaboração de perfis 

topográficos com informação adicional (elaborada pelo aluno), foram alguns dos 

momentos de aprendizagem mais significativos da formação, que mais tarde foram postos 

em prática com os discentes.  

Em termos práticos, a formação do Google Earth foi extremamente satisfatória ao 

nível do trabalho com os alunos. Nesta experiência foi visível a sua motivação pela 

descoberta e o gosto pela aprendizagem. Foram traçados perfis topográficos, analisados 
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espaços da superfície terrestre em especial da orla costeira de parte do território 

continental e insular.  

A última formação acima referida, mas não menos importante, abordou uma 

temática que para nós, docentes de Geografia, está muito presente no nosso trabalho de 

forma constante: a sustentabilidade. Na formação, além de tratarmos esta dinâmica do 

ponto de vista teórico, com base em referenciais de autores que desenvolveram este 

conceito e espírito, foi-nos proposto uma planificação de aula ou atividade em que 

abordássemos este tema que tem tanto de global como de local. Parecia simples, dada a 

nossa predisposição geográfica para um assunto que pode ser abordado de várias formas, 

todavia, tentámos através de um espírito inovador desenvolver uma atividade com os 

alunos que fosse, neste âmbito mais significativa. Desta formação surgiu o 

desenvolvimento do projeto antes referido: a construção do forno sustentável.  

Além destas formações voltadas para a Geografia, foi igualmente importante a 

participação na palestra sobre “Défice de Atenção e Hiperatividade” em 2011. Aliada à 

pequena experiência em NEE na época, consideramos que esta palestra, entre outras 

situações vivenciadas em contexto de sala de aula, foi talvez a motivação para a 

candidatura a uma Pós-Graduação em Educação Especial: Domínio Cognitivo e Motor. 

Até à data não exercemos funções de docência em educação especial (de forma direta), 

no entanto esta formação foi uma mais-valia pois permitiu-nos estudar e avaliar formas 

de lidar com alunos que têm NEE.  

Como referimos anteriormente, das NEE, as DA são as que assumem uma maior 

proporção no leque de alunos que ensinamos. Como tal, devemos compreender primeiro 

o que motiva essas dificuldades para depois podermos aplicar estratégias.  

  

3.5 Distinções recebidas 

É comum ao longo do nosso percurso profissional, recebermos, mediante o trabalho 

que desenvolvemos, algum reconhecimento por parte dos Órgão de Gestão das escolas, 

que veem o nosso trabalho como uma mais-valia para o processo de ensino aprendizagem. 

Outras vezes, esse reconhecimento vem dos alunos no fim de uma aula, ou dos 

encarregados de educação pelo papel desempenhado pelo docente e/ou diretor de turma. 

Em nenhuma destas circunstâncias nos é atribuída uma distinção “em papel”. Na verdade, 

somos várias vezes reconhecidos pelo nosso trabalho e pela forma como o desenvolvemos 
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e isso é, para nós, uma distinção, um reconhecimento genuíno, que vem daqueles com 

quem trabalhamos de forma direta.  

Por outro lado, há instituições que veem no trabalho docente uma certa notoriedade 

que pode contribuir para um ambiente facilitador da aprendizagem. Por essa postura, 

empenho e dedicação o Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo, ilha Terceira 

(no ano letivo 2010/2011) declarou este reconhecimento aos docentes que ministraram 

aulas aos reclusos neste edifício.  

  

3.6 Considerações finais à prática profissional 

Como foi aqui já evidenciado, o nosso percurso académico, até à profissionalização 

no ensino da Geografia, foi um processo construído passo a passo. Da mesma forma, a 

cada ano que passa desenvolvemos novas competências e experiências, pelo que o 

processo de ensino vai adquirindo uma certa flexibilidade na forma como é ministrado. 

Não descurando a exigência ao nível dos conteúdos científicos que devemos ensinar, a 

forma como se processa a abordagem a estes conteúdos pode ser cada vez mais 

significativa, especialmente quando vai ao encontro dos interesses dos alunos e estes se 

sentem motivados para esta aprendizagem. Com a experiência tornamo-nos mais 

reflexivos na forma como ensinamos e no modo como aquilo que ensinamos é assimilado 

pelos alunos. A reflexão, como já foi evidenciado, é um instrumento extremamente 

importante no ensino, na medida em avalia e pondera experiências e procedimentos que 

experimentamos ao longo deste processo.  

Há cada vez mais uma preocupação com a forma como transmitimos o 

conhecimento aos alunos no sentido de cativá-los e tornar a aprendizagem mais 

reveladora e próxima do seu quotidiano. Neste contexto, é importante termos em conta 

os fatores endógenos e exógenos onde se desenvolve o processo de ensino e de 

aprendizagem. A localização geográfica auxilia-nos a compreender a realidade onde os 

alunos se inserem, ao mesmo tempo que contribui para a construção do conhecimento. 

Em parte, o saber empírico do aluno é resultante da sua condição geográfica, ou seja, o 

conhecimento histórico e cultural que está enraizado no crescimento e desenvolvimento 

do aluno resulta do meio em que vive.  

Ao longo da nossa atividade profissional temos cada vez mais presente nas 

dinâmicas letivas a referência ao meio local como ponto de partida para o 
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desenvolvimento das aprendizagens, no sentido de reconhecer o contributo que cada lugar 

oferece na construção do conhecimento, como também de conhecer e valorizar o 

património histórico e cultural de cada região.  

Este enlace entre o património local e o conhecimento científico resulta numa 

aprendizagem mais facilitadora até para aqueles alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem. Esta estratégia ou forma de ensinar deve estar muito presente nas práticas 

letivas, pois partindo de exemplos reais e do quotidiano dos alunos suprimos dificuldades 

que num ambiente abstrato seriam difíceis de colmatar. Como referem Fernandes e Rocha 

(2010), para “…o aluno o espaço, primeiramente tem que ser entendido a partir do espaço 

em que ele vive” (ob. cit, p.2). A abordagem ao meio local e a realização de trabalhos de 

campo são, na nossa opinião, os aspetos mais significativos da atividade profissional 

desenvolvida ao nível da docência. Reconhecemos o papel da Geografia quando levamos 

os alunos para trabalho de campo e tentamos que estes analisem o espaço local aos olhos 

desta ciência. Talvez o facto de exercermos funções em escolas muito distintas, em 

localizações geográficas diversas, com um domínio histórico e cultural muito peculiar, 

ofereceu esta necessidade de conhecer e explorar o meio local que tentamos transpor para 

os alunos.  

Por outro lado, a instabilidade profissional, no que respeita ao exercício de funções 

todos os anos em diferentes escolas, não permite o desenvolvimento de projetos mais 

completos e com outras dinâmicas. Esta é talvez a maior desvantagem desta profissão. 

Inviabiliza, por vezes, o desenvolvimento de atividades que seriam muito mais 

significativas para os alunos se estas tivessem continuidade no ano seguinte. 
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4. O saber, o meio local e a reflexão  

4.1 A importância do saber do aluno na construção do conhecimento 

geográfico  

Faz todo o sentido que, enquanto geógrafos, tenhamos uma certa predisposição para 

analisar, interpretar e questionar os espaços onde nos encontramos. Quando nos 

deparamos com uma paisagem é sistemático e quase natural o elencar de informação que 

“registamos” a partir da observação de forma a percebermos e a entendermos o contexto 

em que nos encontramos.  

Quando realizamos estas leituras das paisagens estamos a elaborar uma 

desconstrução do espaço que nos envolve, da história daquele lugar e das pessoas que 

nele habitam. Como refere Callai (2005, p.238): 

...são as paisagens que mostram, por meio da sua aparência, a história da população 

que ali vive, os recursos naturais de que dispõe e a forma como se utiliza de tais 

recursos. (…) Importa então considerar as características culturais dos povos e os 

interesses envolvidos para a realização da leitura da paisagem. (…) Assim como a 

paisagem está cheia de historicidade, o sujeito que a lê também tem o seu processo 

de seleção do que observa. São verdades construídas, mas enraizadas nas histórias 

das pessoas, dos grupos que ali vivem.  

Sendo o nosso percurso profissional marcado pelo ensino em várias ilhas da RAA, 

observamos sempre distintas paisagens, com realidades espaciais, sociodemográficas e 

económicas muito diferenciadas que permitiram explorar, comparar e questionar a 

relação entre os fenómenos físicos e humanos entre territórios que se encontram próximos 

em termos de espaço mas distantes em termos de dinâmicas. Se por um lado, a cultura 

açoriana tem algo de homogéneo, por outro lado, na mesma ilha conseguimos encontrar 

dinâmicas espaciais e sociais muito variadas que particularizam aspetos desta cultura. 

Estas experiências foram, sem dúvida, uma mais-valia no desenvolvimento do trabalho 

enquanto docente.  

À medida que contactamos com novos espaços, além de investigarmos alguma 

informação relativa à demografia, economia, cultura, entre outros assuntos relativos ao 

espaço em questão, procuramos junto dos alunos alguns esclarecimentos desta índole, 

com base nas suas experiências de vida e no seu quotidiano, pois “... o saber popular 

tradicional está fundamentado na experiência pessoal, nos seus próprios conhecimentos 

individuais, (…) o que herda da bagagem cultural acumulada, historicamente, pela sua 
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coletividade” (Santos e Costa, 2009, p. 4).  

As experiências dos alunos não podem ser desconsideradas ou tomadas como 

menos válidas por serem ainda pouco vividas, quando muito pouco fundamentadas, 

podendo suscitar dúvidas em relação aos factos como realmente se sucederam. Daí a 

importância de uma investigação prévia mas considerando os pontos de vista dos 

estudantes, uma vez que podem ser um bom ponto de partida para a abordagem de 

assuntos ligados à Geografia e ao meio envolvente. Os teóricos construtivistas enfatizam 

o uso flexível do conhecimento pré-existente, em vez de o recall de esquemas pré-

concebidos (Spiro et al., 1991, apud Ertmer e Newby, 2013). A criação de ferramentas 

cognitivas que refletem a sabedoria da cultura em que são inseridos, bem como as 

perceções e as experiências dos indivíduos conduz a uma aprendizagem significativa e 

duradoura que na perspetiva de Brown et al. (1989) deve incluir três fatores fundamentais: 

a atividade (prática), o conceito (conhecimento), e a cultura (contexto). 

Segundo Callai (2001), a abordagem às vivências dos alunos como parte integrante 

e fundamental na construção do seu conhecimento, partindo do seu próprio saber, é por 

vezes, encarada pelos docentes como sendo algo empobrecido pela ausência do substrato 

científico. Para a mesma autora, estas situações são entendidas, pela maioria dos 

professores, como uma certa “falta de clareza” nos conteúdos ou como algo pleonástico 

e, por isso, não são devidamente consideradas na construção do conhecimento do aluno. 

“A relação do indivíduo com o seu meio, a compreensão do espaço construído no 

quotidiano, os microespaços que são os territórios dos indivíduos, da família, da escola 

(…), devem ser incorporados nos conteúdos formais que as listas de Geografia contêm 

(Callai, 2001, p. 141).  

Neste ponto de vista, o Currículo Regional do Ensino Básico (CREB)15, pressupõe 

                                                 
15 O CREB surgiu da abertura progressiva do currículo nacional a adaptações de âmbito regional e local, 

evidenciadas na publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo e as sucessivas alterações e adaptações 

introduzidas pela Lei n.º 46/1986; Lei n.º 115/1997 e Lei n.º 49/2005. Estas estipulam que “os planos 

curriculares do ensino básico devem ser estabelecidos à escala nacional, sem prejuízo da existência de 

conteúdos flexíveis integrando componentes regionais (n.º 4 do artigo 50.º)” (CREB, 2011, p.4).O CREB 

define “o conjunto de aprendizagens e competências a desenvolver pelos alunos que se fundamentam nas 

características geográficas, económicas, sociais, culturais e político-administrativas dos Açores” (CREB, 

2011, p.4). As competências elencadas neste documento evocam aprendizagens significativas 

contextualizadas no âmbito regional ligadas aos conceitos de Insularidade e Açorianidade. “… O referido 

diploma sugere aprendizagens especialmente significativas para os jovens açorianos, explicitando pistas 

para a sua contextualização regional. No entanto, o destaque dos referidos contextos de significação, por 

via da enunciação de competências a eles subordinadas, poderá levar à ideia de currículo regional como 
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que, neste nível de ensino, se desenvolvam competências de índole personalizadora, 

instrutiva /do conhecimento e socializadora. Este instrumento vem assim desmistificar a 

“falta de clareza”, assumindo este procedimento como inerente e essencial no processo 

de ensino e de aprendizagem. Pretende facilitar, quando oportuno, a realização dessas 

aprendizagens de forma adaptada à realidade regional, tornando-as mais significativas. 

Como é referenciado no documento, “… desde os primeiros anos de escolaridade que se 

procura contribuir para a compreensão progressiva das inter-relações entre o contexto 

geográfico e a sociedade, levando o aluno a construir uma visão global e organizada de 

uma sociedade complexa, plural e em permanente mudança” (2011 p.67).  

O CREB presume o desenvolvimento de dois temas transversais: Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (EDS) e a Açorianidade 16 “… através de uma atitude 

investigativa e reflexiva, partindo de temáticas que, de certa forma, se relacionam com a 

vida quotidiana, tendo como objetivo torná-las significativas” (ob. cit, p.67).  

A abordagem a situações reais em contexto de sala de aula, envolve uma reflexão e 

a busca de um fundamento para os fenómenos que acontecem à nossa volta e que se 

encontram materializados em diversas paisagens. A procura de argumentos que 

justifiquem essas realidades implica debruçarmo-nos sobre a realidade envolvente, 

aprofundar o conhecimento que temos acerca dela e perceber o que para nós é ainda 

desconhecido ou inexplicado.  

Atualmente é dada uma maior importância ao saber do aluno como ponto de partida 

para a construção do seu conhecimento. Ultrapassado o ensino livresco repleto de 

                                                 
uma adição ao currículo nacional. Para evitar este risco, sublinha-se a afirmação da ideia de currículo 

regional como adaptação orgânica do currículo nacional. O elenco de competências apresentado neste 

Decreto Regulamentar Regional é fiel a esta ideia” (CREB, 2011, p.4). 

16 A Açorianidade é um termo que “exprime a condição histórica, geográfica, social e humana do ser 

açoriano. Foi criado por Vitorino Nemésio, que o teve decalcado de hispanidad (Miguel de Unamuno) e 

que usou pela primeira vez num artigo publicado na Revista Insula (n.º 8, Ponta Delgada, 1932). Intitulado 

«Açorianidade», o artigo tece considerações sobre o viver das ilhas, num tom de crónica carregada de 

saudade pelo afastamento do autor em relação à sua ilha natal (ilha Terceira). Aos 30 anos, sem qualquer 

intenção reivindicativa ou política, apenas por um sentimento de saudade e «desterro», criava Nemésio o 

conceito e o termo açorianidade, alma do ser-se açoriano, que emerge em quase toda a sua obra de poeta e 

de romancista e contista. Alargado, este conceito não só exprime a qualidade e a alma do ser-se açoriano, 

dentro ou fora (principalmente fora) dos Açores, mas o conjunto de condicionantes do viver arquipelágico: 

a sua geografia (que «vale tanto como a história»), o seu vulcanismo, as suas limitações económicas, a sua 

dispersão humana e a sua idiossincrasia, os seus falares típicos, enfim, tudo o que contribui para conferir 

identidade” http://www.culturacores.azores.gov.pt/ea/pesquisa/Default.aspx?id=566 Acesso em 

11/03/2016. 

http://www.culturacores.azores.gov.pt/ea/pesquisa/Default.aspx?id=566
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nomenclaturas e muito centrado no papel do professor, a formação de bons profissionais 

implica que estes consigam  

… desenvolver nos alunos a capacidade de aprender a aprender, de pesquisar, de 

observar, de ler e refletir, de desconfiar de clichês ou estereótipos, de ter iniciativa e 

capacidade próprias. (…) O aluno não deve ser um sujeito passivo no ensino, 

limitando-se a adquirir conhecimentos teóricos sem sequer compreendê-los no todo 

e acreditando que este deve trabalhar extraindo hipóteses e criando a sua própria 

estrutura mental, o estudo do meio como fio condutor na construção de 

conhecimento (Bueno, 2009, p. 197).  

Valida-se cada vez mais uma forma de ensinar assente em práticas educativas 

libertadoras, autênticas e muito mais significativas na construção do conhecimento, ou 

seja, a “… aula de Geografia deve deslocar a sua preocupação maior em “dar o conteúdo”, 

para como reorganizá-lo de modo mais consciente para ser capaz de ter um significado 

além do saber” (Callai,2001, p.145).  

