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Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma continuamos a 

viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da 

nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais...  

Rubem Alves, 2012 



 

5 

 

Sumário 

 
Agradecimentos ............................................................................................................................. 7 

Resumo .......................................................................................................................................... 8 

Abstract ......................................................................................................................................... 9 

Índice de ilustrações .................................................................................................................... 10 

Índice de Quadros ....................................................................................................................... 11 

Índice de Gráficos ....................................................................................................................... 12 

Lista de abreviaturas e siglas ....................................................................................................... 13 

Introdução ................................................................................................................................... 15 

Capítulo 1 – Curriculum Vitae .................................................................................................... 17 

1.1 Percurso Escolar: breve nota ............................................................................................. 17 

1.2 Percurso Académico .......................................................................................................... 18 

1.3 Atividade Profissional ....................................................................................................... 19 

1.3.1 Enquadramento geográfico das Escolas ..................................................................... 19 

1.4 Desenvolvimento e participação em projetos .................................................................... 27 

1.4.1 Transferência de conhecimentos ................................................................................ 36 

1.4.2 Atividades de gestão ................................................................................................... 42 

1.5 Publicações ........................................................................................................................ 46 

1.6 Participação ou representações consultivas ou associações de carácter científico, 

pedagógico, formativo, ambiental e cultural ........................................................................... 48 

1.7 Prémios ou distinções recebidas ........................................................................................ 53 

1.8 Outras competências ......................................................................................................... 53 

1.9 Formação ........................................................................................................................... 54 

Capítulo 2 – A utilização de um blog no ensino da Geografia – o Blog GeoAventura. ............. 62 

2.1 Criatividade educativa ao serviço do ensino e da Geografia ............................................. 62 

2.2 Objetivo e relevância do estudo ........................................................................................ 64 

2.3 O aparecimento dos Blog´s e a sua utilização na educação ............................................... 65 

2.3.1 O “nascimento do GeoAventura” – motivação .......................................................... 69 

2.3.2 O blog “GeoAventura” – Modelo de organização e estatísticas de utilização ........... 70 

2.4 Instrumentos e metodologia de recolha de dados .............................................................. 75 

2.5 Apresentação e análise dos resultados dos inquéritos ....................................................... 77 



 

6 

2.5.1 Inquérito aos alunos ................................................................................................... 77 

2.5.2 Inquérito online .......................................................................................................... 84 

Considerações finais .................................................................................................................... 91 

Referências bibliográficas ........................................................................................................... 95 

Anexo 1 ..................................................................................................................................... 100 

Anexo 2 ..................................................................................................................................... 101 

Anexo 3 ..................................................................................................................................... 103 

Anexo 4 ..................................................................................................................................... 108 

Anexo 5 ..................................................................................................................................... 111 

 
 

 

 



 

7 

Agradecimentos 

 

A concretização de um relatório desta natureza, pressupõe um enorme apoio das 

instituições envolvidas, professores, colegas e família. 

Agradeço ao Departamento de Geografia, da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, a quem devo a formação que me norteou no decurso da minha 

vida profissional. Especialmente à Professora Doutora Elsa Pacheco que me 

acompanhou desde o início desta caminhada e me foi lançando desafios para fazer 

sempre mais e melhor. À Professora Doutora Laura Soares, pela preocupação, carinho, 

incentivo, simpatia e disponibilidade para orientar a realização do presente Relatório. 

Uma nota especial para o Professor Doutor António Alberto Teixeira Gomes por 

todo o apoio e incentivo.   

A todos os colegas que partilharam comigo os diversos desafios profissionais e 

muitas horas de trabalho.  

À minha família, agradeço o amor, apoio e amizade. Ao meu marido, o 

companheirismo, paciência, perseverança e incentivo constantes, permitindo-me, ao 

longo deste meu percurso profissional, actualizar a minha formação e superar as minhas 

expectativas. Aos meus filhos, Francisco e Diogo, um agradecimento e um pedido de 

desculpa, por tudo aquilo que se viram privados, devido à exigência de um trabalho 

desta natureza.  

Amo-vos daqui até à lua! 

 

 

 



 

8 

Resumo 

O sistema de ensino português está em constante mudança, com ênfase nas 

últimas décadas do século XX. Ao longo destes catorze anos foram inúmeras as 

mudanças que vivenciamos, implicando uma permanente actualização e adaptação. Na 

prática quotidiana, os professores devem ter sempre presente que é necessário aplicar 

diversas estratégias e promover atividades no sentido de mobilizar os alunos para a 

aquisição de conhecimentos e competências, utilizando, nomeadamente, as 

potencialidades das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). 

Com efeito, uma escola que implementa e divulga práticas inovadoras é uma 

escola que aprende e se reinventa, onde os professores são capazes de desenvolver 

trabalho colaborativo com os pares, disseminando, deste modo, processos de ensino-

aprendizagem que acompanham a evolução da sociedade. Só assim haverá uma 

melhoria efetiva das aprendizagens e, consequentemente, do sistema educativo 

português. 

 Neste sentido, o presente relatório visa demonstrar as potencialidades dos blog’s 

no ensino da Geografia, utilizando para o efeito o “Blog GeoAventura”, desenvolvido 

desde 2010.  

Após uma reflexão sobre como a prática profissional nos impulsionou a inovar 

criando o “GeoAventura”, será apresentada a evolução, avaliação e estratégias de 

melhoria deste blog, para um futuro repleto de nativos digitais. Mediante a aplicação de 

um inquérito aos alunos, visando aferir a sua opinião sobre a utilização deste recurso 

tecnológico, verifica-se que constitui um incentivo importante ao estudo dos conteúdos 

relacionados com a disciplina de geografia, ajudando a esclarecer dúvidas e 

disponibilizando informação de uma forma apelativa. 

 

 

Palavras-chave: Geografia, Tic’s, Blog, Ensino-aprendizagem 
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Abstract 

The Portuguese educational system is constantly swapping its direction, 

particularly in the last decades of XX century. It was during this last fourteen years that 

we have witnessed those various changes which led us to update, adapt and reinvent.  

In our daily basis practice, teachers should have in mind that it is necessary to 

implement new materials and technologies, using multiple strategies or activities 

capable of mobilizing students to the knowledge acquirement, namely using the 

potential of Information and Communication Technologies (ICT). 

Therefore, a school which implements and spreads innovative practices is a school 

that learns, in which its teachers are capable of developing collaborative work with their 

pairs, disseminating teaching-learning processes that follows the evolution of society. 

Only by pursuing this continuous improvement one can get effective improvement 

during the acquision of the various learning processes, and subsequently improving the 

portuguese educational system. 

In this sense, this report aims to demonstrate the potential of blogs in the teaching 

of Geography, using for this purpose the "Blog GeoAventura", developed since 2010. 

After a reflection of our professional practice, which prompted us to create the 

"GeoAventura", we will present the evolution, evaluation and improvement strategies of 

this blog, for a future full of digital natives. Through the application of a survey to 

students, in order to assess their opinion on the use of this technological resource, we 

can verify that it is an important incentive to study the contents related to the discipline 

of geography, helping to clarify doubts and providing information in appealing way. 

 

 

 

Keywords: Geography, ICT’s, Blog, Teaching-learning process   
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Introdução 

O presente Relatório de Atividade Profissional (RAProf), elaborado no âmbito do 

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

(MEG) ao abrigo da recomendação do Conselho de Reitores das Universidades 

Portuguesas (CRUP)
1
, constitui um elemento de reflexão das práticas pedagógicas e 

científicas desenvolvidas ao longo de vários anos de docência. 

Após reflexão sobre o tema que deveríamos desenvolver neste RAProf, decidimos 

optar pela utilização de blogs no ensino da Geografia, aproveitando para o efeito o blog 

GeoAventura que havíamos criado já em 2010. Neste contexto, pretende-se avaliar o 

impacto que o uso das TIC poderá ter no processo de ensino-aprendizagem, tornando os 

conteúdos geográficos significativos e mobilizáveis numa sociedade em constante 

mudança, assim como averiguar se os alunos consideram o uso desta estratégia 

adequada para a transmissão, reforço e consolidação das aprendizagens. 

 As metodologias implementadas neste trabalho consistiram: (1) na análise das 

estatísticas de utilização que o próprio blog disponibiliza, com a finalidade de perceber 

quais as mensagens mais visualizadas, quais as que despertaram mais interesse, quais os 

locais de origem dos cibernautas, ou o período que registou mais visualizações, entre 

outros dados que se consideraram pertinentes; (2) a elaboração, aplicação e tratamento 

de inquéritos aos nossos alunos do 3º ciclo e alguns dos usuários da internet que 

contactaram com o “GeoAventura”, visando uma avaliação dos conteúdos, do aspeto 

gráfico, a sua utilidade e sugestões de melhoria; (3) por último, procedeu-se ao 

cruzamento, análise e interpretação dos resultados obtidos. 

Considerando as Orientações para a Elaboração do Relatório de Atividade 

Profissional emanadas pelo Conselho Científico do MEG, que implicam uma reflexão 

crítica sobre a nossa prática profissional, o presente RaProf subdivide-se em dois 

                                                           
1
. (…) Os diplomados que tenham terminado as suas licenciaturas ao abrigo do sistema de graus anterior 

ao Processo de Bolonha, que tenham mais de 5 anos de experiência profissional relevante, poderão obter 

o grau de Mestre, inscrevendo-se num ciclo de estudos de mestrado da especialidade, solicitando a 

creditação da formação adquirida na respetiva licenciatura e apresentando, em alternativa à 

dissertação, um relatório detalhado sobre a sua atividade profissional, objeto de prova pública que 

incluirá a discussão das experiências e competências adquiridas. CRUP, 8 de aneiro de 2011. 
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capítulos principais. No primeiro efetuamos uma retrospetiva do nosso percurso 

profissional, “viajando” pelo nosso percurso académico e profissional. Identificamos, 

descrevemos e reflectimos sobre as mais diversas atividades desenvolvidas, 

designadamente o papel da formação contínua ou a dinamização de projectos, que tem 

ocupado um lugar de destaque ao longo da nossa atividade docente. Como a sua 

concretização tem contribuído para uma maior dinâmica das escolas e melhoria das 

aprendizagens dos alunos, frequentemente estes têm sido alvo de notícias e de 

divulgação junto da comunidade.  

O segundo capítulo, que intitulamos A utilização de um blog no ensino da 

Geografia – O Blog GeoAventura, é dedicado a uma reflexão sobre o aparecimento dos 

blog´s e sua contextualização, apresentando igualmente os motivos que justificaram a 

sua criação. Na sequência desta abordagem inicial, e como já referimos, procedeu-se à 

análise e tratamento estatístico da informação resultante das consultas ao blog, assim 

como dos dois inquéritos realizados a alunos e outros utilizadores online, com o 

objectivo de perceber qual a principal utilidade do blog e as suas potencialidades de 

evolução num futuro próximo. 

A elaboração deste RAProf proporcionou-nos um “momento” de reflexão destes 

anos de docência, das práticas utilizadas e de perspetivas do futuro, melhorando e 

inovando com a finalidade de aproximar e motivar os nossos alunos ‘nativos digitais’ de 

conhecimentos e competências que lhes permitam construir o seu futuro num mundo em 

permanente evolução. 

Como refere Tinio (2003, p.7), ICTs can enhance the quality of education in 

several ways: by increasing learner motivation and engagement, by facilitating the 

acquisition of basic skills, and by enhancing teacher training. ICTs are also 

transformational tools which, when used appropriately, can promote the shift to a 

learner-centered environment. 
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Capítulo 1 – Curriculum Vitae  

1.1 Percurso Escolar: breve nota  

O nosso percurso escolar, pré-universitário, marcou em grande parte o nosso 

gosto pelo conhecimento e pela inovação, refletindo-se sem dúvida na nossa vida 

académica e profissional.  

Do Jardim de Infância André Gaspar, com quatro anos de idade, recordamos as 

inúmeras as atividades desenvolvidas, como as pinturas, desenhos, jogos, saídas e uma 

enorme vontade em aprender a ler e escrever.  

Do nosso primeiro ciclo (na Escola Nova do Susão), relembramos a fácil 

adaptação e a concretização, com prazer, da leitura, da escrita, dos números. A 

curiosidade e interesse pelos temas ambientais rapidamente nos motivaram para a 

disciplina de Estudo do Meio, que passou a ser uma das nossas preferidas, em ligação 

com o gosto pelas saídas da sala de aula e o contacto com a natureza. Aqui aprendemos 

a importância das visitas de estudo e saídas de campo, para aprofundar os 

conhecimentos do meio local e regional, explorando e alicerçando os conteúdos 

geográficos. Relembramos ainda atividades simples, desenvolvidas numa perspectiva de 

sustentabilidade e conservação/reciclagem de recursos.   

Mas seria a partir do 8º ano e até ao 12º (Escola Secundária de Valongo), que 

contactamos com professores que nos fizeram despertar o interesse pela Geografia. Para 

além disso habituamo-nos a gerir o nosso estudo e a concilia-lo com outras atividades, 

tornando-nos bastante autónomos e pautando a nossa vida de estudantes com 

disponibilidade e interajuda, organizando inúmeras as sessões de estudo em pares ou 

grupo para ajudar os colegas com mais dificuldades.  

Ingressar no Ensino Superior sempre esteve no nosso horizonte, pesem os 

sacrifícios económicos de uma família com três filhas em idade escolar. No ensino 

secundário optamos pelo Curso de Humanidades – Prosseguimento de estudos
2
, em 

                                                           
2
 http://www.cnedu.pt/content/antigo/files/cnepareceresmodule/Recomendacao_3_1998.pdf  “O ensino 

secundário em Portugal”. Acedido em 14/07/ 2016. 
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parte motivadas pelo nosso gosto, desde pequeninos, pela docência. Só nos faltava 

decidir a licenciatura específica.  

No nosso último ano do secundário, fomos convidados pela professora de 

Geografia para integrar um grupo de dez alunos, com o intuito de representar a escola 

no Projeto Parlamento Europeu dos Jovens. Esse projeto passaria por duas fases, uma 

em que implicava competir com escolas a nível nacional e, se ganhássemos, iríamos 

representar Portugal na Sessão Internacional do Parlamento Europeu dos Jovens (PEJ). 

Após muito trabalho de equipa e preparação, uma vez que tínhamos de estudar diversos 

assuntos e expô-los em inglês ou francês, vencemos a sessão nacional do PEJ e fomos 

representar Portugal na 27ª Sessão Internacional, realizada entre 16 e 26 de abril em 

Granada (Espanha). Foram dias extraordinários de uma enorme aprendizagem durante 

os quais contactamos com jovens de todos os países da Europa, e que nos marcaram a 

nível pessoal e profissional. Talvez resida aqui a “semente” que nos levou à Geografia. 