As práticas educativas desenvolvem-se em diferentes contextos, sejam eles mais ou 

menos institucionalizados ou no âmbito das vivências de cada um. Esta educação 

informal baseada em experiências de vida, cada vez mais utilizada no processo de ensino-

aprendizagem, permite-nos discutir o que, e como, ensinar os nossos alunos, assim como 

a reajustar mecanismos para ensinar a observar, representar, comparar, estabelecer 

relações entre os diferentes espaços. (figura 4). 

 

Figura 4 - Construção do conhecimento geográfico do aluno. 

Esta necessidade do conhecimento do saber local começa já a ter indícios em alguns 

instrumentos de trabalho que de uma forma massiva são “talhados” para o ensino. Já se 

percebe que algumas editoras têm, na conceção dos manuais escolares, alguma 

preocupação em propor atividades que envolvam o meio local, que elucidam a 
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curiosidade sobre assuntos ligados ao estudo da Geografia na sua área de residência. 

Neste contexto foi importante o contributo do CREB no delinear de competências a 

desenvolver com os alunos ao nível da Região no âmbito geográfico, histórico, cultural e 

social.  

Segundo Carneiro (1993), é importante que o professor de Geografia se encaminhe 

para uma prática motivadora e um compromisso de aniquilar a transmissão de 

conhecimento em que o aluno, neste processo, é um agente passivo. A mesma autora, faz 

referência à necessidade de os docentes encararem a realidade em que atuam no âmbito 

político-económico e sociocultural, como elemento essencial ao ensino da geografia 

local, numa tentativa de aproximar os alunos da sua realidade e estudo do meio 

envolvente: 

... o mais importante (…) é que o professor compartilhe com os alunos uma conceção 

atualizada, dinâmica e contextualizada da Geografia, enquanto dimensão 

significativa da educação escolar (…) e que, juntos, busquem na realidade de cada 

meio escolar e do seu ambiente comunitário, alternativas de concretização de um 

projeto de trabalho que possa ser vivenciado como referencial para situar-se e atuar 

no mundo(ob.cit, p. 125).  

Entende-se que o saber que o aluno possui pode ser constituído como objeto de 

análise e ponto de partida para a construção do seu conhecimento e ampliação do mesmo, 

porque  

… o aluno é um ser histórico que traz consigo e em si uma história, e um 

conhecimento adquirido na própria vivência. O desafio é fazer a partir daí a 

ampliação e o aprofundamento do conhecimento do seu espaço, do lugar em que 

vive, relacionando-o com outros espaços mais distantes e até diferentes (Callai, 

2001, p.136).  

  

4.2 O meio local e a construção do conhecimento geográfico do aluno  

Partindo da análise de factos reais e muito presentes no quotidiano dos alunos 

pretende-se que estes sejam autónomos na construção do seu conhecimento e, para isso, 

devem começar pelo saber que já possuem mediante as experiências já vivenciadas. Com 

base nestes factos empíricos, torna-se mais percetível para os alunos compreender que os 

fenómenos naturais estão relacionados com os fenómenos sociais, complementando-se e 

interligando-se. Porém, diferem de lugar para lugar e, por isso, requerem um tratamento 
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diferente mediante cada abordagem.  

Este conhecimento do aluno ou as experiências por ele já vividas, contextualizam e 

permitem análises a uma escala local. Ensinar Geografia com base nestes contributos 

pessoais dos alunos a partir do meio envolvente, é compreender a localização dos lugares; 

os fatores que contribuíram para a fixação da população; a forma como foi/está 

organizado o espaço funcional; a forma como as atividades económicas se desenvolveram 

no local, entre outras dinâmicas que ditam a organização das paisagens onde os alunos 

estão inseridos, antes de partirmos para uma escala mais global.  

Desenvolver um estudo a partir de uma escala local torna mais fácil ao aluno 

perceber depois outras realidades, nomeadamente, à escala nacional ou mundial que, 

normalmente, exigem uma análise de fenómenos que são, por vezes, mais complexos.  

O espaço mais próximo do aluno, onde ele vive, constitui a base da construção do 

seu próprio conhecimento de forma consciente e autónoma, para depois alcançar o 

conhecimento do espaço global. Partindo de uma abordagem ao meio envolvente (a uma 

escala local) e ao saber do aluno, estamos a contribuir para o desenvolvimento e 

construção do seu conhecimento, ao mesmo tempo que estamos a trabalhar competências 

no âmbito da Geografia, no sentido de desenvolver uma consciência geográfica e cívica 

e um papel ativo dos cidadãos em questões que envolvem a tomada de decisões que dizem 

respeito à sociedade e ao meio envolvente dos alunos (figura 5).  

 

Figura 5 - O saber do aluno e o conhecimento do meio local na construção do conhecimento geográfico. 

 

  A escola contribui de forma decisiva para possibilitar aos alunos o 

desenvolvimento de capacidades que possibilitem compreender o meio onde vive para 
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poder tomar decisões e intervir “... isto implica que o aluno aprenda não apenas a observar 

e analisar, mas a refletir criteriosamente – interpretando e avaliando a sua experiência 

existencial, no seu contexto sociocultural e político-económico. E a Geografia também 

(…) pode contribuir de maneira efetiva para o alcance desses objetivos” (Carneiro, 1993, 

p. 121), na medida que proporciona ao aluno situações e instrumentos que o estimulam a 

compreender o lugar onde vive. De facto, ao mesmo tempo que desenvolvemos um ensino 

e uma aprendizagem mais significativas e com significado para o aluno, estamos a 

colaborar para um conhecimento, valorização e preservação do património histórico e 

cultural do meio local, conforme preconizado nos objetivos da Convenção para a 

Salvaguarda do Património Cultural Imaterial17 (UNESCO), a 17 de Outubro de 2003:  

…a salvaguarda do património cultural imaterial; o respeito pelo património 

cultural imaterial das comunidades, dos grupos e dos indivíduos; a sensibilização, a 

nível local, nacional e internacional, para a importância do património cultural 

imaterial e do seu reconhecimento mútuo; e a cooperação e o auxílio internacionais, 

no quadro de um mundo cada vez mais globalizado que ameaça uniformizar as 

culturas aumentando simultaneamente as desigualdades sociais. 

Cada vez mais as escolas são consideradas instituições que integram nas suas 

dinâmicas instituições, organizações e individualidades do meio local. Da mesma forma 

que a escola integra estes membros nas atividades que desenvolve e na tomada de 

decisões, também ela está ao serviço de todos os seus membros. Na qualidade de 

organização educativa, a escola, funciona em prol de uma educação de qualidade para 

todos em conjunto com todos: famílias, autarquias, associações culturais, bibliotecas, 

museus, centros de saúde, jornais, entre outros. Assim, faz todo o sentido que as 

dinâmicas educativas tenham em consideração as vivências dos alunos, no contexto social 

em que vivem, e que envolvam a comunidade local na dinamização das práticas 

educativas. Sobre esta realidade Maestro (2010), afirma que a planificação, conceção e 

execução da ação pedagógica devem assentar em dois vetores principais: (1) na ação de 

educar - na medida em que cada indivíduo já é detentor de um saber e deve continuar a 

aprender, até porque é responsável, juntamente com a comunidade, pelo seu processo de 

crescimento; e (2) nas dinâmicas socioeducativas comunitárias – no sentido em que se 

                                                 
17 https://www.unescoportugal.mne.pt/pt/temas/proteger-o-nosso-patrimonio-e-promover-a-criatividade/ 

patrimonio-cultural-imaterial Acesso em 29/05/2016  

https://www.unescoportugal.mne.pt/pt/temas/proteger-o-nosso-patrimonio-e-promover-a-criatividade/%20patrimonio-cultural-imaterial
https://www.unescoportugal.mne.pt/pt/temas/proteger-o-nosso-patrimonio-e-promover-a-criatividade/%20patrimonio-cultural-imaterial
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deve “valorizar o que os outros, pessoas ou instituições, fazem, acolher as suas dinâmicas 

como contributos importantes para a comunidade e para o seu bem comum educacional” 

(ob. cit, p. 56).  

 

4.3 O saber empírico e o conhecimento local – a abordagem geográfica de 

diferentes contextos à escala local.  

4.3.1 PROJETO: o mesmo caminho com os olhos de ontem, de hoje e de amanhã: desafios 

da Geografia local.  

Tendo em conta a experiência profissional, os diferentes contextos geográficos em 

que lecionamos e a construção do processo de ensino aprendizagem com base nas 

vivências dos alunos e no meio local, pretende-se desenvolver um projeto intitulado O 

mesmo caminho com os olhos de ontem, de hoje e de amanhã – desafios da Geografia 

local.  

Este trabalho centra-se no estudo de um lugar concreto, partindo de uma escala 

local, com uma abordagem ao passado, presente e futuro. Neste projeto é dada 

importância ao preconizado no CREB (2011) no que respeita à abordagem de temáticas 

como a Açorianidade e EDS, “… não só enquanto referência ao passado, como também 

numa abordagem futura, contribuindo para a resposta aos desafios do mundo atual, quer 

na sua diversidade e complexidade ambiental e cultural, quer nas questões da 

sustentabilidade regional e global” (ob. cit, p.67).  

 Este projeto assume como principais objetivos: (1) o desenvolvimento de 

competências geográficas partindo do saber empírico do aluno, inerentes ao estudo de 

temas que envolvem a dinâmica da população, das atividades económicas e de todo o 

espaço físico onde se encontra o observador (o aluno), ou seja, analisar o espaço local e 

perceber a inter-relação entre os fenómenos naturais e humanos bem como todas as 

dinâmicas a ela adjacentes; (2) explorar e valorizar o património cultural local e interagir 

com a população a fim de apurar conhecimentos e factos históricos inerentes à 

compreensão do território e das suas dinâmicas atuais.  

Paralelamente a estes objetivos, pretende-se que os alunos desenvolvam o seu 

espírito crítico e reflexivo e construam o seu próprio conhecimento de forma autónoma, 

com base nas suas experiências vividas e em novos saberes que deverão ser explorados 
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ao longo desta atividade.  

À luz do que está preconizado no CREB, espera-se também que esta atividade  

... contribua para alargar as noções de espaço e tempo dos alunos e para abrir os seus 

horizontes culturais, levando à compreensão do mundo contemporâneo na sua 

diversidade de modos de vida, sensibilidades e valores; à ênfase do valor crítico e, 

ainda, à promoção de atitudes de autonomia pessoal, de tolerância, sociabilidade, 

solidariedade e respeito pelas diferenças, fundamentais para uma intervenção cívica 

responsável (Afonso, 2004, apud CREB, 2011, p. 68).  

 O espírito crítico vai constituir-se como o propulsor de uma construção 

significativa do conhecimento geográfico, pelo que será importante estimular o 

pensamento do aluno para questões que envolvam o raciocínio e uma posição crítica sobre 

aquilo que observa. Assim, a construção do conhecimento irá fazer-se de uma forma 

autónoma e espontânea de acordo com o que o aluno vai constatando ao longo do seu 

estudo. Este exercício não é mais do que o “…discernimento que o aluno exerce frente 

aos fenómenos e às informações, raciocinando e questionado sobre o que observa, analisa 

e compreende” (Carneiro, 1993, p. 123). Desta forma, ao mesmo tempo que estamos a 

trabalhar competências ao nível da Geografia e da cidadania, estaremos a contribuir para 

as exigências da sociedade: “uma educação que envolva o raciocínio lógico, a criticidade, 

a instrumentalização para usar coerentemente o conhecimento, a capacidade de pensar e 

especialmente de poder construir o pensamento com autoria própria” (Callai, 2001, p. 

135).  

Trata-se de um projeto bastante flexível, podendo ser posto em prática em qualquer 

espaço geográfico e adequar-se tanto às práticas letivas do 3º ciclo de ensino básico como 

ao nível do ensino secundário, uma vez que ambos os níveis abordam, ainda que sob 

pontos de vista distintos, conteúdos alusivos à distribuição e fixação da população, ao 

desenvolvimento de atividades económicas, ordenamento do território e gestão de 

recursos naturais.  

Assim, ao implementar este projeto na escola onde atualmente lecionamos o 

desenvolvimento deste projeto, a título experimental, insere-se no âmbito das atividades 

curriculares do 8º ano de escolaridade, cujos temas a abordar são a População e 

povoamento – Mobilidade da população e as Atividades económicas - Agricultura, Pesca 

e Indústria. A seleção destas temáticas vai ao encontro dos objetivos principais do projeto, 

ao mesmo tempo que a sua abordagem conduz ao desenvolvimento das metas de 
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aprendizagem e das competências chave e específicas do CREB.  

 Partindo do primeiro tema, População e povoamento – mobilidade da população, 

pretende-se que os alunos analisem e compreendam a organização morfofuncional do 

espaço (em momentos históricos distintos) e, com base nessa análise, identifiquem as 

atividades económicas (segundo tema) que foram e/ou ainda são relevantes para o 

desenvolvimento económico do território em estudo – a freguesia da Maia18 - que se 

torna, de modo concreto, o objeto de estudo deste projeto (figura 6).  

 

Figura 6 - Enquadramento da freguesia da Maia e localização da Escola Básica Integrada. 

 

“Cada unidade escolar, apresenta uma individualidade, considerando o lugar onde 

se localiza e a trama de inter-relações socioculturais, compreendendo as ações quotidianas 

dos sujeitos e da cultura em geral” (Costa e Santos, 2009, p. 2). Esta perspetiva sobre a 

                                                 
18 A Maia é uma freguesia do concelho da Ribeira Grande, situada na vertente norte da ilha de São 

Miguel, cujo nome deriva, segundo Gaspar Frutuoso (2005, p.198), de ter aqui morado primeiramente 

“uma mulher, chamada Inês Maia”.  
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individualidade da unidade escolar e as relações implicadas entre ela e espaço onde esta 

se localiza, vem reforçar a exequibilidade deste projeto em qualquer outro contexto 

escolar. O que poderá particularizar a aplicabilidade deste projeto são as especificidades 

de cada unidade escolar, o lugar e as inter-relações socioculturais, que poderão ditar uma 

abordagem aos conteúdos diferenciada mediante a realidade com que nos deparamos.  

Além da flexibilidade, esta atividade assume um cariz multifacetado, no sentido em 

que, por um lado, irá dinamizar o estudo de várias temáticas de uma forma integrada, 

mobilizando saberes e competências da Geografia e de outras áreas curriculares 

disciplinares (nomeadamente da História - na análise de acontecimentos históricos, 

principalmente da origem do povoamento, das atividades económicas e dos recursos 

naturais que justifiquem realidades atuais) e, por outro lado, envolverá a comunidade 

escolar, população residente e até o poder local. Não se pretende, com o envolvimento de 

todas estas entidades complexificar a atividade mas sim torná-la mais completa e 

globalizante, de forma a dar ao aluno uma visão holística do território em estudo e da 

forma como cada interveniente neste processo evolutivo dos lugares pode condicionar o 

meio onde vivemos.  

Uma ciência que é transversal, efetua abordagens a várias escalas, nomeadamente, 

local, nacional, regional e até mundial, num contexto de interdisciplinaridade. Este 

estudo, garante a construção de saberes que rompem com fronteiras entre disciplinas e 

envolve-as num único objetivo: a aprendizagem. De uma forma direta ou indireta o ensino 

desta ciência é enriquecido pelos saberes de outras áreas, bem como das vivências da 

população local e, consequentemente, dos alunos.  

Contrariamente à ordem cronológica dos acontecimentos, os estudantes irão 

começar por estudar a realidade atual da freguesia, e será da necessidade de tentarem 

perceber e justificar fenómenos atuais que darão início à segunda fase do projeto: 

conhecer as dinâmicas da freguesia no passado, nomeadamente, desde meados do século 

XX, realizando assim um estudo retroativo dos acontecimentos históricos que ditaram a 

configuração das paisagens.  

Esta época é um marco importante por três motivos. Um deles prende-se com o 

facto desta época se afigurar como testemunho de uma viragem no desenvolvimento da 

economia açoriana que se iniciou no século anterior. Segundo Costa (2013), devido a uma 

crise nas exportações em São Miguel, explicada pelo desgaste dos solos e pela 
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concorrência de outros produtos agrícolas, os micaelenses foram obrigados a procurar 

alternativas às suas exportações que tivessem um caráter inovador e simultaneamente 

continuassem a empregar a população, o que proporcionou o desenvolvimento industrial 

do chá e do tabaco, com especial incidência na Maia devido à fertilidade dos solos. A 

presença destas indústrias foi fundamental para a freguesia e toda a sua dinâmica em 

termos económicos, sociais e culturais na época com repercussões na atualidade, daí ser 

importante a sua abordagem. Outro motivo relaciona-se com a intenção de realizar 

entrevistas com a população que trabalhou nestas indústrias, pelo que esta abordagem não 

podia recuar muito no tempo. Finalmente e associado ao anterior, a disponibilidade dos 

registos fotográficos que os alunos deverão recolher. Na eminência de existirem poucas 

fotografias da época, os familiares de um antigo fotógrafo da Maia (cujo espólio 

fotográfico remonta para os anos 50) mostraram algum interesse em ceder parte dos 

registos onde se encontrem figuradas as ruas desta freguesia. Todavia, estes devem ser 

apenas utilizados em contexto de sala de aula, não podendo ser divulgados por 

aguardarem em breve a sua edição.  

 Após esta análise retrospetiva e o estudo da realidade atual, há que pensar em 

soluções futuras para este espaço. Sob este ponto de vista inicia-se o desenvolvimento da 

terceira parte do projeto que, perante os resultados obtidos e as conclusões formuladas - 

na primeira e segunda fase - apela ao desenvolvimento da consciência cívica dos alunos 

e à sua participação ativa em assuntos que dizem respeito ao território onde vivem.  

Ao longo de todo este processo de investigação e construção do conhecimento, 

pretende-se que os alunos desenvolvam competências pessoais no domínio da autonomia, 

envolvendo o saber ser, saber estar, e o saber fazer que impliquem formular questões, 

problematizar situações e propor soluções mediante os factos estudados. Ao mesmo 

tempo, deve proporcionar-se o desenvolvimento de competências coletivas que envolvam 

a cooperação entre pares, no sentido de estabelecer comparações e confrontar ideias da 

representação da realidade em estudo.  

Espera-se desenvolver uma aprendizagem autónoma em que os alunos analisem de 

forma concreta o seu objeto de estudo, consigam retirar as suas próprias elações sobre o 

assunto em estudo, formulem questões e problematizem conteúdos; tomem decisões 

(propondo soluções) e, com isto, estabeleçam o caminho onde desenvolverão a sua 
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própria aprendizagem.  

Na primeira e na segunda fase deste projeto, em termos de procedimentos, será 

efetuada a recolha de dados, o tratamento de informação e a apresentação de resultados. 

Ainda que estas práticas sejam muito semelhantes do ponto de vista teórico, as 

metodologias a desenvolver e a operacionalização dos procedimentos são diferenciados 

de acordo com as atividades a levar a cabo, competências a desenvolver e metas a 

alcançar.  

Antes de passarmos à fundamentação e discriminação da operacionalização das três 

fases deste projeto, será importante uma análise da tabela 1, que de forma simples 

sintetiza e esquematiza, como já foi referido anteriormente, os objetivos do projeto, 

destinatários e intervenientes, temáticas a abordar, metas curriculares e competências a 

desenvolver. São também explanados, nesse documento, um enquadramento geográfico 

da freguesia em estudo, o material para a execução das tarefas e todos os procedimentos 

a desenvolver neste trabalho até à consumação do produto final. 
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Designação do projeto: O mesmo caminho com os olhos de ontem, de hoje e de amanhã – desafios da Geografia local. 

Enquadramento 

geográfico 

A Maia é uma freguesia que se localiza na costa norte da ilha de São Miguel, Açores. Com cerca de 21,97 km2, é a maior freguesia do 

concelho da Ribeira Grande. Parte do seu território assenta sobre uma fajã que se integra na unidade do Vulcão das Furnas (com cerca 

de 100 000 anos B.P) e o seu povoamento remonta há mais de quinhentos anos. Em termos de população residente conta, nos últimos 

censos, com 1900 pessoas. É uma freguesia que ao nível da economia esteve, em tempos, voltada para o desenvolvimento industrial e 

agrícola, setores que atualmente perderam alguma relevância na freguesia. Nas palavras de Susana Costa: “...a força da sua gente, que 

domou a terra e o mar, resistiu a terramotos e a convulsões políticas e ultrapassou a pobreza e o isolamento, aproveitando todas as 

oportunidades que foram surgindo ao longo dos tempos” (2013, p.8).  

Escola Escola Básica Integrada da Maia 

Público-alvo  Alunos do 8º de escolaridade (turmas A,B e C)  

Temáticas  Metas curriculares  

Mobilidade da 

população 

 Cidades, principais áreas 

de fixação humana  

  

Atividades Económicas  
A Agricultura  

  

  

A Pesca  

 

 

 

A Indústria 

Compreender a organização morfofuncional da freguesia da Maia  

 Caraterizar as funções da Maia: residencial, comercial, industrial político-administrativa, cultural, religiosa, entre outras,  

 Caraterizar as principais áreas funcionais da Maia.  

Compreender a inter-relação entre o espaço rural e o urbano  

 Discutir as potencialidades ambientais, sociais e económicas do espaço rural (freguesia da Maia).  

Compreender a complexidade da agricultura em Portugal  

 Caraterizar o tipo de agricultura praticado na Maia;  
 Explicar os fatores físicos e humanos que condicionam a agricultura na freguesia da Maia;  

 Discutir as potencialidades do espaço agrícola na Maia.  

Compreender a pesca em Portugal  

 Caraterizar os principais tipos de pesca praticados na freguesia da Maia; - Identificar fatores que condicionam a atividade piscatória 

na Maia.  

Compreender a dinâmica da indústria em Portugal  

 Explicar a evolução da indústria na freguesia da Maia 

 Localizar as principais indústrias na Maia;  

 Identificar os principais problemas da indústria da freguesia da Maia  
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Competências chave e competências específicas (CREB) 

Competências em línguas:  

 Utilizar diferentes formas de comunicação escrita, aplicando o vocabulário específico da Geografia;  

 Desenvolver a comunicação oral através da emissão de opiniões fundamentadas e da apresentação ao nível da turma e da escola;  

 Recrear situações históricas; 

Competência matemática:  

 Selecionar técnicas gráficas, tratando a informação de forma clara e adequada em gráficos, mapas e diagramas;  

 Desenvolver a utilização de dados, índices estatísticos, tirando conclusões a partir de exemplos reais que justifiquem as conclusões apresentadas; 

Competência científica e tecnológica:  

 Localizar no espaço acontecimentos e processos;  

 Caracterizar ritmos de evolução em sociedades diferentes e no interior da mesma sociedade, estabelecendo relações entre a organização de espaço e os condicionalismos 

físico-naturais;  

Competência cultural e artística:  

 Reconhecer a simultaneidade da existência de diferentes valores e culturas e o seu caráter relativo em diferentes espaços e tempos históricos;  

 Fundamentar o contacto com os vestígios/testemunhos de diferentes acontecimentos.  

Competência digital:  

 Pesquisar, selecionar, organizar e interpretar informação de forma crítica em função de questões, necessidades ou problemas a resolver e respetivos contextos; 

 Rentabilizar as TIC nas tarefas de construção de conhecimento;  

 Comunicar o conhecimento resultante da interpretação da informação, utilizando formas diversificadas;  

Competência de autonomia e gestão da aprendizagem:  

 Valorizar a realização de atividades intelectuais que envolvam esforço, persistência, iniciativa e criatividade;  

 Desenvolver atividades cooperativas promotoras de autonomia, responsabilização e criatividade;  

Competência físico-motora:  

 Garantir a higiene do espaço;  

Competência social e de cidadania:  

 Participar em projetos ou atividades comuns em prol da defesa do património natural e cultural e da melhoria da qualidade de vida;  

 Cooperar em grupos locais de defesa da identidade cultural da Região; 
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Objetivos do 

projeto 

• Desenvolver competências da Geografia partindo de uma escala local;  

• Proporcionar situações de aprendizagem autónoma;  

• Explorar e valorizar o património cultural local;  

• Compreender a importância das atividades económicas no desenvolvimento da economia local e todas as questões de ordenamento 

do território a elas adjacentes;  

• Interpretar, analisar e problematizar as inter-relações entre fenómenos naturais e humanos a uma escala local, formulando 

conclusões;  

• Interagir com a população local a fim de apurar conhecimentos e factos históricos inerentes à compreensão do território e das suas 

dinâmicas atuais;  

• Desenvolver o espírito crítico e reflexivo dos alunos;  

• Proporcionar interações entre os alunos, a comunidade escolar e autarquias enquanto cidadãos conscientes e ativos na sociedade.  

Participantes 

• Alunos de Geografia do 8º ano;  

• Docente de Geografia e docentes de várias áreas curriculares disciplinares (nomeadamente da História);  

• População residente em geral (na realização de entrevistas); antigos trabalhadores das fábricas do chá (Gorreana) e do tabaco, 

pescadores e agricultores (representantes de atividades económicas que outrora foram fundamentais para o desenvolvimento 

económico local);  

• Presidente da Junta de Freguesia da Maia e Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande (facultativo). 

Material 

• Planta da freguesia da Maia;  

• Material para anotações (caderno e lápis);  

• Máquina fotográfica e/ou telemóvel;  

• Registos fotográficos da freguesia desde 1950;  

• Computador (para a edição do trabalho final). 

• Guiões de trabalhos facultados pela docente. 
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Atividades a 

desenvolver 

 (parte I) 

Parte I – O mesmo caminho com os olhos de hoje – desafios da Geografia local. 

1. Recolha de dados:  
1.1 Realização de um trabalho de campo: levantamento funcional das ruas da freguesia da Maia;  

1.2 Elaboração de registos fotográficos das ruas em estudo;  

1.3 Realização de entrevistas (informais) à população residente; 

2. Tratamento da informação:  
2.1 Construção do levantamento funcional de acordo com a informação registada em trabalho de campo (funções dos edifícios);  

2.2 Elaboração de uma análise crítica às ruas em estudo;   

3. Apresentação dos resultados:  
Na apresentação dos resultados deve constar a planta funcional da rua em estudo e a análise crítica em formato digital. 

4. Tratamento da informação:  
4.1 Construção do levantamento funcional de acordo com a informação registada em trabalho de campo (funções dos edifícios);  

4.2 Elaboração de uma análise crítica às ruas em estudo;   

5. Apresentação dos resultados:  
Na apresentação dos resultados deve constar a planta funcional da rua em estudo e a análise crítica em formato digital. 

Atividades a 

desenvolver 

 (parte II) 

Parte II – O mesmo caminho com os olhos de ontem – desafios da Geografia local. 

1. Recolha de dados:  
1.1 Visita de estudo à fábrica de chá – Gorreana e ao Museu do Tabaco;  
1.2 Recolha de registos fotográficos das ruas da Maia desde meados do século XX;  

1.3 Realização de entrevistas a antigos trabalhadores de ambas as indústrias da Maia, a pescadores e agricultores sobre o modo de 

vida da população da época;  

1.4 Análise de dados estatísticos acerca das atividades económicas desenvolvidas na Maia de meados do século XX.  

2. Tratamento da informação:  

2.1 Elaboração de um levantamento funcional de meados do século XX com base nos registos fotográficos da época;  
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2.2 Elaboração de um quadro comparativo no que respeita às funções existentes na freguesia em estudo em meados do século XX 

e as atuais quanto ao tipo de função predominante, a sua localização e dimensão;  

2.3 Realização de pequenas apresentações/ organização dos registos fotográficos e entrevistas (textuais; gráficas e digitais) que 

reflitam o modo de vida da população na época.  

3. Apresentação dos resultados:  

Na apresentação dos resultados deve constar a planta funcional da rua em estudo, no início do século XX, e um quadro comparativo 

das funções que se destacavam na época e atualmente, bem como as apresentações que retratam o modo de vida da população (inclui 

os registos fotográficos e os testemunhos da população que foram apurados nas entrevistas). 

Atividades a 

desenvolver 

 (parte III) 

Parte III – O mesmo caminho com os olhos de amanhã – desafios da Geografia local. 

1. Realização de uma palestra destinada a toda a comunidade escolar onde deverão ser apresentados os resultados do 

trabalho desenvolvido pelos alunos (parte I e parte II).  
1.1 Relato de testemunhos sobre vivências, modos de vida e costumes da população da Maia em meados do século XX;  

1.2 Apresentação dos alunos das propostas de intervenção nas ruas da Maia, ao poder local;  

Encerramento da atividade com o esclarecimento por parte do presidente dos representantes do poder local em relação às 

medidas de intervenção que visam aplicar futuramente na Maia. 

2. Realização de uma palestra destinada a toda a comunidade escolar onde deverão ser apresentados os resultados do 

trabalho desenvolvido pelos alunos (parte I e parte II).  
2.1 Relato de testemunhos sobre vivências, modos de vida e costumes da população da Maia em meados do século XX;  

2.2 Apresentação dos alunos das propostas de intervenção nas ruas da Maia, ao poder local;  

2.3 Encerramento da atividade com o esclarecimento por parte do presidente dos representantes do poder local em relação às 

medidas de intervenção que visam aplicar futuramente na Maia. 

Avaliação 

A avaliação deve ser contínua, isto é, deve ser tida em conta desde a fase inicial do projeto (parte I) até à fase final (parte III). Os alunos 

serão avaliados ao nível das atitudes e valores, procedimentos e conteúdos desenvolvidos sendo, para isso, elaboradas grelhas de 

avaliação para momentos específicos e de registo diário (ver anexos 7 a 9). 

Tabela 1 - Operacionalização do projeto: O mesmo caminho com os olhos de hoje, de ontem e de amanhã - desafias da Geografia local.
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Parte I: O mesmo caminho com os olhos de hoje – desafios da Geografia local.  

Esta fase do projeto irá obedecer a três etapas fundamentais do trabalho de campo, 

tal como as definidas por Cavalcanti (2002, apud Bueno, 2009): (1) a preparação, que se 

define como o primeiro contacto do aluno com a problemática e os instrumentos que serão 

a base ou o ponto de partida do estudo em questão; (2) a realização do trabalho, que 

consiste na recolha de informação no campo (entrevistas, registos fotográficos, 

elaboração de esboços, entre outros); (3) a exploração do trabalho em sala de aula que, 

no fundo, será a organização dos dados recolhidos, a seleção, comparação e apresentação 

de informação.  

A preparação desta atividade inicia-se com um breve enquadramento, em contexto 

de sala de aula, sobre a relação deste projeto com o ensino e aprendizagem da Geografia. 

Nesta fase, poderá começar-se por realizar uma pequena exploração dos conhecimentos 

prévios dos alunos (saber histórico) acerca do trabalho que irão desenvolver, antes da 

abordagem a alguns conceitos inerentes a esse trabalho, e de alguns procedimentos que 

os alunos deverão colocar em prática nesta primeira fase. Segundo Bueno (2009), este 

cuidado ao nível do enquadramento e apuramento do saber dos alunos é importante e deve 

estar patente nesta fase antecedente ao trabalho de campo, na medida em que “pode-se 

pensar na construção de conceitos, a partir de conhecimentos prévios dos alunos, levando-

os à elaboração do conceito científico, realizando assim, uma transposição didática” (ob. 

cit, p.188). Posto isto, procede-se então com a realização do trabalho de campo.  

“O trabalho de campo utiliza a metodologia do empirismo para obter os seus 

resultados, partindo da observação é que se percebe a principal contribuição do trabalho 

de campo no estudo da Geografia: a consciência de que tudo é formado a partir da relação 

de interdependência entre organismos” (Cassol, 2009, p.5).  

Como tem vindo a ser referido, ao longo da fundamentação deste projeto, o trabalho 

de campo será o pretexto da junção entre o saber empírico do aluno e o novo saber que 

inicia a sua estrutura in loco, mediante a observação, análise e interpretação do espaço.  

Este método pressupõe uma participação ativa e interativa por parte do aluno. 

Interativa porque para operacionalizar os pressupostos anteriormente referidos o aluno 

terá de mobilizar saberes por ele já vivenciados ou adquiridos através do estudo desta ou 

de outras ciências. Assume-se também com um caráter ativo na medida em que este ao 

estar em contacto direto com o objeto de estudo, poderá analisá-lo, questioná-lo e 
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experimentá-lo.  

O estudo da paisagem num trabalho de campo, fora da sala de aula, desenvolve a 

capacidade de compreensão de características locais, regionais, nacionais e globais. 

(…) É a partir do meio que se pode perceber a obra dos homens no espaço e no tempo 

e, também, se perceber como sujeito (Bueno, 2009, p.189).  