 

1.2 Percurso Académico 

No ano letivo de 1998/1999, começou uma outra grande etapa na nossa vida: o 

ingresso no Curso de Geografia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

(FLUP). Esta ciência sempre nos entusiasmou pelo facto de estudar a relação entre o 

homem e o meio de uma forma integrada, assim como pelo seu cariz teórico-prático. A 

capacidade de conseguirmos olhar para o território e compreendermos a articulação das 

suas características físicas com a ocupação humana, implicando, pelo seu objeto de 

estudo, uma real interdisciplinaridade, foi contribuindo para a nossa ‘paixão’ pela 

Geografia. Olhando para trás, optar por esta licenciatura foi indubitavelmente uma das 

melhores decisões da nossa vida.  

Ao longo dos anos passados na FLUP, fomos contactando com diversas 

matérias, mas a vertente da Geografia Física foi a que mais nos cativou. No final do 

quarto ano, a indecisão entre ingressar na área científica ou seguir o ramo educacional, 

assolou-nos. Mas o nosso sonho de infância, de um dia exercermos a docência, falou 

mais alto e optamos por escolher o ramo educacional.  
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No ano letivo de 2002/2003, iniciamos a realização do estágio na Escola EB 2,3 

de Vila das Aves, em Santo Tirso. Foi um ano extremamente enriquecedor, uma vez que 

foi o nosso primeiro contacto com alunos, funcionários, professores, órgãos de gestão, o 

complexo modo de funcionamento de uma instituição educativa e as tarefas inerentes à 

docência. Terminamos o ano letivo com a certeza de que era este o nosso rumo: 

contactar com alunos e ensinar-lhes o fantástico “mundo” da Geo (Terra) Grafia 

(descrição). 

 Refletindo sobre todo o percurso académico, podemos assegurar que sempre foi 

pautado por muito esforço, curiosidade, dedicação, empenho, superação, 

companheirismo e trabalho colaborativo. Nem sempre foi fácil, mas sempre 

conseguimos ultrapassar os inúmeros obstáculos.  

Após a licenciatura sempre pensamos realizar um mestrado, pois sentíamos que 

ainda tínhamos muito para aprender. Este anseio concretiza-se agora, com a realização 

deste relatório que nos permitirá obter o grau de Mestre em Ensino da Geografia no 3º 

ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, reconhecendo a necessidade de 

formação/aprendizagem ao longo da vida, como sendo essencial para a melhoria da 

prática letiva quotidiana (Day, 2001, 2007). Numa sociedade altamente competitiva e 

com alunos “nativos digitais”, devemos, cada vez mais, integrar os conhecimentos que 

estes devem adquirir através de estratégias que lhes sejam mais próximas, para a 

aquisição, melhoria e aprofundamento das aprendizagens. Pois acreditamos que, 

refletindo sobre os processos de aprendizagem, compreenderemos melhor os motivos 

pelos quais os alunos têm um desempenho satisfatório ou não. 

 

1.3 Atividade Profissional 

1.3.1 Enquadramento geográfico das Escolas 

No que se refere à atividade profissional, esta reflete o nosso diversificado 

percurso ligado ao ensino, tendo em conta o número de escolas/instituições em que 

prestamos serviço docente, englobando várias funções e promovendo diversas 



 

20 

atividades (projetos, formação, docência, coadjuvação e coordenação). Este nosso 

percurso iniciou-se no ano de 2003 e, até à data, é realizada em regime de contratação, 

com horários completos ou incompletos.  

Consideramo-nos interessados, proativos, dinâmicos e com sentido crítico, o que 

se reflete ao longo do nosso percurso profissional. De uma forma muito esquemática 

podemos observá-lo na timeline representada na figura 1, que enfatiza a permanente 

participação e implementação de projetos ao longo destes catorze anos de lecionação. 

Sempre foi nossa preocupação transmitir aos alunos que a Escola é mais do que um 

local onde aprendemos conteúdos geográficos, matemáticos, linguísticos, etc... Na 

escola, e de acordo com os quatro pilares básicos da educação, aprendemos a conhecer, 

a fazer, a viver juntos e a ser (Delors et al., 1998).  

Transmitir valores democráticos, de cidadania, interajuda e consciência ambiental 

sempre esteve no cerne da nossa ação enquanto educadores. Serão apresentados os 

projetos e atividades que promovemos ou nos quais participamos e que tiveram 

repercussões positivas na melhoria da aprendizagem. Pela sua importância na formação 

dos alunos enquanto cidadãos, serão destacados quatro projetos: Parlamento dos Jovens, 

Energia com Vida; Missão UP- Unidos pelo Planeta e o Supertmatik. 

No entanto, consideramos importante fazer uma prévia descrição do contexto 

geográfico de algumas das escolas onde lecionamos. 

Os primeiros três anos de docência foram bastante dispersos a nível territorial, 

percorrendo o centro e norte interior, seguido da área da grande Lisboa. Após esse 

período optámos por concorrer apenas para o grande Porto, por motivos de ordem 

pessoal, mesmo que para isso tivéssemos de leccionar em duas escolas ou num horário 

incompleto (figura 2).  

Com efeito, conciliar a vida familiar com a profissional é sempre algo complexo 

para um professor contratado, principalmente dos mais jovens, mas é fundamental para 

a sua estabilidade emocional e disponibilidade para que possa exercer as suas funções 

docentes com entusiasmo (Martins, 2008).  
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Figura 1- Timeline – Percurso Profissional. 
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Figura 2- Mapa das Localidades onde foram exercidas funções profissionais.  

Adaptado do Google Earth 

 

A prática profissional, como referimos anteriormente, iniciou-se com o estágio 

profissional na Escola Básica 2,3 de Vila das Aves (concelho de Santo Tirso) no ano 

letivo de 2002/2003. Foi um ano de enorme aprendizagem, em que tivemos o primeiro 

contacto com a dinâmica de uma escola e com os alunos, fundamentado num trabalho 

colaborativo cheio de receios e indecisões, mas também de descoberta e aventura.  

No ano seguinte rumamos ao distrito de Viseu (concelho de Santa Comba Dão), 

deparando-nos com gente 

acolhedora e alunos de 

uma simplicidade e 

generosidade enormes, o 

que tornou extremamente 

positiva esta primeira 

experiência efetiva 

enquanto docentes (figura 

3).  

 

 

 
Figura 3- Localização da Escola Secundária/3º ciclo de Santa Comba 

Dão. 
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Em outubro de 2004/2005 deslocamo-nos para o interior norte de Portugal - Vila 

Real - e no ano seguinte voltamos a rumar para sul, para o Agrupamento de Escolas 

Miguel Torga - Casal de S. Brás (figura 4), que constitui um desafio para qualquer 

jovem docente dada as características da escola, o meio local, a população estudantil e a 

comunidade escolar.  

Com efeito, o concelho de Amadora é o que possui o maior número de 

habitantes por Km
2 

(Pordata, 2011). Recebeu migrantes oriundos do Alentejo e do Norte 

do país para trabalhar na capital e, mais tarde, migrantes sobretudo vindos dos Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), os quais correspondiam a 76%
3 da 

população imigrante do concelho. Este fenómeno migratório contribuiu, de forma 

significativa, para uma heterogeneidade sociocultural da população.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2000/2001 foi construído, em frente às Escolas 2,3 de Miguel Torga e 

Escola Básica 1 da Boba (atual EB1 Ricardo Alberty), o bairro social do Casal da Boba, 

para realojamento de famílias de três bairros degradados: Fontainhas, Bairro Azul e 

Alto dos Trigueiros, facto que acabou por modificar a estrutura socioeconómica e 

cultural da freguesia e das escolas. Metade do número de fogos foi atribuída a famílias 

de baixos rendimentos, muitas delas imigrantes das ex-colónias portuguesas (sobretudo 

                                                           
3
 Dados constantes no “Projeto Educativo de Agrupamento de 2013/2016” do Agrupamento de Escolas 

Miguel Torga. 

Figura 4- Mapa da Escola Miguel Torga 
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de Cabo Verde). A sua transferência de três áreas diferentes para um mesmo local 

tornou ainda mais difícil a adaptação destas pessoas, que se viram confrontadas com 

grandes mudanças quer ao nível dos espaços que tiveram de partilhar, quer das relações 

interpessoais.  

Este bairro rapidamente passou a ser identificado e representado como um 

“gueto” votado à exclusão social e económica, verificando-se que a maior parte da 

população ativa trabalhava na construção civil, na indústria e nos serviços de limpeza 

doméstica. Alguns agregados familiares encontravam-se em situação de desemprego, 

vivendo do Rendimento Social de Inserção. Neste contexto, a população mais jovem 

apresentava alguns problemas: maior abandono escolar, indícios de consumo e tráfico 

de estupefacientes, comportamentos de risco, uso da violência, ausência ou inadequação 

de práticas parentais, entre outros. Este foi talvez o período mais complexo da nossa 

atividade profissional, enfrentando alunos desmotivados e com graves problemas 

pessoais, distribuídos por oito turmas de sétimo e oitavo ano.   

A Escola EB 2.3 de Passos José (figura 5) foi a que nos permitiu a realização de 

um trabalho mais contínuo, uma vez que aí lecionamos durante 3 anos – de 2008/2009 a 

20011/2012. Localiza-se na freguesia de Guifões (concelho de Matosinhos), área 

suburbana que dista cerca de quatro quilómetros da sede do município e na proximidade 

de outras duas grandes cidades importantes - Maia (6 Km) e Porto (8 Km) – sendo 

considerada (…) uma 

das freguesias menos 

desenvolvidas do 

concelho de 

Matosinhos, onde 

apenas 58,3% da 

população, constituída 

por todos os 

indivíduos com idades 

compreendidas entre os 

16 e os 65 anos, 

Figura 5- Localização da Escola Passos José- Guifões. 
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exercia uma profissão, suscitando uma evidente preocupação relativamente à alta taxa 

de desemprego (9,2%)
4
.  

Adicionalmente constatava-se já a existência de um grande número de agregados 

familiares que recebiam apoio da Segurança Social, confirmada pelo número de alunos 

beneficiários da Ação Social Escolar (ASE), que representavam 64% (701 alunos) do 

total de 1100 estudantes no ano letivo de 2010/2011. Destes alunos, maioritariamente 

do 3º Ciclo, foi atribuído o escalão A (42%), assinalando-se ainda que o nível de 

escolaridade da população era bastante baixo.  

Ao nível da prática letiva quotidiana, os principais pontos fracos centravam-se 

na indisciplina, fraca valorização da escola e da comunidade escolar (professores, 

funcionários, órgão de gestão), desresponsabilização dos encarregados de educação, 

fracos resultados escolares e espaço físico insuficiente. Face a esta realidade, a Direção 

do Agrupamento preocupou-se em estabelecer uma “estratégia concertada” preparando 

os seus jovens enquanto cidadãos plenos, descendentes e herdeiros da missão de 

educação/ensino como pilar fundamental do desenvolvimento, encarando a escola como 

sistema aberto e catalisador de mudança.  

É neste contexto que surge o projeto Parlamento dos Jovens (que 

apresentaremos no ponto seguinte), subordinado ao tema ‘Violência em meio escolar’. 

Foi uma forma de despertar o interesse, envolver e mobilizar os alunos para a 

Geografia, como uma disciplina onde se podia debater assuntos relacionados com o seu 

quotidiano e criar laços de empatia, confiança e trabalho entre a professora e os alunos.  

No ano letivo 2015/2016 voltamos a lecionar no concelho de Santo Tirso, 

município que reflete hoje características da Área Metropolitana do Porto e do Vale do 

Ave. Mas a evolução demográfica da última década (2001 a 2011)
5
 demonstra que 

Santo Tirso perdeu população, que se caracteriza por níveis de escolaridade em que o 1º 

ciclo do ensino básico é o mais representativo (39%), seguido do 2º (20%) e do 3º 

ciclos. No que se refere à caracterização da população por idade, verifica-se que a 

“menor fatia” da população tem entre 15 e 24 anos, enfatizando, assim, a tendência de 

envelhecimento da população e a fraca capacidade de renovação geracional.  

                                                           
4
  Dados constantes no Projeto Educativo-PE 2011/14. 

5
  Segundo dados do PEA do Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo. 
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No que concerne à prática letiva, para além dos três níveis do ensino básico, 

tivemos oportunidade de leccionar na área do Ensino Vocacional e no Processo de 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) – ensino 

Secundário no Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional (CQEP) - como 

formadora de Cidadania e Profissionalidade (CP). Foi um desafio extremamente 

interessante e motivador, pois permitiu orientar adultos através da sua história de vida e 

validar competências escolares. Como refere Gomes (2006, p.2),  

Não se trata apenas, de traduzir aprendizagens e saberes mais ou menos 

formalizados ao longo de uma determinada trajectória escolar, mas também, de 

partir, das trajectórias de vida de indivíduos adultos para extrair de modo 

contextualizado e especializado as soluções de acção utilizadas nas mais 

diversas situações dos seus percursos e contextos. 

Para concluir, efetuamos um breve balanço da nossa prática letiva, ao longo dos 

14 anos acabamos de descrever (quadro 1). 

Quadro 1- Pontos fortes e fracos da prática da disciplina de Geografia. 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Alunos apreendem os conteúdos 

da disciplina, face à diversificação 

de estratégias; 

 Indisciplina; 

 Contacto com alunos de diferentes 

gerações (Básico, Secundário e 

Adultos (RVCC)); 

 Fraca valorização da escola e da comunidade 

escolar (professores, funcionários e orgão de 

gestão); 

 Formação de indivíduos 

‘pensantes’ e com espírito crítico. 

 Desresponsabilização dos encarregados de 

educação; 

 Fracos resultados escolares; 

 Sala de aula com reduzidos recursos de 

âmbito geográfico. 
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1.4 Desenvolvimento e participação em projetos  

 A participação em projetos, tem sido uma constante ao longo da nossa vida 

profissional. Vivacidade, trabalho, desafio, inovação e aprendizagem, são alguns dos 

ingredientes que procuramos desenvolver quando implementamos projetos junto dos 

nossos alunos. Dos projetos já dinamizados, salientamos: (1) Parlamento Europeu; (2) 

Carbon Force - Alterações climáticas; (3) Parlamento dos Jovens – Básico; (4) Clube 

da Floresta; (5) Missão UP- Unidos pelo Planeta; (6) Escola Electrão, EDP- Energia 

com Vida; (7) Olimpíadas da Floresta; (8) Eco-escolas; (9) SuperTmatik.  

Vamos de seguida apresentar sucintamente quatro destes projetos, selecionados 

em função da sua relevância e resultados, efetuando uma breve reflexão sobre os 

mesmos. 

 

 Parlamento dos Jovens  

Em Outubro de 2010, foi enviada a candidatura online ao Projeto Parlamento 

dos Jovens, projeto que foi implementado pela primeira vez na Escola Passos José – 

Guifões. Permitindo o envolvimento dos alunos em novas situações e a abordagem de 

temáticas bastante diferentes dos conteúdos programáticos das disciplinas, este projeto 

contribui para a formação cívica e política, colocando os alunos em contacto com a 

constituição da Assembleia da República (AR), as regras do debate parlamentar e a 

participação em processos eleitorais. 

Encontrando-se definido o tema a tratar – “Violência em meio escolar” (Anexo 

1) - foi elaborada a planificação seguindo os princípios orientadores do Projeto 

Educativo do Agrupamento (PEA) e o Regimento do Parlamento dos Jovens (PJ) para o 

ensino básico (2010/2011)
6
, assim como a respetiva calendarização que foi sendo 

atualizada ao longo do ano letivo.  

Os principais objetivos do Projeto (centrados nos conhecimentos e competências 

a desenvolver nos alunos) foram:  

 Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política;  

                                                           
6
 Consultar: http://app.parlamento.pt/Webjovem2011/index.html 
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 Dar a conhecer a Assembleia da República e as regras do debate parlamentar;   

 Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas 

regras de formação das decisões;   

 Incentivar a reflexão e debate sobre o tema ”Violência em meio escolar”  

 Proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais;   

 Estimular a capacidade de expressão e argumentação.  

No final de Outubro teve início a divulgação do projeto na escola, através de 

informações transmitidas por e-mail a todos os diretores de turma (DT) dos 2º e 3º 

ciclos do ensino básico (os potenciais participantes), de modo a que o apresentassem 

aos alunos e pudessem ser formadas listas dos interessados em participar. Definidas as 

listas, realizou-se uma reunião dos alunos com a organização no Auditório da Escola, de 

modo a serem formalmente informados das características do projeto e da sua 

calendarização. Foram indicados os sites a consultar, salientando-se a importância de 

lerem atentamente o Regimento e o Manual do Jovem Deputado.  

A partir desta reunião teve início a pesquisa necessária à concretização do 

projeto, sendo que cada lista de alunos teria de apresentar, devidamente fundamentadas, 

até 3 medidas de combate à “Violência em meio escolar”, (Anexo 1). Em final de 

Outubro foi convidado um deputado da AR – Dr. João Semedo - para promover um 

debate na escola, com o intuito de esclarecer e dinamizar este projeto. Este debate teria 

lugar no dia 29 de Novembro, contando com a participação dos alunos das listas a 

concurso. Neste debate o deputado João Semedo deu a conhecer o funcionamento da 

AR e as regras do debate parlamentar, salientou a importância da participação cívica e 

política e promoveu o debate sobre o tema do projeto. Os alunos aderiram de forma 

muita positiva, tendo-se envolvido e interagido com o deputado, participando no debate 

de uma forma cívica e organizada. Tal foi constatado e referido pelo próprio deputado, 

que elogiou o comportamento exemplar (e pouco habitual) dos alunos. Neste debate, 

para além da organização, esteve também presente a professora Odete Barbosa da 

DREN. 

 Em dezembro foram afixadas, no átrio da escola, as listas admitidas 

(identificadas pela respetiva letra), determinadas pela Comissão Eleitoral Escolar 

(CEE). Todas as listas apresentaram o seu programa, que seria discutido durante a 
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campanha eleitoral. Esta decorreu de 10 a 14 de Janeiro de 2011, período estabelecido 

pela CEE, caracterizando-se pela grande criatividade e autonomia dos alunos (que 

utilizaram desde a exposição de placards à rádio escolar) e potenciando os seus sentidos 

de responsabilidade, respeito, tolerância e cidadania. 

 O dia das eleições na escola foi marcado para 19 de Janeiro (das 9h às 16h45 m), 

realizando-se no átrio da escola, onde foram colocadas a mesa eleitoral com a respetiva 

urna e o local de voto (emprestados pela Junta de Freguesia de Guifões). Foi afixado o 

Regulamento Eleitoral, identificada a Assembleia de Voto (mesa da Assembleia de 

Voto e delegados de cada lista candidata às eleições, devidamente identificados com os 

seus crachás) e elaborados os cadernos eleitorais da escola. A eleição decorreu com 

tranquilidade, de forma cívica e ordeira, respeitando as regras de um ato eleitoral. A 

adesão da escola foi grande, mas a abstenção ainda rondou 34%. O interesse e a 

curiosidade manifestados pelos alunos em relação ao ato eleitoral foi enorme, tendo 

muitos alunos (nomeadamente do ensino especial) manifestado interesse em colaborar 

em todo o processo. Foi uma novidade para eles, que ganhou ainda mais relevância pela 

realização, em data próxima, de eleições a nível nacional. Sem dúvida alguma 

mobilizou e envolveu toda a escola.  

No dia 20 de Janeiro, já na posse de resultados, realizou-se a Sessão Escolar no 

Auditório da Escola. A sessão começou com as boas vindas a todos os presentes e com 

a entrega aos deputados do seu Termo de Aceitação de Nomeação e de Posse, que todos 

assinaram. Foi recordado e esclarecido o objetivo principal desta Sessão, estabelecidas 

as regras de debate e os procedimentos a tomar ao longo da sessão. Foi ainda entregue a 

cada lista uma cópia de todos os programas, que foram apresentados individualmente, 

através do orador nomeado, passando-se posteriormente ao debate de opiniões entre os 

“deputados”, em torno das propostas apresentadas. Por fim, cada deputado votou na 

medida a representar a Escola na Sessão Distrital (sendo 3 as medidas eleitas) e elegeu 

três deputados (dois efetivos e um suplente) para as defender. Os dois deputados 

efetivos redigiram o Projeto de Recomendação – que consistia nas medidas eleitas e 

respetiva argumentação. 

Nesta altura procedeu-se à autoavaliação do projeto pelos alunos de cada lista, 

que salientaram os aspetos positivos desta experiência, designadamente:  
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- o modo como foi organizado o projeto, dando a possibilidade de todos os alunos 

do 5º ao 9º ano participarem em conjunto; 

- a vinda do deputado da AR à escola, que lhes permitiu esclarecer dúvidas sobre 

o tema;  

- o debate entre os diferentes deputados na Sessão Escolar; 

- o convívio e a aprendizagem entre os alunos de diferentes anos e ciclos; 

- o facto do projeto permitir que todos os alunos da escola participassem 

ativamente e de forma cívica num processo eleitoral, desde a formação de listas 

à votação. 

A Sessão Distrital, que se realizou no Auditório Almeida Garrett (Porto), teve 

lugar no dia 21 de Março. Esta permitiu aos alunos um alargamento de experiências em 

relação à Sessão Escolar, atendendo à participação de diversas escolas, com diferentes 

opiniões.   

Refletindo em torno da implementação deste projeto e passadas as várias fases 

da sua consecução, conclui-se que os alunos da escola em geral e mais nitidamente os 

alunos intervenientes, evidenciaram uma elevada participação cívica e política, 

respeitando a diversidade de opiniões dos vários intervenientes. De realçar que este 

projeto já foi dinamizado em várias escolas, como se poderá observar através das 

figuras 21 e 22 do Anexo 2. 

 

 

 Energia com vida 

 

Um outro projeto que teve particular importância, foi o “Energia com Vida – 3ª 

Edição” promovido pela EDP Gás, com o objetivo de promover ações que contribuam 

para os ‘Objetivos de Desenvolvimento do Milénio’
7
.  

Centrando-se na área de proximidade da Escola EB 2/3 de Rio Tinto, foram 

idealizados e implementados “projetos de intervenção” orientados para a “educação da 

ajuda voluntária”, visando contribuir para a melhoria das situações mais complicadas e 

                                                           
7
 Sobre este assunto, consultar https://www.unric.org/html/portuguese/uninfo/MDGs/MDGs2.html 
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sensibilizar a sociedade face aos problemas existentes. As áreas de intervenção foram 

oito, a saber: pobreza e fome; saúde; educação/literacia; sustentabilidade ambiental, 

parceria global para o desenvolvimento humano; conviver com a diferença, população 

sénior; analfabetismo e desemprego. Foram dinamizadas várias ações de promoção da 

cidadania, fomentando a aquisição de competências pessoais, sociais, relacionais e 

afetivas através de atividades de convívio, de partilha e de espírito de entreajuda. 

 Especificando, inicialmente foram analisadas as necessidades da população da 

freguesia de Rio Tinto, mas tendo em consideração o contexto geral do concelho de 

Gondomar. O diagnóstico foi realizado tendo em consideração os indicadores sociais e 

educativos do concelho e da freguesia, utilizando igualmente a análise Swot integrada 

no PEA.  

Relativamente à sustentabilidade ambiental, dinamizamos atividades 

direccionadas para Rio Tinto, sensibilizando os alunos para a sua preservação e limpeza, 

através de saídas de campos e do projeto “Mil escolas” promovido pelas Águas do 

Douro e Paiva (AdDP). Também alertámos todos os alunos para a necessidade de 

preservar o meio ambiente através, por exemplo, da plantação de árvores na Serra da 

Banja e Pias, recolha de lâmpadas usadas ou a adoção do troço de um rio com o intuito 

de sensibilizar a população para a sua proteção e preservação (“Projeto Rios”
8
).  

No que concerne à segunda área de intervenção, pobreza e fome, 

identificámos/sinalizámos famílias que necessitavam de ajuda alimentar e verificámos a 

existência de um cada vez maior número de famílias a recorrer ao programa de Ação 

Social Escolar (ASE). Assim, ao longo do ano foram encetadas diversas ações de forma 

a informar e minimizar alguns efeitos da crise junto da comunidade escolar, 

nomeadamente através da entrega de cabazes solidários. Foram igualmente dinamizados 

debates no âmbito do projeto Parlamento dos Jovens, onde se discutiram soluções para 

ultrapassar a crise, identificando estratégias que estivessem ao alcance de cada um de 

nós. A “Feira da troca” e “Avert tem Lata!” foram atividades de solidariedade e 

voluntariado, em que a comunidade escolar recolheu vestuário/calçado e fez doação de 

géneros alimentares às famílias em situação precária.  

                                                           
8
 http://aspea.org/v1/index.php/2015-06-24-20-23-19/2015-06-24-20-52-22/projeto-rios 
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Em todas, ou quase todas as inicitivas, pretendemos que as nossas ações 

contribuíssem para o desenvolvimento integral do indivíduo e da sociedade, 

caminhando para o cumprimento da terceira área de intervenção: a parceria global para 

o desenvolvimento humano. Desta forma foram comemorados dois dias em especial. O 

dia 22 de maio – Dia do Abraço - e o dia 8 de março – Dia Internacional da Mulher - 

com o intuito de alertar a comunidade escolar para a violência doméstica e a violência 

no namoro.  

Numa perspetiva de melhorar os espaços de aula e de convívio foi ainda 

implementado o projeto “baptismo cultural”, que visou a personalização desses mesmos 

espaços partindo de um trabalho de pesquisa dos alunos integrado nos conteúdos 

programáticos.  

Foram ainda desenvolvidas atividades de interligação com a Biblioteca, 

dinamizando encontros no âmbito da “Conversa com…”, onde foram convidadas várias 

pessoas para discutir os seus saberes e experiências, assim como, num espaço dedicado 

aos “pequenos escritores”, foi promovida a publicação anual de uma brochura com os 

textos elaborados pelos alunos - no projeto “Ler/Escrever” - sobre diferentes temáticas: 

ambiente, voluntariado, saúde, entre outros. Todo o trabalho desenvolvido pela 

comunidade educativa foi divulgado através do Jornal Escolar (de tiragem trimestral) 

“Vira a Página” e no site do agrupamento (www.avert.pt), onde se encontravam vários 

links para outras páginas de interesse/divulgação de atividades. 

No âmbito do tema “Conviver com a diferença” e acreditando que a escola deve 

ser um espaço de integração de alunos com limitações ao nível motor e cognitivo, 

quisemos tornar visíveis os meninos da nossa escola com algumas deficiências e 

proporcionar-lhes experiências diferentes de âmbito cultural. Neste contexto, a nossa 

escola efetuou um protocolo com a Casa da Música, inserido no projeto “A Casa vai a 

casa”, onde os meninos com necessidades educativas especiais puderam assistir a 

diversos concertos. Participaram também na “Feira dos Talentos”, onde apresentaram os 

trabalhos executados e visitaram o Centro de Juventude de Rio Tinto e o Centro de 

Reabilitação da Areosa. Como também possuíamos inúmeros alunos de diferentes 

nacionalidades, foram desenvolvidas ações de inclusão dos mesmos através de 

http://www.avert.pt/
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atividades no âmbito do projeto “Selo Escola Intercultural”
9
, designadamente a 

comemoração “Dia do Português (Portugal e países Lusófonos) e Europeu”, que 

envolveu a divulgação e partilha da cultura, economia e geografia dos países 

envolvidos, concertos interculturais e exposições.  

Numa sociedade em que a esperança média de vida é cada vez maior e onde 

existem muitos idosos isolados, a população sénior também foi alvo de acções por parte 

dos nossos alunos. Dinamizamos momentos de convívio junto aos idosos do Centro 

Social de Rio Tinto e, também, proporcionamos a vinda dos idosos à escola para 

participar/partilhar com os alunos as suas experiencias de vida, ou para assistir a sessões 

do nosso grupo de teatro (“Nós de casa!”), dinamizado por alunos e orientado por duas 

docentes. 

Como a formação é a melhor forma de combate à pobreza e desemprego, a nossa 

escola também desenvolveu inúmeros projetos neste âmbito, a saber: Cursos de 

formação modular para adultos; o Projeto Ler e Escrever o qual consistiu em incutir em 

todos os alunos do Agrupamento o prazer pela leitura e escrita, através de ações como: o 

Batismo cultural (projeto que visou humanizar, personalizar, enriquecer e caracterizar 

os espaços escolares, batizando-os com o nome de um autor e decorando-os com os 

respetivos textos e imagens, através de pinturas/ quadros/ placas nas paredes) e 

finalmente os projetos: “Ler mais para vencer”, ”Leitura vai e vem” e “Os escritores do 

AVERT”.  