Além disso, como salientam Figueiredo e Silva (2009, p.2), o trabalho de campo 

pode afigurar-se como um feedback do ensino em contexto de sala de aula, “... é um 

instrumento metodológico que envolve e motiva, agregando a teoria e a prática e ainda é 

possível avaliar se as atividades desenvolvidas em sala proporcionaram mudanças nos 

que participam desse processo, pois é através desse contacto real no campo, que se 

estabelecem relações no que é observado”.  

Neste trabalho de campo, munidos com uma planta da freguesia da Maia, os alunos 

serão distribuídos aleatoriamente pelas ruas onde deverão efetuar um esboço do 

levantamento funcional da mesma. Simultaneamente deverão fazer uma análise do estado 

de conservação, quer dos edifícios quer do pavimento, assim como de todos os elementos 

físicos e naturais que fazem parte do seu objeto de análise. Deverão também elaborar 

registos fotográficos, não só para captar aspetos que posteriormente poderão ser úteis para 

evidenciar ou argumentar situações a discutir, como também servirão para estabelecer 

uma comparação com os registos fotográficos de décadas que remontam a meados do 

século XX – atividade a desenvolver na segunda fase.  

Sempre que possível os alunos deverão, nesta fase, recolher testemunhos ou realizar 

pequenas entrevistas informais à população residente, de forma a perceberem que aspetos 

poderão ser sinalizados para uma possível intervenção, no sentido de darem resposta às 

necessidades da população que vive na rua em estudo.  

Numa segunda fase desta parte do projeto, já em contexto de sala de aula, os alunos 

devem organizar a informação recolhida em duas partes: por um lado, com o esboço do 

levantamento funcional, devem concretizar a construção de um perfil funcional da rua, 

cujos edifícios ou área funcional são devidamente identificadas consoante uma legenda. 

Por outro lado, devem elaborar a análise crítica focando algumas características da rua 

que estejam evidentes no perfil funcional realizado, como as funções que a constituem e 

a localização da rua no contexto da freguesia, bem como a origem da sua toponímia 

(mediante alguma pesquisa). Devem ainda ser evidenciados nesta análise: aspetos 

observados relativos à forma e construção dos edifícios; o testemunho da população e 
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algumas considerações dos alunos (nestas os alunos deverão relacionar as diferentes 

formas de uso e ocupação do solo com situações de conflito que daí possam emergir); 

problematizar aspetos físicos da rua em análise e elaborar uma proposta de medidas que 

visem atenuar esses problemas e se afigurem como soluções numa perspetiva de melhoria 

das condições de vida da população local.  

  

Parte II: O mesmo caminho com os olhos de ontem – desafios da Geografia local.  

 Como já referimos, o contributo da população residente da Maia na concretização 

deste projeto é essencial, particularmente nesta fase. "Hoje, impõe-se (...) uma conceção 

da escola como um espaço aberto, em ligação com outras instituições culturais e 

científicas. O “novo” espaço público da educação chama os professores a uma 

intervenção política, a uma participação nos debates sociais e culturais, a um trabalho 

continuado junto das comunidades locais" (Nóvoa, 2003, p. 3). Primeiro, junto da 

população mais idosa, procurar-se-á fazer uma recolha fotográfica do espaço 

morfofuncional, que remonte a meados do século XX. Simultaneamente, investigar-se-

ão registos estatísticos da época que nos revelem a dinâmica social e económica da 

freguesia, que especifiquem a percentagem de população ativa e em que ramo de 

atividade exercia a sua labuta. 19  

Tendo em conta que parte do desenvolvimento económico da freguesia foi 

impulsionado pela atividade agrícola e industrial devido ao surgimento das fábricas do 

chá (Gorreana) e do tabaco (atualmente Museu do Tabaco da Maia), os alunos irão 

realizar uma visita de estudo a estes espaços com o intuito de conhecerem as instalações 

fabris, assim como perceber que grande parte da mão-de-obra da época era feminina, 

solteira e de tenra idade. Por questões socioculturais e económicas as raparigas iniciavam 

o trabalho nas fábricas muito jovens, com o intuito de arrecadarem uma quantia monetária 

para o dote de casamento. Não se podia considerar um trabalho temporário, no entanto, 

quando estas mulheres se casavam ou estavam em idade para tal, deixavam de trabalhar 

                                                 
19  Estes dados estatísticos serão facultados pelo Museu do Tabaco e pela fábrica da Gorreana 

(relativamente à população ativa na indústria) aquando da visita de estudo, bem como pela Junta de 

Freguesia da Maia (quanto à população ativa dos outros setores), através do INE e do Serviço Regional 

de Estatísticas dos Açores. 
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nas fábricas para se dedicarem à constituição de família e às lides domésticas.   

Nesta fase, para reunir alguns testemunhos da população sobre os modos de vida 

dos maiatos nesta época em estudo, propõe-se a realização de entrevistas: a várias pessoas 

ligadas à atividade industrial - visto que de todos os setores de atividade foi a que obteve 

um maior destaque em termos económicos e percentagem de população ativa; a 

população ligada à agricultura (um dos setores que resistiu no tempo e hoje, ainda que 

frágil, ainda é praticado na Maia) e à pesca, que apesar do posicionamento geográfico da 

freguesia, que se encontra voltada para o mar na costa norte da ilha de São Miguel, foi 

dos setores que ao longo do tempo foi perdendo ‘visibilidade’ (como a constatada por 

Gaspar Frutuoso20, em Saudades da Terra21e, por isso, o que menos se desenvolveu. 

Pensa-se que este decréscimo de população ativa neste setor (que já não é recente) se 

agravou devido às características da pesca na atualidade (pela modernização e 

sofisticação das embarcações e o avanço nas técnicas utilizadas) e às características da 

enseada de acesso ao mar que não permite uma faina produtiva, assumindo, por isso, um 

caráter de subsistência apenas para algumas famílias da freguesia.  

 Com toda esta informação e com base nos registos fotográficos da década de 50, 

os alunos deverão elaborar o perfil funcional (aproximado) das ruas da Maia desta época 

em estudo. Depois, segue-se a realização de um quadro comparativo, que permita 

estabelecer correlações entre meados do século XX e a atualidade ao nível das 

características das ruas, edifícios e funções. A partir daqui, pretende-se que consigam 

formular algumas conclusões relativas ao processo evolutivo da freguesia em termos 

paisagísticos, morfologia e dinâmica sociodemográfica.  

Partindo destas deduções, serão elaboradas pequenas apresentações retratando o 

modo de vida da população de meados do século XX e redigidas as principais conclusões 

                                                 
20 Gaspar Frutuoso foi um historiado, filósofo, e literato açoriano de origem micaelense (1522-1591). Autor 

de Saudades da Terra, é considerado o “pai” da história açoriana pelo inigualável contributo literário que 

enquadra as ilhas açorianas no Atlântico insular, enaltecendo os Açores e as suas gentes. Estudou na 

Universidade de Salamanca entre 1553 e 1558, obtendo o grau de bacharel em Artes e em Teologia neste 

último ano. Obteve igualmente o grau de doutor, embora se desconheça onde.  

21 No IV livro de Saudades da Terra - mais desenvolvido e rico de pormenores que se concentra na história 

e geografia de S. Miguel – o autor faz algumas referências à Maia, especialmente dedicadas à atividade da 

pesca que, na época assumia alguma importância. Neste contexto são frequentes as expressões: “Defronte 

de seu porto, tem um baixo grande de pedra, ao longo do qual varam batéis, em um bem-assombrado porto, 

de mediana baía, acompanhado atrás pela rocha, ao lível do mar, de muito marisco e frescas fontes de água 

doce”; “É abastado de alguma fruta e pescado” (ob.cit, p.198).  
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mediante a comparação da ocupação do solo destas épocas tão distintas. Nesta fase, os 

alunos facilmente chegarão à conclusão que existiram espaços arquitetónicos que 

desapareceram: quer pelo despovoamento que levou à inabitabilidade dos espaços e 

consequente ruína destes; quer pelas adversidades relacionadas com fatores de origem 

natural (como os terramotos que se fizeram sentir no século anterior, e no século em 

estudo - apesar da crescente diminuição de intensidade estas catástrofes deixavam um 

rasto de destruição verificando-se ainda em 1960 a degradação de algumas habitações 

fruto das intempéries dessa época) ou ainda pelo facto de, com o passar do tempo, terem 

sido erguidas novas estruturas com o intuito de dar resposta às necessidades de uma 

população que apresenta características muito distintas daquelas da época anteriormente 

em estudo, em virtude do acentuado envelhecimento populacional.  

  

Parte III: O mesmo caminho com os olhos de amanhã – desafios da Geografia local.  

Pode-se considerar que esta parte do trabalho é o culminar de todo o projeto. Esta 

atividade termina com uma palestra destinada a toda a comunidade escolar, onde deverão 

ser apresentados os resultados do trabalho desenvolvido pelos alunos (parte I e parte II).  

Nesta sessão será importante a presença de algumas pessoas da Maia, 

nomeadamente trabalhadores dos diferentes setores de atividade: de ambas as unidades 

fabris; agricultores e pescadores que irão dar, em primeira mão, o testemunho do 

dinamismo económico e social vivido em meados do século passado e relatar as suas 

vivências, modos de vida e costumes da população aos mais novos. 

Com base nos trabalhos desenvolvidos na primeira e segunda fase do projeto, os 

alunos apresentarão as suas propostas de intervenção nas ruas da Maia, ao poder local. 

Pretende-se que o presidente da Junta de Freguesia da Maia e/ou presidente da Câmara 

Municipal da Ribeira Grande reconheçam as propostas apresentadas pelos alunos e 

realizem uma breve exposição de medidas de intervenção que visam desenvolver 

futuramente na freguesia.  

Esta fase final do projeto vem, de certa forma, afirmar a necessidade e a importância 

de um papel ativo e interveniente por parte do aluno. Um papel que reflete o seu 

conhecimento e perceção das tomadas de decisões, contradições, tensões e disfunções que 

envolvem a escola e o seu quotidiano mais amplo.  

“… As questões que envolvem a família, a escola e o município devem ser 
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conhecidas e analisadas para que o aluno se perceba como indivíduo que faz parte 

daqueles grupos e que poderia ter voz ativa, ser participante nas decisões. E acima de tudo 

para perceber que o seu território e o seu município são construídos pelo movimento dos 

homens e que envolvem interesses que podem ser localizados, reconhecidos e entendidos 

no processo dinâmico da vida quotidiana” Callai (2001, p.142).  

Incutida nesta forma de aquisição e desenvolvimento do conhecimento, que parte 

do saber do aluno e centra-se no meio local, está uma forma de estar e relacionar-se em 

sociedade e com o meio envolvente, uma posição cívica ativa e influente na tomada de 

decisões que principiam numa escala local. “Diante das mudanças no ensino, é necessário 

pensar o ensino de Geografia comprometido com a cidadania; pensar o lugar de vivência 

do aluno e a vivência desse lugar no processo de ensino-aprendizagem.” (Costa e Santos, 

2009, p.3).  

O grande desafio é aproximar as atitudes e postura do aluno à realidade que o 

envolve. Parte deste desafio é desempenhado pelo ensino que, por sua vez, deve estar 

interligado à vida quotidiana do aluno, à historicidade das suas vivências pessoais ou 

coletivas, com o intuito de se produzir um conhecimento próprio. A outra parte deste 

desafio é tornar os alunos participantes, não os ajustar ou transformar, mas sim torna-los 

ativos não só na construção do seu conhecimento mas também das questões ligadas à 

sociedade e à tomada de decisões, exercitar a crítica, discutir hipóteses, em vez de as 

aceitar, simplesmente.  

  

Avaliação  

A avaliação é um momento importante no ensino. Em tempos, este instrumento, 

com um peso significativo nas aprendizagens realizadas pelos alunos, era considerado o 

resultado final de todo o processo de ensino e de aprendizagem por meio da avaliação 

sumativa, que nem sempre conduzia a uma aprendizagem eficaz. “A avaliação sumativa 

caracteriza-se pelo seu aspeto autoritário e conservador e não tem a preocupação de 

auxiliar o aluno no seu desenvolvimento, (…), o que cada vez mais dificulta o 

aprendizado” (Filho et al., 2012, p.2). Nestas circunstâncias, era comum o peso 

significativo dedicado às fichas de avaliação e a alguns trabalhos de conteúdo mais 

teórico, sendo muitas vezes ignorado, ao longo deste processo, o saber fazer e o saber ser 
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do aluno.  

Ultimamente, a avaliação não se centra exclusivamente no resultado final de uma 

ficha de avaliação ou no apuramento de uma média no final do período letivo ou ano 

escolar. Tende a ser mais flexível, em momentos próprios, mais variados e de acordo com 

as atividades desenvolvidas. Reconhece a importância do saber, contemplando o saber 

ser e o saber fazer à medida que se realizam as aprendizagens, e assume um caráter 

contínuo, isto é, ao longo de todo o processo de ensino e de aprendizagem. Mais do que 

averiguar a assimilação de conteúdos isoladamente, pretende-se que a avaliação reflita a 

inter-relação entre os conhecimentos já assimilados e os adquiridos e que possibilite a 

capacidade dos alunos mobilizarem saberes da mesma ciência ou de ciências distintas.  

“A avaliação, assim, tem de adequar-se à natureza da aprendizagem, levando em 

conta não só os resultados das tarefas realizadas, o produto, mas também o que ocorreu 

no caminho, o processo. É uma espécie de mapeamento que vai identificando as 

conquistas e os problemas dos alunos em seu desenvolvimento” (Filho et al.,2012, p.9).  

Neste projeto a avaliação mereceu especial atenção no que respeita à inter-relação 

de conhecimentos que vão sendo adquiridos pelos alunos e à mobilização de saberes entre 

áreas curriculares diferentes. O saber fazer e o saber ser são domínios que também se 

destacaram na avaliação principalmente no desenvolvimento dos trabalhos práticos. 

Tentou-se realizar uma avaliação globalizante que evidenciasse o desempenho do aluno 

ao longo de todo o projeto e não apenas numa fase final.  

Apesar dos momentos didáticos se desenvolverem de forma encadeada, privilegiou-

se a realização de várias avaliações, em cada fase do projeto, de forma a facilitar a 

apreciação do trabalho do aluno em momentos diferenciados e que exigem procedimentos 

e atitudes distintas.  

“É importante que sejam proporcionados aos alunos vários momentos de avaliação, 

multiplicando as suas oportunidades de aprendizagem e diversificando os métodos 

utilizados, pois, assim, se permite que os alunos apliquem os conhecimentos que vão 

adquirindo, exercitem e controlem eles próprios as aprendizagens e competências a 

desenvolver, recebendo feedback frequente sobre as dificuldades e progressos 

alcançados” (Fernandes, 2002, p.2).  

A avaliação, neste projeto, incide em três domínios específicos: os conteúdos 

abordados (construção autónoma do conhecimento - saber); procedimentos 
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(operacionalização das atividades – saber fazer) e atitudes e valores (saber ser). Assim, 

de acordo com os conteúdos a lecionar, as atividades a realizar pelos alunos e a promoção 

de atitudes e valores, foram selecionadas as competências a desenvolver ao nível da 

Geografia e do CREB, bem como as metas de aprendizagem que se visam concretizar, 

como podemos constatar, de forma simplificada, na tabela 2. 
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Instrumento de avaliação Análise crítica às ruas da Maia 

Tema: Mobilidade da população  

Subtema: Cidades, principais áreas de fixação humana 

P
a

râ
m

et
ro

s 
d

e 
a
v
a
li

a
çã

o
 

Conteúdos (saber) 

Metas Conteúdos (operacionalização) 

Compreender a organização morfofuncional dos lugares: - Caraterizar as áreas funcionais e principais funções da Maia  

Compreender a inter-relação entre o espaço rural e o urbano:  - Discutir as potencialidades ambientais, sociais e económicas do espaço rural da Maia.  

Procedimentos (saber fazer) 

Identificar e localizar corretamente a rua em estudo. 

Referenciar a toponímia da rua contextualizando a sua origem. 

  (CREB - Competência científica e tecnológica: Localiza no espaço acontecimentos e processos)  

Identificar corretamente a função que predomina na rua e evidencia outras funções de destaque. 

Caracterizar os edifícios da rua quanto: aos pisos que constituintes; fachada (tradicional ou moderna); estado de conservação/ degradação dos edifícios. 

Descrever o tipo de pavimento que constitui a rua, analisar o seu estado de conservação e refletir sobre a acessibilidade/liberdade de movimento para 

peões (incapacitados ou não), e veículos recorrendo a exemplos concretos 

Refletir sobre os testemunhos da população local e elaborar uma opinião crítica dos aspetos a melhorar na rua em estudo  

(CREB - Competência cultural e artística: Fundamenta o contacto com os vestígios/testemunhos de diferentes acontecimentos;  

- Competência científica e tecnológica: Caracterizar ritmos de evolução no interior da mesma sociedade, estabelecendo relações entre a 

organização de espaço e os condicionalismos físico-naturais). 

Apresentar registos fotográficos devidamente identificados e ajustados à análise crítica.  

Atitudes e valores (saber ser) 

Desenvolver as atividades de forma autónoma e responsável. 

(CREB- competência de autonomia e gestão de aprendizagem: desenvolver atividades cooperativas promotoras de autonomia e responsabilização)  

Demonstrar espírito de entreajuda e cooperação em relação aos colegas  

Demonstra interesse e empenho nas atividades desenvolvidas  

Zelar pelo espaço (não destruir, danificar ou poluir qualquer espaço inerente à atividade)  

(CREB- competência físico-motora: garantir a higiene do espaço)  

Tabela 2 - Síntese da operacionalização da avaliação ao nível dos conteúdos, procedimentos e atitudes.
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A avaliação é, por vezes, uma das tarefas mais difíceis no âmbito da docência. Este 

momento deve ser eficaz, transparente e objetivo, de forma a não corrermos o risco de 

sermos injustos para com o desempenho do aluno. Neste sentido, foram elaboradas 

grelhas de avaliação bastante precisas e específicas, ao nível: dos procedimentos técnicos 

- como a recolha e análise de documentos estatísticos e a elaboração de perfis funcionais 

das ruas da Maia (anexos 7 e 8 – instrumento1); em termos de conteúdos – como a 

organização e apresentação da informação em documentos escritos e apresentações orais 

(anexos 7 e 8 – instrumento 2, A e B); e atitudinais – que implicam o desenvolvimento 

de atitudes como a cooperação, autonomia, espírito crítico, entre outras (anexos 7 e 8 – 

instrumento 3 e anexo 9).  

Para cada momento de avaliação são especificadas as metas de aprendizagem, as 

competências específicas do CREB a desenvolver e as atitudes que os alunos devem 

promover. Para o domínio cognitivo foi atribuído o peso de noventa por cento da 

avaliação do projeto. Este parâmetro subdivide-se em três instrumentos: a prática, como 

a elaboração dos perfis funcionais das ruas da Maia, com um peso de trinta por cento; a 

apresentação teórica dos conteúdos – seja em apresentações textuais ou orais - com um 

peso de quarenta e cinco por cento; e a organização e estruturação dessas apresentações, 

que representam quinze por cento da avaliação cognitiva. No domínio das atitudes e 

valores foi atribuído o peso de dez por cento em cada fase do projeto. Na última fase desta 

atividade o domínio cognitivo não será avaliado, uma vez que esta fase resulta na 

apresentação das considerações obtidas nos momentos anteriores. Ainda assim, 

considera-se pertinente a avaliação atitudinal, por se entender que o envolvimento dos 

alunos na conclusão do projeto é fundamental. Deste modo, na classificação final do 

projeto, a avaliação da terceira fase poderá fazer média com as restantes avaliações 

atitudinais.  

É importante que em todas as etapas e procedimentos seja feita uma apreciação do 

trabalho que o discente desenvolve, com a indicação de aspetos que deve melhorar. Um 

acompanhamento próximo do aluno e do trabalho que desenvolve poderá contribuir para 

uma aprendizagem mais eficaz, desenvolver a confiança do aluno e estimulá-lo para a 

construção autónoma do seu conhecimento, ao mesmo tempo, conduzimos a forma como 

este deve alcançar os seus objetivos. Ao longo do desenvolvimento das atividades o 

docente deve, assim, assumir um papel de orientador, uma vez que grande parte deste 
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processo passa por uma aprendizagem pela descoberta. Deste modo, a recondução do 

aluno para caminhos que conduzam ao conhecimento pode ser uma realidade à qual o 

professor deve estar atento. Segundo a perspetiva construtivista este papel do professor 

assenta, no fundo, em duas vertentes: (1) a instrução do aluno sobre como construir o 

conhecimento, e consequentemente monitorizar, avaliar e atualizar esses novos saberes 

(2) desenvolver experiências autênticas que permitam ao aluno experiências 

significativas para a construção do conhecimento (Ertmer e Newby, 2013). 

Como forma de autorregulação do conhecimento adquirido, ao longo de cada fase 

do projeto, os alunos devem realizar a sua autoavaliação (qualitativa), em formato próprio 

(anexos 7 A; 8 A e 9 A). Este instrumento permitirá não só que o aluno tenha consciência 

do seu desempenho e reflita sobre ele, como também possibilita ao docente uma reflexão 

acerca da forma como conduziu o aluno ao conhecimento, permitindo reajustar a forma 

como operacionaliza o ensino quando constata resultados de uma aprendizagem pouco 

eficaz ou significativa. A avaliação é, no fundo, um instrumento de regulação do processo 

de ensino e de aprendizagem que se aplica não só ao desempenho do aluno como também 

ao trabalho do docente:  

No processo de ensino-aprendizagem, o bom desenvolvimento do aluno é tido como facto 

prioritário. E para que isso venha a acontecer, o professor deve ter uma prática pedagógica 

reflexiva, pois assim ele poderá diagnosticar qualquer retardo no desempenho dos alunos e 

o diagnostico pode ser feito através da avaliação (Filho et al., 2012, p. 3).  

  

  E depois do projeto?  

Pode dizer-se que este projeto não fica concluído, na medida em que o intuito do 

seu desenvolvimento não foi pensado de forma isolada. Isto é, este trabalho poderá ser 

uma referência para a abordagem de outros conteúdos ou até mesmo constituir-se como 

elo de ligação entre este e outros conhecimentos a desenvolver. O dinamismo que reveste 

os temas abordados na Geografia permitem, através deste projeto, formar elos de ligação 

entre este e novos conteúdos a lecionar por forma a motivar o ensino e a aprendizagem 

de forma prática, interessante e muito significativa para o aluno.  

Terminada cada uma destas fases podia-se passar ao estudo dos mesmos conteúdos 

em outras escalas de análise, como a nacional e a mundial. Visto que grande parte dos 

açorianos, tal como outros portugueses, afirmaram uma forte posição nos grandes ciclos 
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migratórios para países que lhe ofereciam melhores condições de vida, por que não 

aproveitar os relatos de familiares emigrados para os E.U.A, Canadá ou, recentemente, 

para o Reino Unido e Angola, entre outros países, para se compreender a morfologia 

urbana, o desenvolvimento das atividades económicas ou modos de vida da população 

desses lugares que são tão distintos do nosso? Tendo sido abordados aspetos que refletem 

uma análise local, seria agora importante o estudo de uma realidade, conceitos e 

conhecimentos, que não nos são tão próximos, mas que se faz chegar por alguém que nos 

é próximo – os emigrantes portugueses, com especial destaque para os açorianos (dado o 

contexto escolar em que se desenvolve o projeto).  

Com o desenvolvimento deste projeto e o elencar de novas atividades e conteúdos, 

espera-se que os alunos percebam que no estudo das relações entre a sociedade e a 

natureza as condições impostas pelo meio condicionam as questões sociais, políticas e 

económicas. Ao elaborarmos um estudo à escala local apercebemo-nos da forma como 

essas condições nos afetam, de uma forma direta ou indiretamente, relativamente à forma 

como encaramos o meio envolvente e o próximo (enquanto elemento da sociedade). Esta 

abordagem ao estudo do meio local deve ser o ponto de partida para a análise de dinâmicas 

geográficas em diferentes escalas. 
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5. Considerações finais  

 Desenvolver no ensino aprendizagens mais significativas para os alunos é um 

desafio que a maioria dos professores enfrenta ao longo da sua atividade profissional. 

Num mundo em constante mudança ditado pelo avanço das tecnologias temos, muitas 

vezes, a sensação de que tudo já foi inventado. A realização de atividades interativas e 

inovadoras que despertem a curiosidade, interesse e o envolvimento dos alunos e que, ao 

mesmo tempo, conduzam à aprendizagem, afigura-se como um desafio que nem todos os 

profissionais estão dispostos a encarar. É urgente um espírito libertador e versátil no 

desenvolvimento das aprendizagens, em detrimento do ensino livresco em que o docente 

assume um papel central e o aluno um papel passivo. Ao longo da nossa prática 

profissional procuramos desenvolver um ensino flexível e cada vez mais voltado para o 

aluno, numa perspetiva de construção autónoma do seu conhecimento e no professor 

como orientador de todo esse processo.  

A reflexão sobre as práticas educativas pode conduzir a estas mudanças no ensino, 

que se centram nas aprendizagens do aluno, mediante o desenvolvimento de diferentes 

metodologias e práticas com vista a uma aprendizagem mais envolvente e significativa. 

O professor reflexivo consegue analisar e avaliar o seu trabalho de forma a reestruturá-lo 

e reajustá-lo ao contexto em que o ensino se desenvolve. Deste modo, a reflexão assume-

se como um processo inerente às práticas educativas, na medida que proporciona uma 

aprendizagem mais significativa onde o aluno assume uma posição central e fundamental 

neste processo. Ao mesmo tempo, a reflexão implica reajustar o ensino e a aprendizagem 

aos contextos específicos, de índole cognitivo, social ou até espacial, em que todo este 

processo se desenvolve.  

Apesar da reflexão assumir um papel importante quer para a escola quer para os 

professores, nem todos os professores se assumem como profissionais reflexivos. Um 

professor que repensa as suas fragilidades e sucesso consegue mudanças no ensino, pois 

irá ajustar a sua prática educativa. Esta forma de estar perante o ensino possibilitou-nos 

adequar a forma de ensinar e melhorá-la de acordo com as necessidades ou dificuldades 

apresentadas pelos alunos. Neste domínio, o ensino da Geografia também se tornou 

facilitador das aprendizagens e versátil nas metodologias. Além de ser uma ciência que 

aborda temas muito atuais, que envolvem o quotidiano dos alunos a diferentes escalas, 
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possibilita um desenvolvimento da aprendizagem no próprio terreno conferindo-lhe assim 

um caráter dinâmico, inovador e significativo.  

Fazendo uma análise introspetiva, retroativa e reflexiva do nosso desempenho, ao 

nível das dinâmicas desenvolvidas no ensino da Geografia desde a abordagem aos 

conteúdos, às metodologias utilizadas e projetos desenvolvidos, reconhecemos uma 

evolução bastante positiva. Não descurando o rigor científico, apostamos na versatilidade 

e flexibilidade na forma de ensino, facilitando ente processo. Pela análise da prática 

profissional reconhecemos este amadurecimento e revemos nele uma certa dinâmica 

através do desenvolvimento de alguns projetos como os que ocorreram nos últimos anos.  

Fazer Geografia vai muito além das quatro paredes de uma sala de aula: é poder 

viajar e conhecer lugares partindo de um objeto, de um assunto ou da simples análise da 

nossa rua aos olhos desta ciência. Assim, as atividades e os projetos neste contexto só 

vêm enriquecer ainda mais esta ciência e dota-la de alunos mais motivados. Nos últimos 

tempos, temos desenvolvido um ensino que retira os alunos da sala de aula e coloca-os 

no campo, numa relação direta com o objeto de estudo, com o território e com a 

população. O feedback por parte dos alunos é bastante positivo, a motivação e o empenho 

também se manifestam de forma harmoniosa no decorrer deste tipo de atividade, e o 

resultado final, na generalidade, é sempre muito satisfatório.  

O projeto selecionado para o desenvolvimento do tema em discussão neste relatório 

- “O mesmo caminho com os olhos de ontem, de hoje e de amanhã – desafios de uma 

Geografia local” - pretendeu desenvolver o estudo desta ciência além da sala de aula. Não 

muito diferente do que já tem sido desenvolvido noutros anos ao nível do trabalho de 

campo, este projeto prima pelo papel ativo que a comunidade local desempenha e pelo 

envolvimento do poder local na concretização desta atividade. Além do espaço em estudo, 

o tempo é um importante o fator pois permite uma comparação de dados, estabelecer 

ligações entre o passado e o presente e projetar soluções futuras. O mesmo caminho 

percorrido e visto pelos anciãos, é o mesmo percurso que os alunos fazem neste estudo e 

é sobre este trajeto que devem ser pensadas medidas, ancoradas na morfologia da 

freguesia em estudo, na sua história e nos interesses ou necessidades da população, a 

implementar num futuro próximo.  

A segmentação deste projeto em três partes permite não só dividi-lo 

cronologicamente como também facilita as abordagens a desenvolver em cada uma das 
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etapas de forma prática, clara e muito objetiva.  

Tal como referido ao longo deste relatório, este projeto é algo que se pretendia 

colocar em prática ainda este ano letivo e, como tal, já iniciamos esta atividade. De 

momento, já foi realizada a Fase I do projeto e a primeira atividade da Fase II – a visita 

de estudo ao Museu do Tabaco e à fábrica de chá da Gorreana. De momento, este projeto 

encontra-se praticamente concluído. Por questões de ordem institucional (no âmbito das 

atividades previstas no PAA da escola) e outras que vão surgindo de forma imprevista 

(como o estado do tempo pouco propício para a realização das atividades na data 

prevista), a fase III ficou calendarizada para a última semana de aulas pelo que não é 

possível apresentar aqui a conclusão do projeto nem algumas reflexões globais inerentes 

a ele. Todavia, é algo que, se possível, será exposto na apresentação/discussão final deste 

relatório. Ainda assim, através do cumprimento da primeira e segunda fase já se percebe 

que este projeto vem reforçar a ideia de que um trabalho prático, de campo ou uma visita 

de estudo, são fundamentais no desenvolvimento do ensino da Geografia.  

Na primeira fase do trabalho foi nítida a motivação dos alunos e a sua predisposição 

para a realização do trabalho de campo. Colocaram dúvidas bastante pertinentes sobre a 

forma como deviam construir o perfil funcional da rua e aspetos que deviam ter em conta 

na recolha de informação. A realização de entrevistas informais, acerca da rua em estudo 

à população local, foi algo que os alunos fizeram de forma quase espontânea e com muito 

apreço. Relataram, no regresso à escola, algumas situações que tinham observado e os 

testemunhos da população, revelando alguma vaidade e brio pelo papel que 

desempenharam. A forma cuidada como elaboraram questões à população local a fim de 

obterem uma resposta contextualizada e válida sobre a rua em estudo, foi visível pelos 

relatos que verbalizaram e desenvolveram na análise crítica.  

As análises críticas às ruas que os alunos realizaram refletem a necessidade e a 

importância de praticar-se cada vez mais este tipo de atividades: elas permitem uma 

construção autónoma das aprendizagens, libertam o aluno do ensino livresco e permitem 

trabalhar outros níveis como o saber ser, o saber estar e o saber fazer. Simultaneamente, 

complementam o seu saber (histórico e cultural) com o saber científico, partindo de uma 

escala local que envolve a sua freguesia. Estas conclusões encontram-se muito presentes 

nos comentários elaborados na autoavaliação dos alunos (anexo 7A): “ O aspeto positivo 

desta atividade foi o interagir com as pessoas da rua e as suas opiniões”; “Com este 



98 

 

trabalho ficámos a conhecer melhor a rua e esta tinha muitos aspetos a melhorar”; “Foi 

uma ideia muito boa e aprendi um pouco mais da rua que tive. Devíamos fazer mais 

trabalhos semelhantes”; “Acredito que métodos de aprendizagem como o utilizado nesta 

atividade é uma mais-valia, visto que permite um maior e melhor conhecimento sobre o 

local estudado.” 

Na segunda fase deste projeto, os alunos tiveram a possibilidade de retroceder no 

tempo com a análise de registos fotográficos que remontam para meados do século XX. 

Nesta atividade foi quase instintivo reconhecerem o motivo das ruas da Maia serem 

estreitas e dificultarem o trânsito. Pela análise destes documentos iam chegando os 

comentários:“ Na altura não era preciso mais espaço entre as casas porque as pessoas 

andavam a pé ou de carro de bois, como está aqui na fotografia”. A arquitetura dos 

edifícios e as suas funções também foram avaliadas: “Professora, estas casas não tinham 

condições, as pessoas deviam passar frio aqui.”; “Agora percebo porque é que aquela rua 

tem casas diferentes, antes havia aqui as de palha forradas com jornal, as que estão lá 

agora são mais novas”; “Este edifício é agora um banco, já não é uma habitação”. Apesar 

desta parte do trabalho incidir sobre a morfologia e os aspetos funcionais da rua, nos 

registos encontrava-se alguma população em épocas festivas (principalmente religiosas) 

e também se puderam observar algumas conclusões dos alunos: “Nesta altura havia muito 

‘pequenos’ aqui” ou “ aparecem sempre muitas crianças nas fotografias”.  