Em forma de conclusão, este foi o projeto que mais nos deu prazer desenvolver 

nestes catorze anos letivos, e o Agrupamento foi galardoado com a Menção Revelação, 

encontrando-se algumas ações referenciadas nas figuras 24, 25 e 26 do Anexo 3. Foi o 

culminar de um reconhecimento de muitas horas de trabalho, dedicação, cooperação, 

trabalho individual e em grupo que mobilizou todo o Agrupamento, desde o pré-escolar 

ao 3º ciclo. Para tal foi muito importante o papel da Diretora, Aurora Vieira, que 

acreditou na nossa capacidade de trabalho e mobilização de alunos, funcionários e 

colegas. 

 

                                                           
9
 http://www.dge.mec.pt/selo-escola-intercultural 
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 Missão UP – Unidos pelo Planeta 

 

O Missão UP – Unidos pelo Planeta
10

, é um projeto desenvolvido pela Galp 

Energia no âmbito da sua política de Responsabilidade Social. É dedicado à 

problemática da Eficiência Energética, com especial enfoque nos temas de mobilidade 

sustentável, fontes de energia e pegada energética. No ano letivo 2012/2013 o 

Agrupamento de Escolas de Rio Tinto aderiu a este projeto, direcionado aos alunos 

que frequentavam o segundo ciclo. Enquadrado nos objetivos gerais do PEA, numa 

vertente de orientação consubstanciado no tema ‘Cidadania e Ética’ (Cidadania, 

Saúde, Segurança e Ambiente), pretendeu-se expandir a aprendizagem das aulas 

curriculares através de um alargamento de experiências a contextos novos e 

diferenciados. Numa perspetiva de integração de saberes, procuramos melhorar o 

sucesso dos alunos, o desenvolvimento de valores e atitudes para formar cidadãos 

responsáveis e participantes com capacidade de intervenção, e a potencialização dos 

recursos físicos e humanos. Foram dinamizadas inúmeras atividades, nomeadamente:  

- Exposição temática com banda desenhada, pinturas e cartazes orientados para a 

necessidade de preservar a água e o meio ambiente – promovido pela Brigada 

Salvar o Ambiente (BSA); 

- Comemoração do Dia do Avert, com a apresentação e dinamização de 

trabalhos/projetos envolvendo todo o Agrupamento: divulgação do Flashmob da 

BSA; 

- Acção de Sensibilização para todas as turmas do 1º e 2º Ciclo do Agrupamento, 

promovido pela Missão UP e organizado pela BSA. 

- Proposta de medidas preventivas, expressas através da de cartazes, 

powerpoint´s, banda desenhada e um flashmob.  

                                                           
10

 http://www.missaoup.com/#home 
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Ao longo de todo o ano os alunos mostraram-se muito empenhados na realização 

dos trabalhos de grupo inerentes à participação neste projeto, envolvendo-se de uma 

forma proativa. A verbalização por eles efetuada permitiu-nos concluir que ficaram 

sensibilizados para a necessidade de mudarem alguns hábitos e assim contribuírem para 

a diminuição do valor da fatura eléctrica dos seus pais, contribuindo para a 

sustentabilidade do nosso planeta e diminuindo a sua pegada ecológica. Em suma, este 

projeto permitiu alertar alunos, professores, auxiliares de ação educativa, Direção e 

restante comunidade escolar, para a necessidade de se enveredar por comportamentos 

mais adequados em relação ao consumo de energia e de água. 

 

 

 

 

Figura 6- Imagens de trabalhos desenvolvidos pelos alunos no âmbito do projeto Missão UP. 
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 Supertmatik 

 O projeto Supertmatik, foi implementado pela primeira vez no ano letivo 

2010/2011 na Escola de S. Rosendo, mas vem sendo repetido ao longo dos anos nas 

diferentes escolas onde temos lecionado (2014/2015 e 2015/2016). Este projeto visa: 

fomentar o interesse pela aprendizagem; contribuir para a aquisição, consolidação e 

ampliação de competências e conhecimentos; reforçar a componente lúdica no processo 

de ensino-aprendizagem; promover o convívio entre alunos, professores e restante 

comunidade escolar.  

Os alunos fazem uma avaliação bastante positiva desta atividade, pois incentiva 

uma competição sadia, e como as finais são online facilita a burocracia necessária para 

os jogos a nível nacional. Os resultados finais têm sido bastante interessantes e 

motivadores, já que a maioria dos alunos registou classificações que lhe permitem 

lugares no TOP 100. 

  

De um modo geral, podemos afirmar que as experiências vivenciadas enquanto 

jovens, marcaram as nossas escolhas profissionais, ao nível do desenvolvimento e 

implementação de projetos. Assim, ao longo dos anos quisemos proporcionar aos 

nossos alunos experiências que vão além dos conteúdos ministrados na sala de aula, 

pois estas serão significativas para as suas vidas e na sua construção enquanto 

indivíduos pensantes e interventores na sociedade. 

 

 

1.4.1 Transferência de conhecimentos 

1.4.1.1 A aprendizagem ao longo da vida – Educação e Formação de Adultos  
 

 Numa sociedade altamente competitiva e exigente a nível profissional, devemos 

ter em consideração a necessidade permanente de melhorar as nossas qualificações 

profissionais.  

 Ao longo da história da educação têm sido usados inúmeros programas para a 

qualificação dos adultos e jovens, pelo que iremos apenas referenciar o Programa Novas 
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Oportunidades (NO) através dos Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) e 

Cursos de Educação e Formação (CEF), efetuando uma breve resenha história e 

reflexão sobre a implementação e experiência letiva sobre os mesmos.  

O Programa NO, foi uma iniciativa do Governo Português (XVII Governo 

Constitucional, 2005-2009) que visou dar um novo impulso ao esforço de qualificação 

da população Portuguesa, sob a alçada da Agência Nacional para a Qualificação, 

actualmente designada Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional 

(ANQEP)
11

. O crescente e rápido desenvolvimento tecnológico, económico e social, 

conduziu a necessidades nos domínios de educação proporcionando um acesso ao 

conhecimento que não necessita de ocorrer necessariamente em contexto escolar. Deste 

modo, o local privilegiado onde estas competências e experiências de vida são 

desenvolvidas não são os contextos de organizações formais e sociais, como por 

exemplo a escola. Adotou-se o reconhecimento, a validação e a certificação dos saberes 

e competências adquiridas pelos adultos através da aprendizagem experiencial que 

acontece todos os dias, em diferentes contextos de vida, ao longo da vida e com a vida, 

como um modelo a seguir.  

Assim, no Programa NO, o conceito educação de adultos é entendido no seu 

sentido mais amplo, como sendo o conjunto dos processos educativos presentes ao 

longo da vida, todas as modalidades educativas: formais, não formais ou informais 

(Pires, 2007). O Programa continha as seguintes valências de formação:  

- Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC),  

- Cursos de Educação e Formação (CEF),  

- Cursos Educação e Formação de Adultos (EFA),  

- Ações de curta duração S@bER +,  

- Ensino Recorrente,  

- Cursos Profissionais,  

- Cursos Alternativos de conclusão do Ensino Secundário, entre os quais os - 

Cursos de Especialização Tecnológica,  

- Unidades de Formação de Curta Duração. 

                                                           
11

 http://www.anqep.gov.pt/default.aspx 
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No ano letivo transacto 2015/2016 tomámos contacto com o Sistema de 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC). Através deste 

sistema considera-se que as competências adquiridas ao longo da vida, por via formal, 

informal e não-formal, permite aos alunos obter uma certificação académica e 

profissional. Acredita-se que a formação adquirida possibilita o acesso a 

trabalhos/empregos mais qualificados, numa perspetiva de formação ao longo da vida 

(Miguel, 2014). Este sistema tinha lugar nos então designados Centros de Novas 

Oportunidades, atuais Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional (CQEP), 

estruturas do Sistema Nacional de Qualificações que (…) assumem um papel 

determinante na construção de pontes entre os mundos da educação, da formação e do 

emprego, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida.
12

 Neste processo, os 

formandos têm de elaborar um portefólio onde descrevem as competências adquiridas 

através das suas experiências de vida, tendo como base o Referencial de Competências 

Chave para a Educação e formação de Adultos – nível Secundário.
13

 

Enquanto formadores da área de Cidadania e Profissionalidade (CP), a nossa 

função é orientar os adultos para que, através da sua história de vida, relatem situações 

que permitam a validação de competências escolares. Dentro de cada grande área da 

vida quotidiana, este deverá validar 8 Núcleos Geradores, onde terá de relatar as suas 

experiências de vida em quatro perspetivas diferentes, o denominado Domínio de 

Referência (DR), como se pode observar no quadro 2. 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 http://www.dgert.msess.pt/snq-instrumentos-e-estruturas-do-sistema-nacional-de-qualificacoes. Acesso 

em 05/09/2016. 
13

  Referencial de Competências chave para a Educação e Formação de Adultos. 

http://www.anqep.gov.pt/default.aspx?access=1.  Acesso em 05/09/2016. 

http://www.dgert.msess.pt/snq-instrumentos-e-estruturas-do-sistema-nacional-de-qualificacoes
http://www.anqep.gov.pt/default.aspx?access=1
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Quadro 2- Domínio de referência 

 

Em cada DR o adulto encontra um tema que deverá desenvolver, pois encontra-

se associado a uma competência (quadro 3). 

Quadro3 - Organização de cada domínio de referência. 

 Domínio de Referência  Tema  Competências 

     

Contexto privado  Liberdade e 

responsabilidade 

pessoal 

 Reconhecer 

constrangimentos e 

espaços de liberdade 

pessoal 

 

Cada competência possui três níveis de complexidade, correspondente a três 

critérios de evidência (quadro 4).  

 

 

 

 

 

 

 

Contexto 

DR1 - Privado - Situações vividas em casa, foro pessoal, 
etc... 

DR2 - Profissional - Situações vividas no âmbito da 
atividade profissional. 

DR3 - Institucional - A relação do adulto com os 
organismos e Instituições. 

DR4 - Macroestrutural - Reflexo das vivências do adulto 
com questões sentidas à escala mundial. 

DR1 
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Figura 7 - Cerimónia de entrega de Diplomas do RVCC - Secundário. 

Quadro 4- Critérios de evidência 

Elemento Complexidade  Critério de evidência 

   

Identificação  Identificar situações de autonomia e responsabilidades 

partilhadas 
 

 
 

Compreensão  Compreender as questões inerentes à construção e manutenção 

do Bem Comum: Bem individual vs Bem público na 

comunidade. 

   

Intervenção  Explicitar situações de liberdade e responsabilidade pessoal. 

 

Quando o adulto consegue identificar, compreender e intervir em determinada 

situação de vida, refletindo sobre a mesma, consegue validar a competência. De realçar 

que é um processo bastante exigente, moroso e que implica um apoio constante por 

parte do formador, exigindo avanços e recuos. No entanto é bastante motivador verificar 

o esforço encetado pelos adultos, para melhorar as suas habilitações e qualificações 

(figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

Já os Cursos de Educação e Formação (CEF), foram percursos formativos 

organizados numa sequência de etapas de educação/formação. São indicados para quem 

se encontrava nas seguintes condições:  

 idade igual ou superior a 15 anos;  

 habilitações escolares inferiores aos 6.º, 9.º ou 12.º anos; 
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 ausência de certificação profissional ou interesse na obtenção de uma 

certificação profissional de nível superior. 

No biénio de 2010 a 2012, lecionamos a disciplina de Atividades Económicas 

num curso CEF. Foi uma experiência complexa, uma vez que não existia qualquer 

material de apoio (como por exemplo manuais ou fichas de trabalho), mas neste tipo de 

formação o maior desafio é motivar os alunos para a aprendizagem, tornando-a 

significativa, reduzir o nível de absentismo e incutir valores de cidadania a discentes 

com inúmeras retenções ao longo do seu percurso escolar.  

Finalmente, os cursos de Educação e Formação para Adultos (EFA) surgiram 

como um instrumento das políticas públicas de educação e formação destinado a 

promover, através da redução dos défices de qualificação da população adulta, uma 

cidadania participativa e de responsabilidade, bem como a empregabilidade e a 

inclusão social e profissional (Portaria n.º 817/2007 de 27 de Julho). Os Cursos EFA, 

de acordo com Marcos (2013), poderão ser frequentados no caso de:  

a) ter idade igual ou superior a 18 anos (a título excepcional, poderia ser 

aprovada a frequência num determinado curso EFA a formandos com idade 

inferior a 18 anos, desde que estivessem inseridos no mercado de trabalho ou 

que perfizessem os 18 anos até três meses após o início da formação);  

b) pretender completar o 4.º, 6.º, 9.º ou 12.º ano de escolaridade; 

c) desejar obter uma qualificação profissional de nível 1, 2, 3 ou 4.  

No ano letivo 2008/2009 vivenciamos a formação de adultos ao nível do ensino 

EFA Secundário, em duas escolas dos distritos de Porto e Braga: EB 2,3 Passos José e 

EB 2,3 de Fermentões. O contacto com os adultos, permitindo-nos verificar as suas 

frustrações face a um mercado de trabalho cada vez mais exigente, identificar as suas 

graves lacunas ao nível da escrita e interpretação de documentos, a necessidade de 

voltar a aprender e a vontade em querer mudar de vida, levantaram questões sobre a 

nossa própria formação profissional e se esta era suficiente para o atual mercado de 

trabalho. A relação na sala de aula pautou-se pelo respeito mútuo, assim como pela 

partilha de experiências de vida, mantendo-se a empatia ao longo de todo o ano letivo. 
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Os adultos adquiriram novas competências e saímos mais enriquecidos como 

profissionais e cidadãos, já que a partilha de experiências foi mútua. 

Esta experiência contribuiu para reafirmar a nossa ideia de que a formação deve 

ser uma prioridade e fazer parte do nosso projeto de vida, qualquer que seja a nossa 

idade ou nível de formação, no sentido de melhorar as nossas habilitações profissionais, 

pessoais e até sociais.  

1.4.2 Atividades de gestão 

Na atualidade, são cada vez mais exigidas aos professores tarefas que vão além 

da lecionação. Referimo-nos a tarefas ou cargos que contribuem para um regular 

funcionamento da instituição que é a escola, designadamente coordenação de grupo ou 

departamento, presidência do conselho pedagógico, diretor de turma, professor tutor, 

secretário, entre outros. Considerando que estes cargos carecem de um trabalho de 

continuidade, muitas vezes estes são ‘vedados’ aos docentes contratados, 

principalmente ao nível de funções de gestão e/ou coordenação.  