Ainda nesta fase, com a abordagem à importância das atividades económicas como 

motor do desenvolvimento económico e social das regiões, os alunos tiveram a 

oportunidade de perceber toda a dinâmica que se vivia nas fábricas do chá e do tabaco, 

bem como a importância que estas indústrias representavam em termos económicos e 

sociais para a freguesia, especialmente para as mulheres. Além da atividade industrial, no 

desenvolvimento deste projeto foi evidenciado a importância da atividade agrícola para 

esta freguesia ao nível da subsistência das famílias e como suporte para a produção do 

tabaco, mediante as rendas pagas para o cultivo deste produto.  

Apenas a pesca foi uma atividade económica que perdeu relevância na Maia. 

Mediante testemunhos locais e de alguns familiares dos alunos, os alunos perceberam 

que, embora esta freguesia esteja voltada para o oceano, as condições físicas de acesso ao 

mar e a localização geográfica do território não permitiram o desenvolvimento desta 
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atividade de forma eficiente.  

Apesar da maioria dos alunos ser residente na freguesia da Maia e ter familiares 

ligados à indústria, alguns discentes nunca tinham visitado estas instalações e outros não 

possuíam um conhecimento tão aprofundado dos modos de vida da população, 

principalmente da época em que a fábrica do tabaco ainda estava ativa. Deste modo, as 

saídas de estudo, ainda que na área de residência dos alunos, permitem-lhes conhecer o 

local onde vivem e toda a dinâmica que este território sofreu ao longo do tempo com 

consequências ao nível social e cultural. Esta conclusão está muito patente nos registos 

de autoavaliação dos alunos (anexo 8 A), que serão publicados no jornal da escola – A 

Gazeta - no final do ano: “Gostamos muito, especialmente porque ambos nunca tínhamos 

estado na Fábrica de Tabaco… foi uma experiencia inacreditável”; “Com esta visita de 

estudo ficamos a saber como é que o chá dos Açores (S. Miguel) é produzido (desde a 

colheita até empacotamento) e também aprendemos como era que o tabaco era produzido 

quando a Fábrica de Tabaco da Maia ainda produzia (desde a plantação do tabaco até ás 

carteiras de cigarros).Adoramos esta visita de estudo, especialmente porque nos 

divertimos todos juntos, mas também porque aprendemos certamente coisas que ainda 

não sabíamos”. 

Para se compreender a realidade que nos rodeia, é importante estudarmos factos 

que foram marcantes na história e que, de certo modo, condicionaram o presente. O atual 

Museu do Tabaco é o testemunho de uma atividade económica que em tempos difíceis 

contribuiu para o desenvolvimento económico da freguesia e da sua população, numa 

época em os Açores voltam a assumir um papel importante no quadro das exportações 

nacionais. Atualmente, apenas a fábrica do Chá da Gorreana se encontra ativa, em parte 

fruto da sua autossuficiência energética e da qualidade que o produto evidencia no 

mercado. Neste domínio foi importante os alunos perceberem, durante a visita às 

instalações fabris, que numa época em que a eletricidade era um bem que havia surgido 

nesta região tardiamente e de forma escassa, desenvolveram-se alternativas para que esta 

indústria fosse rentável em termos de produção, através da energia hidroelétrica.  

A sustentabilidade ambiental é outro conteúdo que também vai sendo trabalhado ao 

longo deste projeto: na primeira fase, pelas análises críticas dos alunos e testemunhos da 

população numa perspetiva de preservação e valorização dos recursos naturais e 

ordenamento do território (ao nível da freguesia); na segunda fase, pela forma como estas 
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indústrias labutavam dando resposta à necessidade energética de uma forma sustentável; 

e na terceira fase, que aglutina todo este projeto, pela implementação de medidas práticas 

ao nível da melhoria da qualidade de vida das populações tendo em conta as preocupações 

ambientais e a preservação do património histórico e cultural.  

A perspicácia de alguns alunos na recolha de informação (na primeira fase do 

projeto), anteviu a fase final desta atividade. Enquanto realizavam o levantamento 

funcional e recolhiam os testemunhos da população foram frequentes as questões: 

“Professora, vamos dizer estas medidas ao Presidente da Junta de Freguesia da Maia?”; 

“O Presidente da Junta de Freguesia vai saber das nossas opiniões e as da população?”; 

“Professora, era importante que o Sr. Presidente soubesse disto, que a população precisa 

de uma passadeira nesta zona”; “A população queixou-se da ausência dos contentores de 

lixo pois antes, quando existiam, não havia mau cheiro, nem os animais espalhavam o 

lixo, o Presidente da Junta de Freguesia devia saber disto e repor os contentores”. A 

preocupação em atuar perante um problema foi desde logo evidenciado por estas 

questões. A participação ativa nos assuntos que envolvem a sociedade, em especial a sua 

freguesia, foi notória, tendo-se cumprido com alguns dos objetivos deste projeto.  

A forma como os professores organizam e preparam a prática educativa é 

fundamental para a aquisição do saber do aluno, especialmente, se for de forma autónoma. 

Como orientadores deste processo de ensino e de aprendizagem, devemos trilhar o 

caminho e a forma como este conhecimento é adquirido. A reflexão é um instrumento 

que nos permite traçar este caminho de forma cuidada e direcionada para os objetivos 

visados.  

Com o desenvolvimento deste projeto percebemos, uma vez mais, que uma 

mudança ao nível das metodologias, técnicas e abordagens aos conteúdos pode favorecer 

a motivação dos alunos e envolve-los na aprendizagem de uma forma mais participativa 

e significativa. A saída da sala de aula é vista, por muitos alunos, como algo diferente e 

por si só já é motivador e propício para o desenvolvimento do saber como ficou bastante 

visível na opinião dos alunos: “São estas as atividades pelas quais vale a pena esperar. 

Para nós, alunos, são uma mais-valia, tendo em conta que, mesmo entretendo, visitas de 

estudo como as realizadas são uma ótima forma de aprendizagem De um modo geral, 

atividades como estas são sempre muito bem aceites porque ajudam a fugir da rotina de 
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aulas normais, mas sempre sem deixar o conhecimento para trás. 

O conhecimento do meio local é fundamental no ensino da Geografia e este deve 

ser o ponto de partida para o estudo de realidades a outras escalas. Complementar o saber 

do aluno acerca do meio local onde vive torna esta atividade muito eficaz e pertinente, 

especialmente por a freguesia da Maia possuir um património histórico e cultural 

importante e interessante com destaque para atividades económicas que eram/são 

exercidas em torno da indústria.  

É igualmente importante para os alunos terem a perceção que as suas opiniões e o 

seu trabalho são reconhecidos pelos órgãos de poder, pois esse desafio incita-os ao 

desenvolvimento do espírito crítico e reflexivo, ao mesmo tempo que afirmam a sua 

posição enquanto cidadãos conscientes e ativos em sociedade. 
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Anexo 1 - Tabela 3 – Emigração açoriana (1960-2014)  

Fonte: Governo dos Açores, (2015) Emigração Açoriana. Retirada em 03.04.2016, 

Consultado em: http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/pgra-ssrpredrcomunida 

des/textoImagem/Emigra%C3%A7ao+A%C3%A7oriana .htm 

Tabela 3 - Número de emigrantes açorianos, por destino e por ano (1960 - 2014). 

http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/pgra-ssrpredrcomunida%20des/
http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/pgra-ssrpredrcomunida%20des/
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Anexo 2 – Parlamento dos Jovens (ilustrações)  

 

 

Ilustração 1- Parlamento dos Jovens - 

Sessão Regional (abertura)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 2- Parlamento dos Jovens - 

Sessão Regional (encerramento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotos publicadas em ALRAA, 2016. Retirada em 03.03.2016, Consultada 

em:http://www.alra.pt/index .php?option=com_ content&view=article&id=608&Itemid=373 

http://www.alra.pt/index%20.php?option=com_%20content&view=article&id=608&Itemid=373
http://www.alra.pt/index%20.php?option=com_%20content&view=article&id=608&Itemid=373
http://www.alra.pt/index%20.php?option=com_%20content&view=article&id=608&Itemid=373
http://www.alra.pt/index%20.php?option=com_%20content&view=article&id=608&Itemid=373
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Anexo 3 – Fases de construção do forno sustentável. 

Ilustração 3- Fases da construção do forno sustentável 
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 Anexo 4 – Guião I 

  

Geografia – 8º ano População e Povoamento – Mobilidade da população 

 Guião I das atividades: Levantamento funcional e análise crítica às ruas da Maia  

Projeto: O mesmo caminho com os olhos de ontem, de hoje e de amanhã – desafios da 

Geografia local.  

Objetivos da atividade:  
• Desenvolver competências da Geografia partindo de uma escala local;  

• Proporcionar situações de aprendizagem autónoma;  

• Explorar e valorizar o património cultural local;  

• Interpretar, analisar e problematizar as inter-relações entre fenómenos naturais e 

humanos a uma escala local, formulando conclusões;  

• Interagir com a população local a fim de apurar conhecimentos e factos históricos 

inerentes à compreensão do território e das suas dinâmicas atuais;  Desenvolver o 

espírito crítico e reflexivo dos alunos;  

Metas curriculares  

Compreender a organização morfofuncional 

da freguesia da Maia:  

  

 Caraterizar as funções da Maia: residencial, 

comercial, industrial, político-

administrativa, cultural, religiosa (…).  

 Caraterizar as principais áreas funcionais da 

Maia.  

Compreender a inter-relação entre o espaço 

rural e o urbano:  
 Discutir as potencialidades ambientais, 

sociais e económicas do espaço rural 

(freguesia da Maia).  

Competências chave e específicas do CREB:  

Competências em línguas  
 Utilizar diferentes formas de comunicação 

escrita, aplicando o vocabulário específico 

da Geografia;  

Competência matemática:  
 Selecionar técnicas gráficas, tratando a 

informação de forma clara e adequada em 

mapas;  

Competência científica e tecnológica:  

  

 Localizar no espaço acontecimentos e 

processos;  
 Caracterizar ritmos de evolução no interior 

da mesma sociedade, estabelecendo 

relações entre a organização de espaço e os 

condicionalismos físico-naturais;  

Competência cultural e artística:  

  

 Fundamentar o contacto com os 

vestígios/testemunhos de diferentes 

acontecimentos.  

Competência de autonomia e gestão da 

aprendizagem:  
 Desenvolver atividades cooperativas 

promotoras de autonomia, responsabilização 

e criatividade;  

Competência físico-motora:    Garantir a higiene do espaço;  
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Parte I – O mesmo caminho com os olhos de hoje – desafios da Geografia local  

1. Recolha de dados (trabalho de campo)  

1.1 Levantamento funcional das ruas da freguesia da Maia;  

Explicação - Recorrendo ao mapa que segue em anexo, deves localizar a rua em estudo 

e dirige-te para o local;  

 - Registar no mapa todas as funções de cada edifício (residencial; comercial;  

religiosa, cultural, etc.);  

1.2 Elaboração de registos fotográficos das ruas em estudo;  

Explicação: À medida que é feita a análise à rua, que inclui o estado de conservação do 

pavimento e dos edifícios, deves elaborar registos fotográficos que 

complementem essa análise;  
1.3 Realização de entrevistas à população residente;  

Explicação: Sempre que se considerar pertinente, podes elaborar pequenas entrevistas 

informais à população local (especialmente a que reside na rua em estudo) a 

fim de perceberes que aspetos é que a população carece em termos de 

intervenção;  
2. Tratamento da informação:  

2.1 Construção do levantamento funcional de acordo com a informação registada 

em trabalho de campo;  

Explicação: Tendo por base uma cópia da planta da Maia, deves elaborar com pormenor e 

rigor o levantamento funcional da rua e a respetiva legenda;  
2.2 Elaboração de uma análise crítica às ruas em estudo;   

Explicação: Partindo da análise do levantamento funcional que elaboraste, dos registos 

fotográficos e dos testemunhos da população local deves elaborar uma análise 

crítica e reflexiva à rua em estudo. Nesta análise deves:  
a) Identificar e localizar a rua em estudo (deves consultar bibliografia sobre este 

assunto que está disponibilizada na biblioteca da escola);  
b) Identificar função dominante na rua e outras com algum destaque;  

c) Identificar o tipo de edifícios que predominam na rua: rés-do-chão; um ou 

dois pisos;  

d) Explicitar o estado de conservação/degradação dos edifícios;  

e) Descrever a fachada/arquitetura dos edifícios (na sua maioria – tradicionais 

ou contemporâneos);  

f) Descrição do tipo de pavimento que constitui a rua e o seu estado de 

conservação;  

g) Refletir sobre a acessibilidade/liberdade de movimento para peões 

(incapacitados ou não), automobilistas, entre outros;  

h) Refletir sobre os testemunho da população local e elaborar uma análise crítica 

sobre a organização do espaço funcional (aspetos a melhorar).  

3. Apresentação dos resultados:  

Na apresentação dos resultados deve constar a planta funcional da rua em estudo, 

devidamente legendada e a análise crítica preferencialmente em formato digital.  
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Planta da freguesia da Maia – Ribeira Grande 

Fonte:Disponibilizado em http://cmrg.noip.org/munwebgis PDM Ribeira Grande ribeiragrande/viewer. 

aspx?servicename=pdm#)  

1:1500 

N 
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   Geografia – 8º ano  

População e Povoamento – Mobilidade da população  

  

  

Rua José da Costa Rita – Perfil funcional  

  

 

  

Fonte:  PDM Ribeira Grande Disponibilizado em 

http://cmrg.noip.org/munwebgisribeiragrande/viewer.aspx?servicename=pdm# 

1:1500 

N 

http://cmrg.noip.org/munwebgisribeiragrande/viewer.aspx?servicename=pdm
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Anexo 5 – Guião II 

  

Geografia – 8º ano Atividades Económicas – a agricultura, a pesca e a indústria  

Guião II da atividade: Visita de estudo à fábrica de chá da Gorreana e ao 

Museu do Tabaco  

Projeto: O mesmo caminho com os olhos de ontem, de hoje e de amanhã – desafios da 

Geografia local.  

Objetivos da atividade:  
• Desenvolver competências da Geografia partindo de uma escala local;  

• Proporcionar situações de aprendizagem autónoma;  

• Explorar e valorizar o património cultural local;  

• Interpretar, analisar e problematizar as inter-relações entre fenómenos naturais e 

humanos a uma escala local, formulando conclusões;  

• Interagir com a população local a fim de apurar conhecimentos e factos históricos 

inerentes à compreensão do território e das suas dinâmicas atuais;  

• Desenvolver o espírito crítico e reflexivo dos alunos;  

Metas curriculares  

Compreender a organização 

morfofuncional da freguesia da 

Maia:  

 Caraterizar as funções da Maia: residencial, comercial, 

industrial, político-administrativa, cultural, religiosa (…).  

Compreender a complexidade 

da agricultura em Portugal:  

  

 Caraterizar o tipo de agricultura praticado na Maia; - Explicar 

os fatores físicos e humanos que condicionam a agricultura na 

freguesia da Maia;  

 Discutir potencialidades do espaço agrícola da Maia.  

Compreender a pesca em 

Portugal:  
 Caracterizar os principais tipos de pesca praticados na freguesia 

da Maia;  

 Identificar fatores que condicionam a atividade piscatória na 

Maia.  

Compreender a dinâmica da 

indústria em Portugal:  
 Explicar a evolução da indústria na freguesia da Maia;  
 Localizar as principais indústrias da Maia;  
 Identificar os principais problemas da indústria da freguesia da 

Maia.  

Competências chave e específicas do CREB:  

Competência em línguas   Recrear situações históricas;  

Competência matemática  
 Desenvolver a utilização de dados, registos fotográficos e índices 

estatísticos, tirando conclusões a partir de exemplos reais que 

justifiquem as conclusões apresentadas;  

Competência cultural e artística  

  

 Reconhecer a simultaneidade da existência de diferentes valores e 

culturas e o seu caráter relativo em diferentes espaços e tempos 
históricos;  

 Fundamentar o contacto com os vestígios/testemunhos de 

diferentes acontecimentos.  
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Parte II – O mesmo caminho com os olhos de ontem – desafios da Geografia 

local  

1. Recolha de dados:  

1.1 Visita de estudo à fábrica do chá da Gorreana e ao Museu do Tabaco: 

Explicação: Durante a visita de estudo vais ter oportunidade de conhecer as indústrias 

que foram e/ou ainda são importantes para o desenvolvimento económico da Maia. 