Não obstante esta ser uma realidade bastante comum, ao longo da nossa carreira 

já desempenhamos os cargos de direção de turma, secretária e professora tutora. Foram 

quatro as escolas onde desempenhamos o cargo de diretora de turma: na ES/3 de Santa 

Comba Dão; EB 2,3 de S. Rosendo, EB 2,3 Vieira de Carvalho e ES de Vilela em 

turmas de 7º e 8º ano. As principais funções que tínhamos de desempenhar eram: 

presidir às reuniões com os elementos do conselho de turma e reuniões com os 

encarregados de educação; estabelecer um contacto regular com os encarregados de 

educação sobre as lacunas e progressos dos seus educandos; informar os professores 

sobre situações anómalas/especiais que acontecessem; dialogar com os alunos acerca do 

comportamento, aprendizagem e “vida” escolar.  

Este desempenho é, na nossa opinião, um dos cargos mais importantes e 

exigentes de uma escola, uma vez que estamos em contacto permanente com os pais - 

somos quase o ‘espelho’ da escola – e com os alunos, reiterando-se (…) o papel da 

afectividade na construção de uma boa relação interpessoal, conjuntamente com a 

empatia, a autenticidade, a disponibilidade para prestar apoio e a cooperação (Zenhas, 
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2004, p.50). 

O contacto regular com os encarregados de educação (presencial, por telefone, 

email, caderneta), é indispensável e primordial para que o aluno tenha sucesso, 

viabilizando o processo de ensino-aprendizagem e a comunicação Escola-Família. 

Assim, fomos criando grelhas de registo de assiduidade, comportamento e 

aproveitamento que se encontravam disponíveis na caderneta, para que os encarregados 

de educação estivessem sempre informados da evolução das aprendizagens dos seus 

filhos. A relação foi bastante positiva e procuramos consciencializá-los para o seu papel 

de agentes educativos. Junto dos elementos do conselho de turma os contactos foram 

sempre efetuados de forma regular, para que fossem delineadas estratégias eficazes para 

uma correta aquisição de conhecimentos, melhor rendimento e integração escolar. 

Solicitamos um acompanhamento concreto na verificação dos resultados dos testes e 

uma atenção cuidada nas justificações das faltas. Sempre que necessário atuamos em 

situações de dificuldade de inter-relacionamento dos alunos com alguns professores ou 

com os seus pares, com vista ao desenvolvimento do respeito, da compreensão, da 

amizade e da solidariedade. Procuramos, enquanto diretores de turma, compartilhar 

ideias, opiniões, projectos, enfim fomentar a interdisciplinaridade sempre que possível, 

com os demais docentes da turma. 

Relativamente aos discentes, procurámos guiar-nos sempre por um modelo de 

relacionamento aberto ao diálogo, às vivências e preocupações dos alunos tentando não 

nos alhear do meio social, económico e cultural em que os mesmos se inserem. Sempre 

que a situação se proporcionava, procuramos, através do diálogo, promover a 

responsabilidade, o espírito crítico e a cooperação. Quando identificámos casos graves 

ao nível da aquisição de conteúdos, como a dislexia ou ao nível de incapacidades ou 

deficiências, coube-nos a nós sinalizar os alunos para poderem usufruir de medidas 

especiais de apoio, de acordo com o Decreto de Lei 3/2008 de 7 de janeiro. 
14

 Uma 

educação inclusiva que visa a equidade educativa, pressupõe que as estratégias 

educativas sejam individuais, para que haja a prossecução do objetivo de promover 

                                                           
14

 Consulta do site http://www.dge.mec.pt/perguntas-sobre-o-dl-no-32008-7-janeiro, acedido a 

09/09/2016 

 

http://www.dge.mec.pt/perguntas-sobre-o-dl-no-32008-7-janeiro


 

44 

competências universais que permitam a autonomia, a igualdade, a cidadania e o igual 

acesso de oportunidades na sociedade atual (Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro). 

Assim sendo, entre os alunos com deficiências e incapacidades alguns necessitam de 

acções positivas que exigem diferentes graus de intensidade e de especialização, pelo 

que frequentemente foi necessária a elaboração de Projeto Educativo Individual (PEI). 

Além dos alunos com necessidades educativas especiais (NEE), existiram 

inúmeros casos que necessitaram de uma intervenção ao nível de outros serviços ou 

entidades, nomeadamente o serviço de psicologia e orientação (SPO), a EPIS
15

, ou o 

Ensino Especial e Direção do Agrupamento. Sempre que necessário comunicámos com 

as estruturas da Escola para superar as dificuldades encontradas e orientar da melhor 

maneira os alunos.  

Enquanto diretores de turma procuramos compartilhar ideias, opiniões, projetos 

estando recetivos quer aos problemas e necessidades dos alunos como às preocupações 

dos colegas. Procuramos estar atentos às dificuldades dos alunos, questionando-os 

inúmeras vezes, analisando o trabalho desenvolvido, aferindo as suas dificuldades, 

criando e desenvolvendo situações que lhes permitissem desenvolver laços de 

confiança e aumentar a sua auto-estima, desenvolvimento psicocognitivo e sucesso 

educativo. 

Uma outra função regularmente atribuída a um docente é a de secretário, o 

professor responsável por redigir as atas acerca dos assuntos desenvolvidos nas reuniões 

de conselho de turma, grupo e departamento curricular. Enquanto secretários de um 

diretor de turma acompanhamo-lo nas reuniões com os encarregados de educação 

sempre que solicitados. Todas as atas foram redigidas com rigor, de forma clara, concisa 

e objetiva sendo entregues atempadamente. 

No passado ano letivo (2015/2016), desempenhamos as funções de professor 

tutor e de apoio. Foi o primeiro ano onde foram ministradas aulas de apoio pedagógico 

                                                           
15

 A EPIS (Empresários pela Inclusão Social) identificou, desde a sua fundação, a gestão escolar como 

sendo uma dimensão fundamental no desempenho das escolas e dos alunos. Em 2007, a EPIS desenhou 

um programa de identificação e sistematização de boas práticas de gestão nas escolas portuguesas, em 

colaboração com o Ministério da Educação, o Conselho de Escolas e a Mckinsey & Company, que contou 

com a participação e envolvimento de mais de 500 escolas. Na EB 2,3 Passos José, este programa 

encontrava-se a ser aplicado, estando uma mediadora alocada à mesma. 
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acrescido (APA), aos alunos do oitavo e nono ano de escolaridade das turmas que nos 

foram atribuídas. Desta forma, pudemos sinalizar os alunos e orientá-los para a 

consolidação e reforço dos conteúdos mais importantes. Foram ainda aplicados 

exercícios extra adequando a sua complexidade aos alunos em questão. Estas aulas 

serviram ainda para preparar os alunos para aos momentos de avaliação e orientá-los 

na realização dos trabalhos de pesquisa que foram realizando ao longo do ano. 

 Desempenhamos ainda um outro tipo de apoio individualizado, o de tutoria, a 

dois alunos do nono ano de escolaridade. Nessas sessões, de uma hora semanal, fomos 

motivando os alunos ajudando-os na organização do seu estudo desenvolvendo 

competências como a autonomia, a socialização, a autocrítica, a resiliência, a 

autossuperação entre outras. Os alunos foram sempre assíduos e demonstraram 

capacidade em superar algumas das suas dificuldades. Frequentemente demos por nós 

a desempenhar o papel de “encarregado de educação”, através da definição de um 

horário de estudo, a controlar a assiduidade, comportamento e elementos escritos de 

avaliação. As estratégias implementadas nem sempre surtiram o efeito desejado, pelo 

que foram necessárias sucessivas reformulações, com vista a alcançar uma 

aprendizagem mais significativa. Em jeito de balanço, podemos afirmar que 

a participação dos alunos nas tarefas propostas foi, de forma geral, bastante positiva, 

no entanto sentimo-nos desmotivados quando os resultados se encontram muito longe 

daquilo que pretendíamos. Esta é, na nossa opinião, uma das funções mais desafiadoras 

e exigentes de um docente na sociedade atual, onde cada vez mais as famílias se 

“demitem” das suas funções educativas.  

Uma outra atividade que desenvolvemos foi a supervisão formativa. Esta 

pretende estimular o desenvolvimento e a aprendizagem das pessoas e das instituições, 

concedendo uma atenção particular às potencialidades de desenvolvimento de cada um. 

Na EB 2,3 de Perafita, fomos convidados a integrar o Projeto de Supervisão da prática 

letiva de forma voluntária. 

 Teresa Vasconcelos (2009), baseando-se no pensamento dos investigadores 

ingleses, alicerça a sua conceção atual de supervisão na ideia de agência relacional, 
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entendida como a capacidade de apoiar os outros e de, nesse processo, ser por eles 

também sustentado amplificando assim a interação de cada um com o mundo. 

O Projeto passou pela observação de duas aulas de quarenta e cinco minutos em 

cada período letivo, entre docentes do mesmo departamento ou área disciplinar. A 

observação de aulas foi efetuada com a única colega de grupo. A nossa participação 

neste projeto foi bastante desafiadora, exigente e colaborativa. Desafiadora, pois os 

alunos sentiram-se compelidos a mostrar o que melhor sabiam fazer nas aulas onde 

estava a professora observadora. Exigente, pois obrigou-nos a melhorar e diversificar 

ainda mais os materiais e estratégias utilizadas. E colaborativa, pois em determinados 

momentos das aulas o professor observador também colaborou, passando assim de mero 

assistente para interveniente. Os alunos demonstraram empenho e empatia durante todo 

o processo, embora na aula inicial estivessem bastante inibidos, situação que foi sendo 

ultrapassada nas aulas subsequentes. Foi mais um momento de reflexão da nossa prática 

letiva, “comparando-a” com a prática letiva da colega de grupo e, acima de tudo, um 

momento de partilha de saberes e reflexão da prática diária docente. 

 

1.5 Publicações 

Há alguns anos atrás, os jornais e revistas eram os instrumentos preferênciais de 

divulgação da informação. Atualmente recorre-se às redes sociais, através de blogs, 

facebook etc… como canal privilegiado de divulgação para a comunidade educativa 

Ao longo dos anos foram inúmeros os projetos que fomos implementando e 

colaborando, pelo que estes foram alvo de divulgação em diversos meios de 

comunicação como jornais, revistas escolares, blog´s e facebook. No primeiro ano de 

lecionação, algumas das nossas atividades desenvolvidas foram publicadas na revista da 

Escola Secundária/3 de Santa Comba Dão - “Academus”, Ano VII, nº 15 de Março de 

2004 (figura 20, Anexo 2). Nesse mesmo ano outros projetos foram implementados na 

escola, sob a nossa responsabilidade nomeadamente o “Hemiciclo – O jogo da 

Cidadania- 6ª edição”, subordinado ao tema “O Alargamento da UE”. No dia 20 de 
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fevereiro de 2004 aconteceu a sessão distrital, onde os deputados César Ferreira, 

António Almeida e Luís Tavares, representaram a escola, obtendo o quinto lugar nesse 

concurso. 

No ano letivo 2007/2008, na EB2,3 de S. Rosendo, iniciámos pela primeira vez 

o projeto ”Parlamento dos Jovens”
16

 o qual registou uma enorme aceitação por parte dos 

alunos, e apesar da nossa saída da escola, atualmente, continua ainda a ser 

implementado. Tendo sido publicada a notícia no jornal da escola nesse ano (figura 21, 

Anexo 2), assim como algumas fotografias ilustrativas sobre as ações desenvolvidas na 

altura. 

No ano letivo de 2012/2013, no Agrupamento de Escolas de Rio Tinto AVERT 

foram inúmeras as notícias publicadas quer no Jornal “Vira a Página” como no blog 

Eco-escola AVERT (figuras 23 e 24, Anexo 3). Foi um ano bastante profícuo e intenso 

na participação e coordenação de projetos, pelo que foram várias as publicações. No ano 

2014/2015, no Agrupamento de Escolas de Perafita, também foram desenvolvidas 

atividades que foram noticiadas no blog Brigada Amigos do Ambiente
17

. Neste foram 

noticiadas atividades como a Exposição de Rosa dos Ventos e atividades relacionadas 

com a reciclagem, a elaboração de um eco-código e uma Palestra denominada “O futuro 

vem à escola”. Nesse ano implementamos o projeto Supertmatik de Geografia, o qual 

atualmente se encontra a ser dinamizado pela Biblioteca escolar daquele Agrupamento, 

como se pode constatar no blog da biblioteca através deste link: 

 http://becreperafitablog.blogspot.pt/2016/03/campeonato-supertmatik-2015-2016.html. 
18

  

Finalmente, no passado dia 20 de julho de 2016, o CQEP de Santo Tirso (Centro 

para a Qualificação e o Ensino Profissional) que tem como entidade promotora o 

Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo, realizou, a cerimónia de entrega de certificados 

                                                           
16

 No relatório de Avaliação Externa de 2010, é efectuada a avaliação da implementação deste projeto, 

onde se pode ler “O Agrupamento desenvolve os projetos Comenius e Parlamento dos Jovens, que 

mostram captar o interesse dos alunos, dando um efectivo contributo para a promoção dos valores de 

responsabilidade e do respeito pela diferença.” In  http://www.ige.min-

edu.pt/upload/AEE_2010_DRN/AEE_10_Ag_Santo_Tirso_R.pdf, acedido a 10/09/2016. 
17

.http://brigadaamigosdoambiente.blogspot.pt/search?updated-min=2015-01-01T00:00:00-

08:00&updated-max=2016-01-01T00:00:00-08:00&max-results=5, acedido a 10/09/2016  
18

http://becreperafitablog.blogspot.pt/2016/03/campeonato-supertmatik-2015-2016.html. Acesso em 

10/09/2016. 

http://becreperafitablog.blogspot.pt/2016/03/campeonato-supertmatik-2015-2016.html
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2010_DRN/AEE_10_Ag_Santo_Tirso_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2010_DRN/AEE_10_Ag_Santo_Tirso_R.pdf
http://brigadaamigosdoambiente.blogspot.pt/search?updated-min=2015-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2016-01-01T00:00:00-08:00&max-results=5
http://brigadaamigosdoambiente.blogspot.pt/search?updated-min=2015-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2016-01-01T00:00:00-08:00&max-results=5
http://becreperafitablog.blogspot.pt/2016/03/campeonato-supertmatik-2015-2016.html
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e diplomas aos adultos que no ano letivo de 2015/16 concluíram percursos de educação 

e formação desde o nível Básico ao Ensino Secundário, através de Cursos EFA ou do 

processo de RVCC. Entre outras entidades, estiveram presentes o Presidente, a 

Vereadora da Educação da Câmara Municipal de Santo Tirso e a Diretora do Centro de 

Emprego. A abrilhantar a cerimónia esteve um quarteto de cordas de alunos da 

ARTAVE 
19

 

1.6 Participação ou representações consultivas ou associações 

de carácter científico, pedagógico, formativo, ambiental e 

cultural 

Inspirados no marco histórico da freguesia de Perafita (Matosinhos), foi ao 

“Obelisco da Memória”
 20

 que fomos buscar o nome da associação que, com o apoio da 

Junta de Freguesia, decidimos criar: a “Obeliscos – Associação Ambiental de Perafita”, 

que surgiu a 25 de Setembro de 2006.  

O nome da Associação foi pensado para ir de encontro a três vertentes, sendo a 

primeira uma ligação direta à freguesia, a segunda uma relação óbvia entre Terra e Mar 

e, por último, um nome intuitivo de fácil ligação e memorização. Assim sendo, nada 

melhor que o Obelisco da Memória, que além de ser um marco histórico da freguesia foi 

erguido sobre as dunas da Praia da Memória. O lema da Obeliscos, “VIDA ATENTA”, 

visava incutir uma perspectiva ambiental participativa e preventiva na comunidade 

local, contribuindo para um desenvolvimento sustentável que articulava diferentes áreas 

científicas (fig.10).  

O grande objetivo da OBELISCOS foi o de promover a educação, divulgação, 

formação e proteção ambiental, através do desenvolvimento de atividades diversas, 

nomeadamente: 

 Dar formação e estágios na área ambiental; 

                                                           
19

 Esta cerimónia pública foi noticiada através do Facebook no link https://www.facebook.com/CQEP-de-

Santo-Tirso-779926542044309/photos/?tab=album&album_id=1074008702636090. 
20

 O Obelisco da Praia da Memória ou Obelisco da Memória é um monumento que recorda o 

desembarque de D. Pedro e suas tropas, em 1832, durante o conflito entre liberais e absolutistas. 
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 Organização de seminários, colóquios, congressos, conferências, encontros e 

exposições;  

 Desenvolvimento de atividades de animação na comunidade;  

 

 

Figura 8- Áreas do saber que contribuem para um desenvolvimento sustentável. 

 Estabelecer contactos dinamizadores com instituições, públicas ou privadas, e com 

associações congéneres, regionais, nacionais, internacionais e estrangeiras; 

 Propor e levar a cabo programas para a formação de professores e animadores no 

domínio da educação ambiental;  

 Promover a instituição de prémios e bolsas de estudo;  

 Colaborar com entidades oficiais ou de interesse público;  

 Informar os cidadãos, empresas e outras entidades em questões relativas ao 

ambiente; 
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 Apoiar e desenvolver atividades que alertem os cidadãos sobre os benefícios da 

preservação do ambiente; 

 Dinamizar projetos de utilidade pública no campo ambiental; 

 Promover e apoiar atividades que contribuam para a salvaguarda do património 

natural e construído;  

 Proteger espécies da fauna e flora de forma sustentável; 

 Projetar e construir um centro de formação ambiental educacional; 

 Subscrever protocolos e acordos com quaisquer entidades que se disponham a 

colaborar e prosseguir os fins da Associação; 

 Organizar e desenvolver serviços de documentação, informação, bem como a 

promoção de edições de publicações de acordo com os objetivos da OBELISCOS, 

com relevância para a formação educacional ambiental;  

 Fomentar a investigação e a troca constante de ideias, experiências e projetos nesta 

área;  

 Valorizar a cooperação internacional na defesa do ambiente;  

 Dinamizar e contribuir para a produção e divulgação de conhecimento no domínio 

da educação ambiental;  

 Criar programas específicos de apoio a atividades de ocupação de tempos livres;  

 Apoiar os seus associados. 

Durante os anos de 2006 e 2007 a OBELISCOS fomentou as seguintes 

atividades:  

- Desenvolvimento do site www.obeliscos.pt; 

- Iniciou o projeto de construção da Sede dos Obeliscos (figura 30, Anexo 3); 

- Promoveu a divulgação da Associação nos meios de comunicação social (figura 

27, Anexo 3); 

- Elaborou protocolos com Universidades / Institutos / Entidades de forma a 

incentivar estágios na área do ambiente; 

- Organizou atividades educativas nos dias relacionados com o Ambiente (figura 

28, Anexo 3); 

- Participou em projetos ambientais do Concelho de Matosinhos e Freguesia de 

http://www.obeliscos.pt/
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Perafita; 

- Incentivou a junção de associados (figura 29, Anexo 3).  

A OBELISCOS pretendia ainda, de forma contínua e sustentada, promover as 

seguintes atividades que considerava relevantes para a Associação e para a Freguesia de 

Perafita: 

- Trabalhar em conjunto com a Protecção Civil de Matosinhos na prevenção de 

riscos/suscetibilidade Ambiental; 

- Ajudar a Freguesia de Perafita e o Concelho de Matosinhos na manutenção de 

Bandeiras Azuis e se possível aumentar o seu número; 

- Dar informação ambiental a todos os cidadãos, empresas e outras entidades da 

Freguesia de Perafita; 

- Disponibilizar meios para quaisquer eventualidades ambientais, de forma a 

intervir, preventivamente para o desenvolvimento sustentável; 

A associação era constituída por uma Direção composta por um Presidente - 

Cristiano Veloso - um Vice-Presidente - Sandra Melro - um Tesoureiro - Luís Marques 

- um Secretário - Filipe Teixeira - e ainda um vogal - Mónica Gomes.  

Foi um projeto interessante que desenvolveu algumas ações e atividades ao 

longo dos anos de 2006/2007, nomeadamente no dia 24 de março através da 

Comemoração do Dia da Floresta, em que a Profª Drª Nicole Vareta, especialista no 

tema, prestou explicações ao longo de 3 km, sobre as formações vegetais encontradas, 

formas de a proteger identificando as infestantes e as autóctones. Existiu ainda a 

preocupação de elaborar cartografia atualizada da freguesia, através dos geógrafos 

Cristiano Veloso e José A. Teixeira, com a finalidade de enquadrar a área que iria ser 

alvo de intervenção, com as suas especificidades geográficas.  

Apesar de todo o trabalho, empenho, tempo e energia despendidos neste projeto, 

por questões logísticas ele teve de terminar, uma vez que a instabilidade que caracteriza 

esta nossa classe profissional implicou a dispersão (geográfica) dos elementos da 

direção. No entanto o balanço foi bastante positivo, tendo a comunidade perafitense 

aderido às atividades dinamizadas e, em nossa opinião, será um projeto a retomar num 

futuro próximo, quando a vida profissional estiver mais estabilizada e tranquila. 
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A nossa participação no movimento associativo e voluntário também merece ser 

aqui realçado. Um voluntário é um indivíduo que de forma livre, desinteressada e 

responsável se compromete, de acordo com as suas aptidões e no seu tempo livre, a 

desenvolver ações de voluntariado em prol dos indivíduos, famílias e comunidade (art.º 

3.º da Lei n.º 71/98, de 3 de Novembro). Atuar como voluntário é ser solidário de modo 

gratuito no exercício de uma atividade, prestando serviços não remunerados em 

benefício de uma comunidade. Desde 2003 desenvolvemos duas horas de voluntariado 

por semana, numa instituição de âmbito religioso, contactando com crianças dos 6 aos 

15 anos e desenvolvendo ações de solidariedade ao longo do ano. 

 Também colaboramos com o Teatro Amador Susanense, uma associação de 

âmbito cultural e social com diferentes áreas de atuação, como: teatro, dança, música e 

desporto. É uma organização sem fins lucrativos fundada em 1982, com o objetivo de 

satisfazer as necessidades coletivas alcançando objetivos comuns pela cooperação. Esta 

forma de organização coletiva tem como objetivos reforçar os laços de amizade e 

solidariedade, reunir esforços para reivindicar melhorias na comunidade, defender os 

interesses dos associados, desenvolver interesses coletivos de trabalho, melhorar a 

qualidade de vida e participar no desenvolvimento da região na qual as associações 

estão inseridas. No ano de 2014, iniciaram a formação de um grupo de cavaquinhos, e 

como era um projeto bastante interessante e pretendíamos adquirir uma formação 

musical, decidimos integrá-lo. Tem sido bastante interessante a aprendizagem musical e 

o relacionamento interpessoal, uma vez que o grupo integra membros cujas idades 

variam dos 8 aos 80. Têm sido inúmeras as saídas onde proporcionamos um espectáculo 

com músicas populares portuguesas e a nossa participação tem evoluído na sua 

complexidade, variando de música, cantora e apresentadora (figura 31, Anexo 3) 

 Tem sido uma experiência fantástica de grande riqueza a nível musical, 

relacional, interpessoal e pessoal, que nos tornam pessoas mais atentas e interventivas 

na sociedade que nos rodeia.  
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1.7 Prémios ou distinções recebidas 

Ao longo da nossa carreira profissional, vamos recebendo algum 

reconhecimento do trabalho que desenvolvemos. Umas vezes ele aparece de um modo 

informal, por parte dos alunos, funcionários, pais e encarregados de educação e colegas 

de grupo/departamento. Outras vezes, de um modo mais formal, é-nos comunicado pelo 

Orgão de Gestão. 

A nível informal esse reconhecimento é frequente e genuíno, aparecendo no 

final de uma aula, por parte de um aluno, ou no final de uma atividade por parte de 

algum pai/colega de trabalho ou funcionário.  

A nível formal, existem determinados Órgãos de Gestão, são muito poucos os que o 

fazem, que reconhecem de uma forma escrita o nosso trabalho como uma mais-valia para o 

processo de ensino aprendizagem e para a Escola. No ano de estágio, o órgão de gestão 

da Escola EB 2,3 de Vilas das Aves, entendeu atribuir-nos uma Declaração de Louvor, 

pelo alto nível de qualidade demonstrados na organização da Festa de Natal. 

Nos dias de hoje, consideramos que o reconhecimento do nosso trabalho 

docente, é-nos atribuído pela Avaliação de Desempenho Docente. E os últimos anos de 

ensino, apesar de lecionarmos em diferentes escolas, a avaliação que nos tem sido 

atribuída é o espelho desse esforço, empenho, postura, onde o Muito Bom tem sido a 

avaliação dominante, apesar das cotas existentes. 

 1.8 Outras competências 

Um docente não se pode limitar à atividade de ensino. Devemos ter a capacidade 

de desenvolver outras competências, que nos catapultem nesta sociedade altamente 

competitiva. O domínio da língua inglesa e das TIC, são ferramentas essenciais e 

primordiais que todos os professores devem dominar. Essas ferramentas são essenciais 

para que a comunicação entre o professor /aluno seja o mais eficaz possível, já que os 

nossos alunos são nativos digitais e o inglês é importantíssimo para a investigação e 

atualização dos nossos conhecimentos, pois grande parte da bibliografia mais recente 

está apenas disponível em inglês. 

O empreendedorismo é outro “skill” que nem todos manifestam, mas que pode e 
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deve ser induzido na escola, pois será essencial para o aluno vingar no futuro. 

Versatilidade, inovação, trabalho, resiliência, coragem e risco são algumas 

características de um empreendedor. E foi numa situação adversa que decidimos apostar 

neste projeto para colmatar alguma da instabilidade profissional.  

Em março de 2014, implementamos o Quadro de Giz - Centro de Estudo, com o 

intuito de apoiar os alunos no estudo, assim como dinamizar atividades lúdico-

pedagógicas e organização de eventos como festas de aniversário. Tem sido uma tarefa 

bastante exigente e trabalhosa, pois lidar com alunos com dificuldades de aprendizagem 

e pouco motivados é extremamente difícil. Não obstante essa dificuldade, colmatamos 

as dificuldades de aprendizagem através da aquisição de informação e conhecimento 

nas diversas disciplinas que constituem o plano curricular dos alunos, desenvolvendo 

neles a capacidade de resolver diferentes tipos de problemas, usando raciocínios 

lógicos, estimulando atitudes positivas face ao estudo e à escola, auto-confiança, 

autonomia e sentido de responsabilidade perante o seu percurso escolar, e promovendo 

o gosto pela leitura. O sucesso escolar dos nossos alunos é a nossa prioridade, dando 

apoio diário ao estudo e na realização dos trabalhos de casa, preparação para testes e 

exames nacionais. Diariamente são encetados esforços no sentido de 

obterem/recuperarem os seus resultados, motivando-os para atingirem mais e melhor, 

ou seja, a excelência.  

A componente lúdica é também muito importante para o desenvolvimento 

emocional e psicossocial, pelo que são asseguradas atividades, nas pausas letivas, de 

entretenimento e conhecimento do meio local e regional, através de visitas de estudo, 

dias comemorativos, entre outras atividades.  

1.9 Formação 

 Como cidadãos atentos que somos e com um mundo em rápida e profunda 

mudança, devemos estar permanentemente disponíveis para aprender aumentando assim 

as nossas competências educacionais. A formação de professores reveste-se assim de 

uma enorme importância, uma vez que implica que o docente efetue um investimento 

pessoal sobre o seu percurso e projectos, com vista à construção da sua própria 



 

55 

identidade profissional numa perspetiva crítico-reflexiva, facilitando os meios de um 

pensamento autónomo e que facilite as dinâmicas de auto-formação participada. 

 As nossas escolhas para a formação não se devem basear numa acumulação de 

cursos ou horas de formação. Devem constituir momentos de reflexão e de escolhas 

muito bem delineadas, no sentido de traçar o nosso próprio caminho tendo em conta as 

nossas necessidades. Segundo Nóvoa (1992, p 14): 

Não se trata de mobilizar a experiência apenas numa dimensão 

pedagógica, mas também num quadro conceptual de produção de 

saberes. Por isso, é importante a criação de redes de (auto)formação 

participada, que permitam compreender a globalidade do sujeito, 

assumindo a formação como um processo interactivo e dinâmico. A 

troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de 

formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, 

simultaneamente, o papel de formador e de formando. 

 Como tal, ao longo da carreira fomos construindo o nosso processo de (auto) 

formação, através de ações tendentes a consolidar saberes emergentes da prática 

profissional e necessidades de aquisição de técnicas/estratégias conducente à melhoria 

das aprendizagens e novos conteúdos. Mais uma vez a nossa situação como professor 

contratado colocou-nos em desvantagem face aos nossos pares, na seleção para 

integração de turmas de formação, e frequentemente temos de utilizar os nossos 

recursos financeiros para aceder a formação. Não obstante o constrangimento anterior, a 

diversificação dos modelos e das práticas de formação têm sido uma realidade. 