Será explicado, ao longo destas visitas, a forma como estas indústrias funcionam, 

bem como o modo de vida da população na época em que as fábricas iniciaram sua 

atividade. Durante esta visita deves:  

a) Elaborar registos fotográficos do espaço em estudo; das máquinas e dos 

produtos;  

b) Realizar algumas anotações de interesse sobre aspetos que tenham a ver com a 

dinâmica destas indústrias (como o ano em que iniciaram a sua atividade; 

variedade de produção, volume de exportações, entre outros aspetos).  

  

1.2 Recolha de registos fotográficos:  

Explicação: Junto dos teus familiares deves procurar registos fotográficos onde seja, 

por um lado, representativo o modo de vida da população do início do séc. XX e, por 

outro lado, evidencie a morfologia das ruas da Maia que remontem a mesma data. 

Nesta recolha deves ter em consideração que nestes registos devem constar:  

a) atividades que a população esteja a desenvolver (na agricultura, pecuária, pesca 

ou indústria);  

b) a mesma rua sobre a qual realizaste o levantamento funcional;  

c) fotografias que evidenciem os edifícios que constituíam a rua.  

  

1.3 Realização de entrevistas:  

Explicação: Organizando a turma em grupos de três alunos, serão distribuídas três 

atividades económicas a trabalhar: a agricultura, a indústria e a pesca. Assim, em 

grupo devem elaborar uma entrevista que deverá ser realizada aos vossos familiares 

(especialmente aos avós). Esta atividade deve refletir o modo de vida da população 

de épocas mais remotas com as características que cada atividade desenvolveu na 

freguesia.  
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2 Tratamento da informação  

2.1 Funções urbanas de ontem  

Explicação: tendo em conta os antigos registos fotográficos deves elaborar um 

levantamento funcional da mesma rua que elaboraste na fase anterior. Para isso, 

deves consultar os teus familiares a fim de obteres mais informações quanto às 

funções existentes nas ruas, o estado de conservação dos edifícios e as características 

pavimento na época.  

  

2.1 Quadro comparativo  

Explicação: Com o intuito de facilitar a análise, deves elaborar um quadro 

comparativo da rua em estudo tendo em conta os registos fotográficos recolhidos e 

o levantamento funcional de anos anteriores e atualmente. Neste quadro deves 

evidenciar:  

a) a função predominante e outras com destaque;  

b) os edifícios quanto a: pisos ocupados; estado de conservação/degradação; 

fachada e arquitetura dos edifícios;  

c) aspetos relativos ao tipo de pavimento da rua; acessibilidade e liberdade de 

circulação;  

d) uma breve análise relativa aos aspetos morfofuncionais que se modificaram na 

rua em estudo.  

  

2.2 Análise de dados estatísticos  

Explicação: Mediante a análise de dados estatísticos, sobre a população e as 

atividade económicas da Maia, deves realizar um estudo onde evidencies a 

distribuição da população ativa por setor de atividade no início do séc. XX e na 

atualidade.   

  

3 Apresentação dos resultados:  

Explicação: A apresentação dos resultados deve ser realizada em suporte digital 

mediante uma apresentação oral. Nesta apresentação, que deverá ser em grupo 

(os mesmos grupos que se organizaram na realização das entrevistas) deves 

evidenciar:  
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a) um comentário ao quadro comparativo do levantamento funcional da rua 

que trabalhaste (evidenciando alterações morfofuncionais ocorridas na rua 

em estudo);  

b) a evolução da distribuição da população da Maia por setores de atividade 

(em gráficos)  

c) a importância das duas indústrias para a freguesia da Maia ao nível do seu 

desenvolvimento económico e social;  

d) o papel que outras atividades económicas, como a agricultura e a pesca, 

desempenharam na freguesia, justificando a tua opinião;  

e) pequenos excertos da entrevistas que realizaste e registos fotográficos 

representativos do modo de vida da população no início do séc. XX.  

f) uma conclusão que apresente as alterações mais significativas que a 

freguesia da Maia sofreu em termos económicos e sociais.  
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Anexo 6 – Guião III  

 

Geografia – 8º ano Atividades Económicas – a agricultura, a pesca e a indústria  

Guião da atividade III: Apresentação final do projeto  

Projeto: O mesmo caminho com os olhos de ontem, de hoje e de amanhã – desafios da 

Geografia local.  

Objetivos da atividade:  
• Desenvolver competências da Geografia partindo de uma escala local;  

• Proporcionar situações de aprendizagem autónoma;  

• Explorar e valorizar o património cultural local;  

• Interpretar, analisar e problematizar as inter-relações entre fenómenos naturais e 

humanos a uma escala local, formulando conclusões;  

• Interagir com a população local a fim de apurar conhecimentos e factos históricos 

inerentes à compreensão do território e das suas dinâmicas atuais;  

• Desenvolver o espírito crítico e reflexivo dos alunos;  

Metas curriculares  

Compreender a organização 

morfofuncional da freguesia da 

Maia: 

 Caraterizar as funções da Maia: residencial, comercial, industrial, 

político-administrativa, cultural, religiosa (…).  

Compreender a complexidade da 

agricultura em Portugal: 

 

 Caraterizar o tipo de agricultura praticado na Maia; - Explicar os 

fatores físicos e humanos que condicionam a agricultura na 

freguesia da Maia;  
 Discutir potencialidades do espaço agrícola da Maia.  

Compreender a pesca em Portugal: 

 Caracterizar os principais tipos de pesca praticados na freguesia 

da Maia;  
 Identificar fatores que condicionam a atividade piscatória na 

Maia.  

Compreender a dinâmica da 

indústria em Portugal: 

 Explicar a evolução da indústria na freguesia da Maia;  
 Localizar as principais indústrias da Maia;  
 Identificar os principais problemas da indústria da freguesia da 

Maia.  

Competências chave e específicas do CREB:  

Competência em línguas  Recrear situações históricas;  

Competência matemática 
 Desenvolver a utilização de dados, registos fotográficos e índices 

estatísticos, tirando conclusões a partir de exemplos reais que 

justifiquem as conclusões apresentadas;  

Competência cultural e artística 

 Reconhecer a simultaneidade da existência de diferentes valores e 

culturas e o seu caráter relativo em diferentes espaços e tempos 

históricos;  
 Fundamentar o contacto com os vestígios/testemunhos de 

diferentes acontecimentos.  

Competência digital 

 Pesquisar, selecionar, organizar e interpretar informação de forma 

crítica em função de questões, necessidades ou problemas a 

resolver e respetivos contextos;  

 Rentabilizar as TIC nas tarefas de construção do conhecimento. 
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Parte III – O mesmo caminho com os olhos de amanhã – desafios da Geografia 

local  

1. Recolha de dados:  

1.1 Visita de estudo à fábrica do chá da Gorreana e ao Museu do Tabaco:  

Explicação: Durante a visita de estudo vais ter oportunidade de conhecer as 

indústrias que foram e/ou ainda são importantes para o desenvolvimento económico 

da Maia. Será explicado, ao longo destas visitas, a forma como estas indústrias 

funcionam, bem como o modo de vida da população na época em que as fábricas 

iniciaram sua atividade. Durante esta visita deves:  

a) Elaborar registos fotográficos do espaço em estudo; das máquinas e dos 

produtos;  

b) Realizar algumas anotações de interesse sobre aspetos que tenham a ver com a 

dinâmica destas indústrias (como o ano em que iniciaram a sua atividade; 

variedade de produção, volume de exportações, entre outros aspetos).  

  

1.2 Recolha de registos fotográficos:  

Explicação: Junto dos teus familiares deves procurar registos fotográficos onde seja, 

por um lado, representativo o modo de vida da população do início do séc. XX e, por 

outro lado, evidencie a morfologia das ruas da Maia que remontem a mesma data. 

Nesta recolha deves ter em consideração que nestes registos devem constar:  

a) atividades que a população esteja a desenvolver (na agricultura, pecuária, pesca 

ou indústria);  

b) a mesma rua sobre a qual realizaste o levantamento funcional;  

c) fotografias que evidenciem os edifícios que constituíam a rua.  

  

1.3 Realização de entrevistas:  

Explicação: Organizando a turma em grupos de três alunos, serão distribuídas três 

atividades económicas a trabalhar: a agricultura, a indústria e a pesca. Assim, em 

grupo devem elaborar uma entrevista que deverá ser realizada aos vossos familiares 

(especialmente aos avós). Esta atividade deve refletir o modo de vida da população 

de épocas mais remotas com as características que cada atividade desenvolveu na 

freguesia.  



 

122 
 

2. Tratamento da informação  

2.1 Funções urbanas de ontem  

Explicação: tendo em conta os antigos registos fotográficos deves elaborar um 

levantamento funcional da mesma rua que elaboraste na fase anterior. Para isso, 

deves consultar os teus familiares a fim de obteres mais informações quanto às 

funções existentes nas ruas, o estado de conservação dos edifícios e as 

características pavimento na época.  

  

2.1 Quadro comparativo  

Explicação: Com o intuito de facilitar a análise, deves elaborar um quadro 

comparativo da rua em estudo tendo em conta os registos fotográficos recolhidos 

e o levantamento funcional de anos anteriores e atualmente. Neste quadro deves 

evidenciar:  

a) a função predominante e outras com destaque;  

b) os edifícios quanto a: pisos ocupados; estado de conservação/degradação; 

fachada e arquitetura dos edifícios;  

c) aspetos relativos ao tipo de pavimento da rua; acessibilidade e liberdade de 

circulação;  

d) uma breve análise relativa aos aspetos morfofuncionais que se modificaram na 

rua em estudo.  

  

2.2 Análise de dados estatísticos  

Explicação: Mediante a análise de dados estatísticos, sobre a população e as 

atividade económicas da Maia, deves realizar um estudo onde evidencies a 

distribuição da população ativa por setor de atividade no início do séc. XX e na 

atualidade.   

  

3. Apresentação dos resultados:  

Explicação: A apresentação dos resultados deve ser realizada em suporte digital 

mediante uma apresentação oral. Nesta apresentação, que deverá ser em grupo 

(os mesmos grupos que se organizaram na realização das entrevistas) deves 

evidenciar:  
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a) um comentário ao quadro comparativo do levantamento funcional da rua que 

trabalhaste (evidenciando alterações morfofuncionais ocorridas na rua em 

estudo);  

b) a evolução da distribuição da população da Maia por setores de atividade (em 

gráficos)  

c) a importância das duas indústrias para a freguesia da Maia ao nível do seu 

desenvolvimento económico e social;  

d) o papel que outras atividades económicas, como a agricultura e a pesca, 

desempenharam na freguesia, justificando a tua opinião;  

e) pequenos excertos da entrevistas que realizaste e registos fotográficos 

representativos do modo de vida da população no início do séc. XX.  

f) uma conclusão que apresente as alterações mais significativas que a freguesia 

da Maia sofreu em termos económicos e sociais. 
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Anexo 7 Avaliação (parte I)  

Parte I - O mesmo caminho com os olhos de hoje – desafios da Geografia local 

  

Aluno: __________________________________________ Ano: ____ Turma: ____  

  

Tema: Mobilidade da população  

Subtema: Cidades, principais áreas de fixação humana  

 

Instrumento 1: Construção do levantamento funcional das ruas da Maia  

 

Meta curricular: Compreender a organização morfofuncional da freguesia da Maia  

Pontuação  Parâmetros de avaliação/ procedimentos  

1.  Localização  

4%  

Localiza corretamente a rua em estudo (4%)    

Localiza a rua em estudo com alguma dificuldade (2%-3%)    

Necessita de ajuda para localizar a rua em estudo (1%)    

2.  Funções urbanas    

(6%)  

Identifica de forma correta todas as funções da rua e outras informações pertinentes à 

análise morfofuncional (5%-6%)  
  

Identifica de forma correta a maioria das funções da rua e algumas informações 

pertinentes à análise morfofuncional (3%-4%)  
  

Identifica apenas algumas funções da rua em estudo (1%-2%)    

3.  Rigor na construção do perfil funcional    

10%  

Constrói o perfil funcional da rua em estudo de forma rigorosa (7%-10%)    

Constrói o perfil funcional da rua em estudo com algum rigor (4%-6%)    

Constrói o perfil funcional da rua em estudo de forma pouco rigorosa (1%-3%)    

4.  Construção da legenda    

10%  

Constrói a legenda do perfil funcional de forma correta e clara (4%-6%)    

Constrói a legenda do perfil funcional de forma correta mas pouco clara (4%-6%)    

Constrói a legenda do perfil funcional de forma incorreta (1%-3%)    

TOTAL    
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Instrumento 2: Realização da análise crítica às ruas da Maia  

Avaliação A – Conteúdo da análise crítica  

 Metas curriculares: - Compreender a organização morfofuncional da 
freguesia da Maia;  

- Compreender a inter-relação entre o espaço rural e o 

urbano;  Pontuação  

Parâmetros de avaliação/ procedimentos  

1.  Enquadramento  

  
8%  

Identifica corretamente a rua em estudo (2%)    

Localiza a rua no espaço de forma correta (3%)    

Referencia a toponímia da rua contextualizando a sua origem (3%)  
  (CREB - Competência científica e tecnológica: Localiza no espaço 

acontecimentos e processos)  

  

2.  Funções urbanas   

  
Identifica corretamente a função que predomina na rua e evidencia outras 

funções de destaque (4%)  
  

3.  Pisos que constituem os edifícios   

  Referencia de forma correta os pisos que constituem os edifícios (2%)    

4.  Estado de conservação/degradação dos edifícios   

  
Explicita o estado de conservação e/ou degradação dos edifícios 

identificando casos particulares (4%)  
  

5.  Fachada dos edifícios   

  
Descreve a fachada dos edifícios e distingue-os mediante as características 

e arquitetura tradicional ou contemporânea (3%)  
  

6.  Pavimento   

  
Descreve o tipo de pavimento que constitui a rua, de forma correta, e 

analisa o seu estado de conservação (4%)  
  

7.  Acessibilidade e circulação   

  
Reflete sobre a acessibilidade/liberdade de movimento para peões 

(incapacitados ou não), e veículos recorrendo a exemplos concretos (5%)  
  

8.  Reflexão crítica   

10%  

Reflete sobre os testemunhos da população local e elabora uma opinião 

crítica dos aspetos a melhorar na rua em estudo (7%)  
  

Evidencia os testemunhos da população local (3%)  

(CREB - Competência cultural e artística: Fundamenta o contacto com 

os vestígios/testemunhos de diferentes acontecimentos;  
        - Competência científica e tecnológica: Caracterizar ritmos de 

evolução no interior da mesma sociedade, estabelecendo 

relações entre a organização de espaço e os condicionalismos 

físico-naturais).  

  

9.  Informação complementar   

  
a) Apresenta registos fotográficos devidamente identificados e ajustados à 

análise crítica (5 %)  
  

TOTAL    
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Avaliação B – Organização e estrutura da análise crítica  

  Parâmetros de avaliação/ procedimentos  Pontuação  

1.  Organização   

(3%)  

Apresenta o trabalho organizado e de acordo com uma estrutura prédefinida 

(3%)  
  

Apresenta deficiências na organização/estrutura pré-definida (2%)    

Apresenta o trabalho sem respeitar uma organização e/ou estrutura prédefinida 

(0%-1%)  
  

2.  Tratamento da informação   

(3%)  Seleciona toda a informação relevante e aprofunda o tema (3%)    

Seleciona toda a informação relevante (2%)    

Seleciona apenas parte da informação (0%-1%)    

3.  Estrutura do trabalho   

(5%)  

Na introdução apresenta o tema a desenvolver através d enquadramento  
(1%)  

  

No desenvolvimento do trabalho revela ideias precisas que permitem 

caracterizar a rua em estudo (2%)  
  

A conclusão é precisa e sintetiza os aspetos a melhorar na rua em estudo  
(2%)  

  

4.  Qualidade da escrita   

(2%)  
O trabalho apresenta uma escrita correta e cuidada (2%)    

Não se verificam erros de sintaxe, de ortografia e de pontuação (1%)    

5.  Vocabulário geográfico (CREB)   

(2%)  

Utiliza diferentes formas de comunicação escrita, aplicando o vocabulário 

específico da Geografia (2%)  
  

Utiliza diferentes formas de comunicação escrita, aplicando, por vezes, o 

vocabulário específico da Geografia (1%)  
  

 TOTAL    
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Instrumento 3: Avaliação atitudinal  

  Parâmetros de avaliação/ procedimentos  Pontuação  

(2%)  Desenvolve as atividades de forma autónoma  

(CREB- competência de autonomia e gestão de aprendizagem: 

desenvolver atividades cooperativas promotoras de autonomia)  

  

(2%)  Revela responsabilidade na execução das tarefas  

(CREB- competência de autonomia e gestão de aprendizagem: 

desenvolver atividades cooperativas promotoras da responsabilização)  

  

(1%)  Demonstra espírito de entreajuda e cooperação em relação aos colegas    

(2%)  Demonstra interesse pelas atividades    

(2%)  Revela empenho nas tarefas que desenvolve    

(1%)  

Zela pelo espaço (não destrói, danifica ou polui qualquer espaço inerente à 

atividade)  

(CREB- competência físico-motora: garantir a higiene do espaço)  

  



 

128 
 

Anexo 7 - A – Autoavaliação (parte I) 

Autoavaliação 

Aluno: __________________________________________ Ano: ____ Turma: ____  

  

Parte I - O mesmo caminho com os olhos de hoje – desafios da Geografia local  

1. Assinala com uma cruz (X) a avaliação que corresponde ao teu desempenho nesta 

atividade, de acordo com cada parâmetro de avaliação.  