Passando pela inovação, experimentação, ensaio de novos modos de trabalho 

pedagógico e reflexão, sempre nos preocupamos em melhorar o saber pedagógico, 

científico e profissional. Das formações frequentadas umas foram acreditadas e outras 

não, pelo que estas últimas não são contempladas no sistema de avaliação e progressão 

da carreira, mas são importantes para a apropriação de novos saberes e aprofundamento 

do intelecto. 

Apresentamos seguidamente algumas das formações que consideramos mais 

relevantes. 
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i.  Ação de Formação- A intervenção da CPCJ e Tipologias de Risco, na cidade de 

Santo Tirso, (2008). 

A problemática do abandono escolar e das situações de risco estiveram sempre 

no cerne da nossa acção docente, particularmente quando exercemos o cargo de diretor 

de turma. Nessa acção foram identificadas as principais situações de risco, os 

procedimentos a adoptar na sua sinalização e as estratégias que devem ser utilizadas 

para minimizar essas situações.  

ii. No ano de 2010, através da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de 

Carvalho, vimos reconhecidas as nossas Competências Básicas em Tecnologias 

da Informação.  
 

iii. Ação de Formação - Atividades de Exploração da Natureza com estratégias de 

aprendizagem significativa (2012) - Duração 50 horas. 

A Geografia, disciplina de charneira entre as ciências naturais e sociais, permite 

a utilização de inúmeras técnicas e estratégias para tornar as aprendizagens 

significativas.  

 Atualmente, todos consideram que a aprendizagem não se refere apenas à 

simples memorização precisa e deliberada dos factos, sendo algo muito mais complexo. 

Há que ter em conta que no contexto das teorias de ensino-aprendizagem mais recentes 

(i.e. Construtivismo) se valorizam aspectos relacionados com “mudança” e 

“experiência”, assim como o professor deixou de ser um “disseminador” de 

conhecimentos para ser um “facilitador” de uma aprendizagem centrada nos alunos e 

que por eles deve ser construída (Ertmer e Newby, 2013). Para bem desempenhar o seu 

papel exige-se-lhe que seja genuíno, que tenha opiniões positivas a respeito de si e dos 

outros, que seja empático. Ele próprio é também um aluno, capaz de criar bom clima, de 

ir ao encontro das necessidades dos outros, de descarregar o excedente de energias, de 

libertar tensões e de ajudar os outros a aprender.  

O êxito da aprendizagem depende, basicamente, de três fatores: a inteligência ou 

capacidade geral da pessoa para entender uma situação, a metodologia empregue nos 

processos de ensino ou treino e as motivações (intrínsecas e extrínsecas) para aprender 
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por parte de quem aprende. Só a soma dos três fatores permite obter aprendizagens 

eficazes. A orientação poderá ser um “método” facilitador da aprendizagem, permitindo 

um conjunto multifacetado de atividades, individuais e de grupo, potenciadoras de 

novos conhecimentos e melhoria de comportamentos cívicos. Esta é, com certeza, mais 

uma ferramenta que nos permitirá a abordagem de conceitos específicos em contacto 

com a natureza.  

O planeamento do nosso trabalho (planificação de aulas, programação de 

atividades, preparação de reuniões) deverá reger-se por um conjunto de 

“coordenadas”/pontos, que nos ajudam a trilhar o caminho conducente ao sucesso 

escolar dos nossos alunos, ao cumprimento das nossas obrigações e à consequente 

realização profissional. Se compararmos o processo de orientação e o projetarmos para 

a consecução das funções docentes, verificamos que em todos os anos letivos são dadas 

a conhecer aos alunos as sinaléticas/pistas que auxiliarão o seu percurso escolar, tais 

como: as regras de conduta, os objetivos a atingir, os conteúdos a abordar, os critérios 

de avaliação a aplicar, as etapas a seguir, ferramentas a utilizar, entre outros elementos. 

Estes pontos de referência servir-lhes-á de “guia” para se orientarem e percorrerem, na 

direção certa, cada etapa que, simultaneamente, será o de ponto de partida para outras 

etapas, novos desafios, conducentes a aquisições e saberes a transportar para a sua vida 

futura. 

Neste contexto, o professor apresenta-se como um mediador que orienta os seus 

alunos e mantém-nos envolvidos na sua própria aprendizagem. Com as ferramentas 

precisas e com as orientações adequadas, estes vão sendo capazes de resolver 

problemas, tomar as suas próprias opções, superar desafios e ser competitivos. Convém 

realçar que, dada a heterogeneidade dos alunos, com características próprias e grau de 

desenvolvimento diferentes, é necessário reorientar alguns dos trajetos a seguir, como 

por exemplo o grau de dificuldade e o tempo destinado para a realização de 

determinadas tarefas, de modo a que o percurso a seguir seja, igualmente, viável e 

motivador. 

Finalmente, na nossa prática letiva a orientação é transversal a todos os anos de 

escolaridade. Os alunos têm de perceber o significado e a importância da orientação e 

da sua aplicabilidade em todos os locais e momentos e saber transpor esses 
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ensinamentos para o seu dia-a-dia. À escola cabe a função de lançar os sinais e as pistas 

que ajudem o seu público-alvo (os alunos) a conseguir orientar-se percorrendo cada 

parte do seu caminho da melhor forma, podendo surgir alguns constrangimentos e 

dificuldades mas, apesar disso eles chegarem à meta com sucesso. O percurso obriga a 

um ponto de partida seguida de um conjunto de etapas em que se têm de pôr em prática 

os conhecimentos adquiridos que permitem caminhar na direção certa. O Professor 

apenas se apresenta como o mediador tendo como principal função orientar e fornecer 

as ferramentas para, autonomamente, os alunos tomarem as suas opções dentro de uma 

sociedade complexa e competitiva.  

Especificamente no campo da disciplina da Geografia é importante que os 

alunos adquiram conhecimentos cartográficos e geográficos sabendo pô-los em prática 

no início e durante o percurso em que tomam como referencia elementos observáveis da 

paisagem e fazem a orientação correta, não havendo qualquer dúvida de localização. Os 

alunos portadores de saberes que foram adquirindo devem saber transpô-los para o seu 

quotidiano para poder realizar as tarefas mais simples tais como dirigir-se para um local 

ou mesmo, programar uma viagem de estudo ou de férias. O manuseamento de um 

mapa, a correta utilização da orientação e o conhecimento espacial são muito 

importantes. 

iv. Oficina de formação - Trabalho Colaborativo e Inovador no Âmbito das 

Ciências Sociais (2015) – Duração 30 horas. 

Diariamente os docentes são confrontados com uma sociedade e realidade 

escolar onde as relações são cada vez mais complexas. E para que sejamos bem-

sucedidos dentro e fora de sala de aula, devemos estar bem preparados na nossa área 

científica, no trabalho colaborativo e na disponibilidade em escutar/compreender e 

motivar os alunos. Eles são o cerne da nossa atividade enquanto docentes, sempre com a 

preocupação de os preparar para o mundo de trabalho cada vez mais exigente e no qual 

é necessário um grande trabalho de equipa para poderem singrar. Deste modo, nada 

mais pertinente como uma oficina de formação, no qual a grande preocupação é 

incrementar o trabalho colaborativo.  
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Ao longo de todas as sessões de formação, adquirimos novos conhecimentos e 

partilhamos saberes e estratégias acumuladas ao longo do nosso percurso profissional. 

Foram elaborados materiais inovadores, tais como: as fichas de articulação 

interdisciplinares, fichas de expressão gráfica e cartográfica e fichas de apoio ao projeto 

Open. Estas foram criadas para tornar o processo formativo/avaliativo o mais 

transparente possível para todos os seus intervenientes. A utilização diversificada de 

diversos instrumentos tem de ser uma preocupação do docente para que o aluno possa 

reformular o caminho que está a percorrer de modo a que as competências adquiridas 

sejam as mais corretas e significativas. No trabalho autónomo que tivemos de realizar, 

idealizamos uma atividade que fosse motivadora e acessível a todos os discentes, desde 

os que têm excelentes resultados escolares até aos que, pelas suas características sociais 

e pessoais, não se sentem tão motivados a frequentar a escola. Consideramos que 

atividades que ao mesmo tempo aliam diversão, trabalho de grupo, motivação e 

persistência, permitem aos discentes adquirir conhecimento e mais sucesso nos 

resultados escolares. 

Em suma, o trabalho colaborativo, a discussão de ideias, a aquisição de 

saberes, a objetividade e reflexão sobre as diferentes matérias e conteúdos foram 

elementos essenciais desta formação, onde foi colocado em prática a palavra 

colaboração em toda a sua plenitude.  

v. Ação de formação: Educação Geográfica no Ensino Básico – Das Orientações 

Programáticas às Metas Curriculares – Aspetos teórico-práticos – O Litoral e 

O mar (2015) – Duração 15 horas.  

Integrada no VII Seminário Nacional de Professores de Geografia, foi 

aprofundada a discussão sobre as metas curriculares. Nesta formação reiterou-se que as 

metas são excessivas, não sendo contemplada a clivagem existente na carga horária da 

disciplina. O elevado grau de complexidade de alguns descritores - sem pôr em causa a 

exigência do rigor científico - aliada aos reduzidos tempos letivos, poderão implicar a 

não exequibilidade das metas. Por outro lado, quando se pretende que o ensino seja 

centrado no aluno, tal será muito difícil de implementar dada a quantidade e 

complexidade dos descritores atendendo ao desenvolvimento cognitivo dos alunos. 
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Realizamos ainda uma visita de estudo ao Parque Natural do Litoral Norte e 

Centro de Viana do Castelo, onde se pode averiguar que os erros cometidos a nível de 

planeamento e ordenamento do território são de tal forma graves que colocam em 

perigo a população e os seus bens. Como depois é necessário intervir na proteção do 

território, tal implica um enorme investimento do erário público em acções de defesa e 

protecção da linha de costa. Desta forma a prevenção deverá ser uma prioridade na 

ocupação territorial, daí a importância da Geografia numa verdadeira Educação 

Geográfica. Este seminário confrontou-nos com situações que nos aguçaram a 

curiosidade e autoquestionaram confrontando-nos com situações em que devemos atuar 

de um modo mais consciente e ativo. A metodologia de “discussão e consequente ação” 

(visitas de estudo), foi para nós extremamente interessante, enriquecedora e eficaz.  

vi. Ação de formação: As alterações climáticas nos media escolares -

Clima@EduMedia (2015) - Duração 25 horas. 

Esta ação foi realizada através de um Massive Online Open Course  (MOOC), 

definido como um curso online gratuito, aberto a pessoas de qualquer parte do mundo e 

que permite ao formando fazer uma gestão autónoma do número de horas que dedica ao 

estudo. Numa altura em que os alunos são verdadeiros nativos digitais e onde se sentem 

cada vez mais os impactos das alterações climáticas sobre o planeta, ecossistemas e 

população, esta ação foi extremamente pertinente.  

Esta formação online permitiu-nos atualizar alguns conhecimentos, 

designadamente ao nível: da relação existente entre o conhecimento do mundo atual e 

os media, permitindo divulgar e transformar o conhecimento científico em formas 

apelativas e significativas para as aprendizagens dos alunos; da excelente qualidade e 

diversidade de todo o material apresentado (vídeos, infografias, estratégias...); da 

exigência dos conteúdos e de novos conceitos (literacia mediática e científica); da 

elevada participação e contributo dos materiais produzidos e partilhados pelos 

formandos; do fórum, como um local de discussão de ideias e partilha de 

conhecimentos e a possibilidade de gerir o tempo consoante as necessidades. 

Participamos ativamente na sessão presencial, como se poderá observar através do vídeo 

disponível em http://www.climaedumedia.com/video_sessaomooc.html. 

http://www.climaedumedia.com/video_sessaomooc.html


 

61 

vii. Ação de Formação 10- Seminário Gamificação: Estratégias de Jogos Aplicadas 

no Ensino e a formação (2016) - Duração de 3 horas. 

A gamificação é a utilização de técnicas/características de videojogos em 

situações do mundo real, aplicadas em variados campo de atividade, como a educação, 

saúde, desporto, com o objetivo de resolver problemas práticos, consciencializar ou 

motivar um público específico para um determinado assunto.
21

 Nesta ação foi-nos 

apresentado o conceito de “gamificação” e a sua aplicação no ensino e formação, sendo 

apresentadas as principais técnicas e estratégias em situações reais. Desenvolveram-se 

atividades pedagógicas gamificadas com o auxílio de plataformas de apoio à 

aprendizagem e de ferramentas digitais de gamificação, em tempo real. É na nossa ótica 

um “campo” a descobrir pelo professor para reinventar/inovar a sua prática letiva 

quotidiana. 

De um modo geral, podemos referir que todas as formações frequentadas têm 

influenciado o nosso trajeto profissional e a nossa prática letiva quotidiana. Devemos ter 

sempre presente a preocupação em adaptarmo-nos às inovações tecnológicas que vão 

surgindo, ao aprofundamento de conceitos e à inserção de novas estratégias de ensino e 

aprendizagem.   

                                                           
21

  Retirado de http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/gamifica%C3%A7%C3%A3o, 

acedido a 14/09/2016. 

 

http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/gamifica%C3%A7%C3%A3o
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Capítulo 2 – A utilização de um blog no ensino da Geografia – 

o Blog GeoAventura. 

2.1 Criatividade educativa ao serviço do ensino e da Geografia 

Nos últimos anos, temos observado uma enorme alteração das características da 

nossa sociedade (tecnológico, social, cultural relacional, etc…). Na educação, essas 

alterações têm sido inúmeras e processaram-se com uma enorme rapidez, podendo 

quase comparar-se a uma “auto-estrada” onde circula cada vez mais informação, dados, 

conhecimento, advindo daí novas oportunidades e constrangimentos. Temos então de 

ser inovadores e criativos na educação, para que o nosso trabalho não seja considerado 

obsoleta e possa acompanhar o ritmo da evolução atual. Como refere Kenski (2001, p. 

103), 

…o papel do professor em todas as épocas é ser o arauto permanente 

das inovações existentes. Ensinar é fazer conhecido o desconhecido. 

Agente das inovações por excelência o professor aproxima o aprendiz 

das novidades, descobertas, informações e noticias orientadas para a 

efetivação da aprendizagem. 

Como poderemos então aliar criatividade e inovação? A inovação, em termos 

genéricos, corresponde à introdução de algo novo em qualquer das diferentes dimensões 

da sociedade, quer a nível económico ou financeiro, social ou cultural. 