Parâmetros de avaliação  I  S  B  MB  

Construção 

do  

levantamento 

funcional das 

ruas da Maia  

Identifica de forma correta todas as funções da rua e outras 

informações pertinentes à análise morfofuncional;  
        

Constrói o perfil funcional da rua em estudo de forma rigorosa          

Constrói a legenda do perfil funcional de forma correta e clara          

Realização  

da análise  

crítica às  

ruas da Maia  
(conteúdo)  

  

Identifica e localiza corretamente a rua em estudo;          

Referencia a toponímia da rua contextualizando a sua origem;          

Identifica corretamente a função que predomina na rua e evidencia 

outras funções de destaque;  
        

Caracteriza os edifícios quanto ao estado de conservação, número de 

pisos e arquitetura;  
        

Explicita o estado de conservação e/ou degradação do pavimento, 

bem como a acessibilidade da rua, recorrendo a exemplos concretos;  
        

Reflete criticamente sobre a rua evidenciando testemunhos locais e 

a sua opinião própria  
        

Realização 

da análise 
crítica às 

ruas da Maia 

(organização) 

 

Apresenta o trabalho organizado e estruturado          

Seleciona toda a informação relevante e aprofunda o tema          

O trabalho apresenta uma escrita correta e cuidada          

Utiliza diferentes formas de comunicação escrita, aplicando o 

vocabulário específico da Geografia  
        

Apresenta registos fotográficos devidamente identificados e 

ajustados à análise crítica  
        

Atitudes e 

valores 

Desenvolve as atividades de forma autónoma          

Revela responsabilidade na execução das tarefas          

Demonstra espírito de entreajuda e cooperação perante os colegas          

Demonstra interesse pelas atividades          

Revela empenho nas tarefas que desenvolve          

Zela pelo espaço (não destrói, danifica ou polui qualquer espaço 

inerente à atividade)  
        

  

2. Elabora um pequeno comentário à atividade realizada onde evidencies os principais 

aspetos positivos e negativos da mesma.  
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Anexo 8 – Avaliação (parte II) 

 

Parte II - O mesmo caminho com os olhos de ontem – desafios da Geografia local  

Aluno: ___________________________________________________________________________________ Ano: ____ Turma: ____  
  

Temas: - Mobilidade da população e Atividades económicas  

Subtemas: - Cidades, principais áreas de fixação humana; a agricultura, a pesca e a indústria  

Instrumento 1: Construção do levantamento funcional das ruas da Maia de meados do séc. XX e elaboração de quadro comparativo dos 

dois levantamentos funcionais.  
  

Meta curricular: Compreender a organização morfofuncional da freguesia da Maia (meados do séc. XX e atualmente)  
Pontuação  

Parâmetros de avaliação/ procedimentos  

1.  Funções urbanas   

(6%)  

Identifica de forma correta todas as funções da rua e outras informações pertinentes à análise morfofuncional (5%-6%)    
Identifica de forma correta a maioria das funções da rua e algumas informações pertinentes à análise morfofuncional (3%-4%)    
Identifica apenas algumas funções da rua em estudo (1%-2%)    

2.  Rigor na construção do perfil funcional   

(8%)  

Constrói o perfil funcional da rua em estudo de forma rigorosa (7%-8%)    
Constrói o perfil funcional da rua em estudo com algum rigor (4%-6%)    
Constrói o perfil funcional da rua em estudo de forma pouco rigorosa (1%-3%)    

3.  Construção da legenda   

(8%)  

Constrói a legenda do perfil funcional de forma correta e clara (7%-8%)    
Constrói a legenda do perfil funcional de forma correta mas pouco clara (4%-6%)    
Constrói a legenda do perfil funcional de forma incorreta (1%-3%)    

4.  Quadro comparativo   

(8%)  

Identifica a função predominante e outras com destaque de ambos os momentos históricos (2%)    
Identifica características dos edifícios de ambos os perfis funcionais (ao nível dos pisos, fachada e arquitetura) (2%)    
Identifica aspetos relevantes acerca do tipo de pavimentos da rua acessibilidade e liberdade de circulação (2%)    

Formulação de conclusões acerca dos aspetos morfofuncionais que foram modificados na rua em estudo (2%)    
TOTAL    
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 Instrumento 2: Apresentação do trabalho  

Avaliação A – Análise das atividades económicas da Maia e modos de vida da população  

Parâmetros de avaliação/ procedimentos  

Pontuação  
Metas curriculares: - Explicar a evolução da indústria na freguesia da Maia;  

- Localizar as principais indústrias da Maia;  

- Identificar os principais problemas da indústria da freguesia da Maia.  

1.  Indústria  

(9%)  

Localiza as duas indústrias da Maia (1%)    

Apresenta um breve resumo da história de cada uma das fábricas da freguesia (2%)    

Identifica os principais problemas da indústria do tabaco e do chá (3%)    

Apontam as principais potencialidades da indústria no desenvolvimento da freguesia da  

Maia (3%)  
  

Metas curriculares: - Caraterizar o tipo de agricultura praticado na Maia;  

- Explicar os fatores físicos e humanos que condicionam a agricultura na freguesia da  

Maia;  
- Discutir potencialidades do espaço agrícola da Maia.  

2.  Agricultura  

(10%)  

Identifica o tipo de agricultura desenvolvido na Maia em inícios do séc. XX e na 

atualidade (1%)  
  

Identifica os fatores físicos e humanos que condicionam a agricultura da Maia (3%)    

Aponta soluções para os problemas agrícolas da freguesia em estudo (3%)    

Identifica as principais potencialidades da agricultura no desenvolvimento da Maia (3%)    

 Metas curriculares: - Caracterizar os principais tipos de pesca praticados na freguesia da Maia  

- Identificar fatores que condicionam a atividade piscatória na Maia  
3.  Pesca  

(4%)  
Identifica o tipo de pesca desenvolvido na Maia em inícios do séc. XX e na atualidade  
(1%)  

  

Identifica os fatores físicos e humanos que condicionam a agricultura da Maia (1%)    

4.  População da Maia (modo de vida) - conteúdo  

(26%)  

Evidencia a importância das indústrias ao nível do desenvolvimento económico e social da 

freguesia (4%)  
  

Refere o papel da agricultura como uma atividade de suporte à indústria do tabaco e do 

chá (4%)  
  

Refere o papel da pesca como uma atividade de suporte de subsistência da população 

maiata (4%)  
  

 Evidencia pequenos excertos das entrevistas que revelem o modo de vida da população e 

das atividade económicas que desempenhavam (2%)  

(CREB- Competência cultural e artística: Fundamentar o contacto com os  

vestígios/testemunhos de diferentes acontecimentos;)  

  

Apresenta registos fotográficos que evidenciam de forma clara o modo de vida da 

população (2%)  
  

Apresenta uma breve conclusão sobre a evolução da freguesia em termos sociais e 

económicos (relacionação de conteúdos) (6%)  

(CREB – Competência em línguas: Recrear situações históricas;  

- Competência cultural e artística: Reconhecer a simultaneidade da existência de diferentes 

valores e culturas e o seu carater relativo em diferentes espaços e tempos históricos) 

  

TOTAL    



 

131 
 

Avaliação B – Organização e estrutura do trabalho  

  Parâmetros de avaliação/ procedimentos  Pontuação  

1.  

Organização e estrutura do trabalho  
(CREB –- Pesquisar, selecionar, organizar e interpretar informação de forma crítica em função 

de questões, necessidades ou problemas a resolver e respetivos contextos;  

            - Rentabilizar as TIC nas tarefas de construção do conhecimento)  

(3%)  

Apresenta o trabalho organizado e bem estruturado (3%)    

Apresenta deficiências na organização/estrutura do trabalho (2%)    

Apresenta o trabalho um pouco desorganizado e mal estruturado (0%-1%)    

2.  Tratamento da informação  

(CREB – Competência matemática: desenvolver a utilização de dados, registos fotográficos e 

índices estatísticos, tirando conclusões a partir de exemplos reais que justifiquem as conclusões 

apresentadas).  
(4%)  Seleciona toda a informação relevante e aprofunda o tema (4%)    

Seleciona toda a informação relevante (2%-3%)    

Seleciona apenas parte da informação relevante (1%)    

3.  Qualidade gráfica  

(4%)  

Utiliza uma estrutura gráfica e imagens de qualidade (4%)    

Apresenta uma estrutura gráfica adequada, no entanto, carece de algumas 

imagens (2%-3%)  
  

Apresenta uma estrutura gráfica pouco ajustada e não apresentou imagens  
(1%)  

  

4.  Qualidade da escrita  

(2%)  
O trabalho apresenta uma escrita correta e cuidada (2%)    

Não se verificam erros de sintaxe, de ortografia e de pontuação (1%)    

5.  Vocabulário geográfico (CREB)  

(2%)  
Utiliza vocabulário específico da Geografia (2%)    

Utiliza, por vezes, vocabulário específico da Geografia (1%)    

 TOTAL    
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Instrumento 3: Avaliação atitudinal  

  Parâmetros de avaliação/ procedimentos  Pontuação  

(2%)  Desenvolve as atividades de forma autónoma  

(CREB- competência de autonomia e gestão de aprendizagem:  

desenvolver atividades cooperativas promotoras de autonomia)  

  

(2%)  Revela destreza no manuseamento de dados estatísticos  

(CREB- competência digital: comunicar o conhecimento resultante 

da interpretação da informação, utilizando formas diversificadas)  

  

(2%)  Revela espírito crítico nas conclusões que apresenta  

(CREB- competência social e de cidadania: participar em projetos ou 

atividades comuns em prol da defesa do património natural e cultural 

e da melhoria da qualidade de vida)  

  

(1%)  Apresenta criatividade na forma como apresenta o trabalho final  

(CREB- competência de autonomia e gestão de aprendizagem: 

valorizar a realização de atividades intelectuais que envolvam o 

esforço, persistência, iniciativa e criatividade)  

  

(1,5%)  Demonstra interesse pelas atividades realizadas    

(1,5%)  Revela empenho nas tarefas que desenvolve    
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Anexo 8 - A  - Autoavaliação (parte II) 

Autoavaliação 

Aluno: ___________________________________________ Ano: ____ Turma:____  

 Parte II - O mesmo caminho com os olhos de ontem – desafios da Geografia local  

1. Assinala com uma cruz (X) a avaliação que corresponde ao teu desempenho nesta 

atividade, de acordo com cada parâmetro de avaliação.  

Parâmetros de avaliação/ procedimentos  I S B MB 

Construção do 

levantamento 

funcional das 

ruas da Maia 

Identifica de forma correta todas as funções da rua e outras informações 

pertinentes à análise morfofuncional;  
        

Constrói o perfil funcional da rua em estudo de forma rigorosa          
Constrói a legenda do perfil funcional de forma correta e clara          
Elabora comparações (quadro) relativas à rua em estudo, apresentando 

conclusões.  
        

Análise das 

atividades  

económicas da  

Maia e modos 

de vida da 

população  

  

Contextualiza as indústrias da Maia quanto à sua localização e história          
Identifica os principais problemas da indústria do tabaco e do chá          
Apontam as principais potencialidades da indústria no desenvolvimento da 

freguesia da Maia  
        

Identifica o tipo de agricultura desenvolvido na Maia em inícios do séc. XX 

e na atualidade  
        

Identifica os fatores físicos e humanos que condicionam a agricultura da 

Maia  
        

Aponta as potencialidades agrícolas e soluções para os problemas agrícolas 

da freguesia em estudo  
        

Identifica o tipo de pesca desenvolvido na Maia em inícios do séc. XX e na 

atualidade  
        

Identifica os fatores físicos e humanos que condicionam a agricultura da 

Maia  
        

Evidencia o papel e a importância das atividades económicas ao nível do 

desenvolvimento económico e social da freguesia;  
        

Apresenta pequenos excertos das entrevistas e registos fotográficos que 

revelem o modo de vida da população  
        

Apresenta uma breve conclusão sobre a evolução da freguesia em termos 

sociais e económicos (relacionação de conteúdos)  
        

Apresentação 

do trabalho 

 

Apresenta o trabalho organizado e estruturado          
Seleciona toda a informação relevante e aprofunda o tema          
O trabalho apresenta uma escrita correta e cuidada          
Utiliza diferentes formas de comunicação escrita, aplicando o vocabulário 

específico da Geografia  
        

Apresenta registos fotográficos devidamente identificados, de qualidade e 

ajustados ao conteúdo apresentado  
        

Atitudes e 

valores 

Desenvolve as atividades de forma autónoma          
Revela destreza no manuseamento de dados estatísticos          
Revela espírito crítico nas conclusões que apresenta          
Apresenta criatividade na forma como apresenta o trabalho final          
Demonstra interesse e empenho nas atividades          
Revela empenho nas tarefas que desenvolve          

2. Elabora um pequeno comentário à atividade realizada onde evidencies os 

principais aspetos positivos e negativos da mesma. 
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Anexo 9 - Avaliação (parte III)  

 

Parte III - O mesmo caminho com os olhos de amanhã – desafios da Geografia 

local  

Aluno: __________________________________________ Ano: ____ Turma: ____  

  

Temas: - Mobilidade da população;  

- Atividades Económicas;  

  

Subtemas: - Cidades, principais áreas de fixação humana; 

- A agricultura, a pesca e a indústria.  

  

  

Instrumento 1: Avaliação atitudinal  

 Parâmetros de avaliação/ procedimentos  Pontuação  

(1%)  Demonstra responsabilidade na execução das tarefas  

(CREB- competência de autonomia e gestão de aprendizagem: desenvolver 

atividades cooperativas promotoras de responsabilidade)  

  

(2%)  Participa nas atividades contribuindo com opiniões fundamentadas  

(CREB- competência digital: comunicar o conhecimento resultante da 

interpretação da informação, utilizando formas diversificadas)  

  

(2%)  Demonstra espírito crítico nas intervenções  

(CREB- competência social e de cidadania: participar em projetos ou 

atividades comuns em prol da defesa do património natural e cultural e da 

melhoria da qualidade de vida)  

  

(2%)  Revela espírito de cooperação na tomada de decisões  

(CREB- competência social e de cidadania: cooperar em grupos locais de 

defesa da identidade cultural da Região)  

  

(1,5%)  Demonstra interesse pelas atividades realizadas    

(1,5%)  Revela empenho nas tarefas que desenvolve    
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Anexo 9 – A – Autoavaliação (parte III) 

Autoavaliação 

Aluno: __________________________________________ Ano: ____ Turma: ____  

  

Parte III - O mesmo caminho com os olhos de amanhã – desafios da Geografia local  

  

1. Assinala com uma cruz (X) a avaliação que corresponde ao teu desempenho 

nesta atividade, de acordo com cada parâmetro de avaliação.  

 Parâmetros de avaliação  I  S  B  MB  

Atitudes e 

valores  

Demonstra responsabilidade na execução das tarefas          

Participa nas atividades contribuindo com opiniões 

fundamentadas  
        

Demonstra espírito crítico nas intervenções          

Revela espírito de cooperação na tomada de decisões          

Demonstra interesse pelas atividades realizadas          

Revela empenho nas tarefas que desenvolve          

  

2. Elabora um pequeno comentário à atividade realizada onde evidencies os 

principais aspetos positivos e negativos da mesma
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