 Centrando-nos no significado da inovação educativa e de acordo com Carbonell 

(2002, p.17) podemos referir que corresponde a:  

…uma série de intervenções, decisões e processos com um certo grau 

de intencionalidade e sistematização que tenciona modificar atitudes, 

ideias, culturas, conteúdos modelos e práticas pedagógicas. E por sua 

vez tenta introduzir numa nova linha renovadora, novos projetos e 

programas, materiais curriculares e estratégias de ensino e 

aprendizagem, modelos didáticos e outra forma de organizar e gerir o 

currículo e a sala de aula. 
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Na nossa ótica a inovação é a mudança deliberada e assumida para criar novas 

situações de aprendizagem, com o intuito de alcançar melhorias substanciais utilizando 

a criatividade.  

Vários autores consideram que as novas Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC) se assumem como um dos fatores mais relevantes da inovação no 

ensino (Pocinho e Gaspar, 2012; Morais, 2014). No entanto, a escola terá de se preparar 

para responder às novas solicitações, mas sempre equacionando não só o que é 

importante aprender mas também o modo como se realiza a aprendizagem, 

designadamente, ao nível do desenvolvimento de competências transversais (Vieira, 

2005; Amante et al 2008; Cancela, 2012;). 

De realçar que as TIC por si só não conduzem a uma mais-valia na aquisição das 

aprendizagens. Como salientam Amante et al. (op. cit, p.100) …as novas tecnologias, 

dada a sua versatilidade podem ter subjacentes diferentes filosofias de aprendizagem, 

cabendo aos actores do espaço educativo refletir sobre que tipo de práticas 

pedagógicas pretendem realmente veicular.  

Efetivamente, apetrechar uma sala com computadores de última geração e 

programas altamente sofisticados, em salas próprias para determinadas disciplinas, não 

representa uma inovação no ensino se continuarmos a assumir um modelo tradicional de 

transmissão de conhecimentos. 

A questão atual não passa por averiguar se as TIC favorecem ou não a 

aprendizagem, mas sim como podemos colocá-las ao serviço da escola e dos seus 

projetos educativos, com o objetivo último de promover um processo de 

desenvolvimento integrado e significativo, em que a Escola é uma organização que 

aprende e não apenas uma organização que ensina (Ponte, 2001). 

 Sem dúvida alguma que o desenvolvimento das TIC, face à diversidade de 

aplicações e ferramentas disponibilizadas online, estão a alterar as relações da sociedade 

e representações quer a nível individual quer colectivo. A Escola terá de se readaptar a 

esta nova realidade, reestruturando-se, não para integrar as TIC mas para poder 

contribuir para uma nova forma de humanidade, onde a tecnologia está fortemente 

presente e faz parte do quotidiano, sem que isso signifique submissão à tecnologia 

(Ponte ob.cit., p.89). Assim, teremos de clarificar qual será o papel da Escola/educação 
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numa sociedade “tecnologicamente dependente”, onde a tecnologia tem e continuará a 

ter um papel determinante. Interpretando as palavras de Naisbitt (1984) quando refere 

que “hight tech calls for high touch”, quanto mais tecnológica se torna uma sociedade, 

mais se tornam necessárias respostas humanas compensatórias já que é na relação 

humana que a educação encontra o seu sentido fundamental.  

O principal objetivo de um docente, em especial para o de Geografia, deverá ser 

o de preparar os alunos para a vida em mudança, já que são muitas e muito rápidas as 

alterações que se verificam na sociedade atual. Parafraseando Martins (2015, p. 396), a 

educação geográfica tem hoje como grande meta preparar os jovens para a vida, num 

mundo em permanente mudança, ou seja, preparar para o futuro. No mesmo sentido, 

Whalley et al. (2011) chamam a atenção para a necessidade de formar geógrafos 

capazes de se ajustarem às rápidas mudanças que ocorrem da escala local à global, no 

que consideram ser a era da “supercomplexidade”, sendo que tal desígnio só poderá ser 

alcançado mediante o recurso às TIC. 

Assim o docente deverá traçar um caminho e implementar estratégias que 

permitam o desenvolvimento de determinadas práticas e ideias que, quando 

implementadas, permitirão aos alunos mobilizar os seus conhecimentos, competências e 

saberes geográficos na resolução dos seus problemas.  

2.2 Objetivo e relevância do estudo 

A implementação deste estudo insere-se no âmbito das orientações definidas pelo 

MEG para a elaboração do RAProf, propondo, entre outras opções, a Apresentação e 

discussão técnica/científica de um trabalho ou projeto que tenha desenvolvido ou em 

que tenha participado, e cujos resultados considere de divulgação pertinente para 

outros profissionais do Ensino da Geografia
 22

. 

Este desafio de formação/investigação é, na nossa ótica, importantíssimo para a 

nossa evolução enquanto docentes. Como enfatiza Ponte (2011, p.7),  

                                                           
22

 Extraído de:  

http://blogs.letras.up.pt/meg/wp-content/uploads/sites/2/2015/10/RECOMENDA%C3%87%C3%95ES-

RAProf_MEG.pdf. Acesso a 10/08/2016. 

http://blogs.letras.up.pt/meg/wp-content/uploads/sites/2/2015/10/RECOMENDA%C3%87%C3%95ES-RAProf_MEG.pdf
http://blogs.letras.up.pt/meg/wp-content/uploads/sites/2/2015/10/RECOMENDA%C3%87%C3%95ES-RAProf_MEG.pdf
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…o processo de formação do professor (tanto inicial como contínua) é 

sobretudo um processo de desenvolvimento profissional. Este 

processo envolve o progressivo desenvolvimento das suas 

potencialidades, a construção de novos saberes, sendo marcado pelas 

dinâmicas sociais e colectivas e depende de modo fundamental da 

forma como se articulam os interesses, necessidades e recursos do 

professor e do seu contexto profissional. 

Assim, faz todo o sentido a realização e implementação de projetos de 

investigação desta natureza, pois permite-nos atualizar e desenvolver os nossos 

conhecimentos, assim como refletir sobre a nossa prática profissional. Definitivamente, 

a formação, desenvolvimento e aprofundamento profissional, é um campo de trabalho 

inesgotável que trará resultados muito profícuos. 

Conscientes de que a sociedade está a evoluir a uma velocidade vertiginosa, sendo 

os nossos alunos os denominados “nativos digitais” (Prensky, 2001), a evolução e 

banalização de equipamentos tecnológicos como computadores, tablet´s, smartphones 

com sistemas operativos com mais capacidade para suportar aplicações, deve motivar os 

docentes de Geografia a encarar esta evolução como uma oportunidade de valorizar o 

estudo da Geografia. 

Um blog poderá ser uma excelente estratégia para motivar e facilitar a aquisição 

de conhecimentos, constituindo uma “estratégia” facilitadora da comunicação entre os 

dois principais intervenientes no processo ensino-aprendizagem: professores e alunos 

(Zinger & Sinclair, 2013). 

Como já tínhamos criado um blog em 2010, pretendemos com este estudo 

monitorizar o seu potencial pedagógico no 3º ciclo, efetuar uma avaliação da sua 

operacionalidade e identificar novas estratégias/raios de ação para que este possa 

incrementar ainda mais o sucesso educativo dos alunos, tornando a aprendizagem 

geográfica mais significativa de modo a que os alunos sejam geograficamente literatos e 

cidadãos críticos. 

2.3 O aparecimento dos Blog´s e a sua utilização na educação 

Nos últimos anos, o uso de telemóveis e a utilização de tablets/ipad´s tornou-se 
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popular e quotidiana face à sua enorme mobilidade, leveza, facilidade e rapidez de 

acesso a várias plataformas disponíveis online, a que se associou a progressiva 

diminuição do seu custo. 

Tal permitiu generalizar a utilização de novas ferramentas de comunicação – 

como os weblog´s, que podemos considerar como uma espécie de diário online – pelo 

que, cabe aos docentes promover o uso adequado destas novas tecnologias e explorar o 

seu potencial pedagógico, tendo em vista a criação de novos ambientes de ensino e até 

mesmo a adoção de um novo paradigma de ensino aprendizagem – o Conetivismo - 

centrado na interdisciplinaridade, na interatividade e na cooperação (Siemens, 2005). 

Efetivamente, o aparecimento da Web 2.0 veio revolucionar a forma como as 

pessoas comunicam online. Atualmente é muito mais fácil comunicar através de novos 

espaços de construção e transmissão do conhecimento, independentemente do espaço e 

do tempo. E o impacto da Web 2.0 no ensino foi tão importante, que surgiu o termo 

Learning 2.0 associado às novas ferramentas TIC que se desenvolveram e 

possibilitaram novos desafios, acompanhando a forte adesão dos mais jovens ao mundo 

do digital (Redecker et al., 2009). 

Mas dado o novo vocabulário que foi surgindo associado a estas tecnologias, 

torna-se necessário esclarecer alguns termos. No nosso caso específico, por vezes é 

comum confundir “rede social” com um “weblog”.  

Utilizando uma definição simples, rede social é uma estrutura social composta 

por diversas pessoas ou organizações, conectadas por um ou mais tipos de relações, 

que partilham valores e objetivos comuns
23

. No campo da utilização com carácter 

pessoal existem diversas redes sociais, sendo as mais “famosas” o Facebook
24

, o 

YouTube, o Twitter ou o Instagram, enquanto no contexto profissional se destaca o 

LinkedIn. O grande ponto comum e de contacto entre todos estes tipos de redes é a 

partilha: de informação, conhecimento, interesses comuns e, como corolário, a 

prossecução de objetivos que são também comuns. 

                                                           
23

 https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social. Acedido a 10/09/2016. 
24

 De acordo com a informação estatística do Facebook (http://newsroom.fb.com/company-info/), o 

número de utilizadores diários desta rede social, em Março de 2015, ascendia a 936 milhões de pessoas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social
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Relativamente à definição de blogue
25

, Gomes (2005, p. 311) refere que: 

O termo weblog parece ter sido utilizado pela primeira vez em 1997 

por Jorn Barger. Na sua origem e na sua acepção mais geral, um 

weblog é uma página na Web que se pressupõe ser atualizada com 

grande frequência através da colocação de mensagens que se 

designam “posts” – constituídas por imagens e/ou textos normalmente 

de pequenas dimensões (muitas vezes incluindo links para sites de 

interesse e/ou comentários e pensamentos pessoais do autor) e 

apresentadas de forma cronológica, sendo as mensagens mais recentes 

normalmente apresentadas em primeiro lugar.  

Por outras palavras, um blogue é um sítio na World Wide Web (WWW) que 

permite ao utilizador (blogger) partilhar/publicar mensagens (posts) contendo imagens, 

textos, vídeos e link´s para outros sites. Essas mensagens são organizadas por ordem 

cronológica (das mais recentes para as mais antigas) e qualquer utilizador, para além da 

visualização de conteúdo, pode manifestar a sua opinião, apresentar dúvidas, expressar e 

difundir as suas ideias - num local específico, denominado de “comentários” - tornando-

o uma ferramenta de comunicação que ultrapassa apenas a funcionalidade de 

publicação. Assim, como salientam Heo & Lee (2013, p.143), blogs and the SNS 

[Social Network Sites] are differentiated mainly in terms of their objectives – sharing 

information and knowledge with others vs. retaining and nurturing a social relationship 

and interpersonal communication. 

No entanto, podem existir vários tipos de blogues. No que concerne ao seu 

conteúdo temático, Sorli Rojo e Merlo Vega (2003) classificaram os blogues como:  

• temáticos: páginas dedicadas a uma disciplina ou assunto;  

• corporativos e colaborativos: páginas similares a um “mural virtual” de uma 

organização, com notícias ou com objetivos institucionais, ou mantidos por um 

grupo de indivíduos;  

• pessoais: mensagens de ⁄ sobre um indivíduo. 

De um modo geral é o autor do blogue que define o objetivo do mesmo, mas é 

certo que se vai enquadrar necessariamente num dos tipos acima referidos.  

                                                           
25

  A grafia blogue é utilizada em português europeu, enquanto blog é o termo internacional também 

utilizado em português brasileiro. Poderá ser usado das duas formas. 
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Existem várias plataformas onde podem ser alojados os blogs. Em Portugal, as 

plataformas gratuitas mais utilizadas são o Blogger 

(https://www.blogger.com/blogger.g#welcome), Sapo (http://blogs.sapo.pt/) e 

WordPress.com (https://www.ptservidor.pt/servicos/blog-wordpres)
26

. O facto de serem 

espaços de publicação na web, utilizados por internautas sem conhecimentos profundos 

na construção de sites e normalmente sem custos para o seu gestor, tem contribuído para 

a sua difusão. De acordo com a Blogs Portugal
27

, estão já registados na sua plataforma 

733.184 blogs.  

 No entanto, o sucesso de cada blogue é determinado pelo número de visitantes 

que possui. Se um blog cumprir algum papel específico e o material que difunde 

demonstrar qualidade, ele terá sucesso e será consultado com frequência. Desta forma, 

tendencialmente, os blogs podem e devem apresentar conteúdos diversos, informativos, 

opinativos, colaborativos, recreativos e gamificativos, pois só assim se tornam atrativos.  

Os blogs começaram recentemente a ser vistos como um novo e importante 

recurso que pode suportar diversas estratégias de ensino-aprendizagem, sendo um 

espaço privilegiado onde os alunos e professores podem interagir, partilhar, reforçar, 

colaborar e construir os seus conhecimentos (Carvalho et al., 2006).  

Segundo Gomes (2005, p. 312) podemos distinguir os blogs enquanto “recurso 

pedagógico” e enquanto “estratégia pedagógica”, embora nem sempre seja clara a sua 

destrinça e frequentemente tenha uma natureza um pouco arbitrária. Enquanto ”recurso 

pedagógico” os blogs podem ser: 

 Um espaço de acesso a informação especializada; 

 Um espaço de disponibilização de informação por parte do professor. 

Enquanto “estratégia pedagógica” os blogs podem assumir a forma de: 

 Um portfólio digital; 

 Um espaço de intercâmbio e colaboração; 

 Um espaço de debate – role playing; 

                                                           
26

 http://www.elediz.com/blogosfera-portuguesa-estatisticas-82465 
27

 O Blogs Portugal funciona como uma plataforma web que pretende ser uma listagem exaustiva da 

blogosfera portuguesa organizada por categorias e popularidade, onde os utilizadores submetem blogues 

de forma grátis. (http://blogsportugal.com/). Acesso 20-07-2016. 

http://blogs.sapo.pt/
http://blogsportugal.com/
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 Um espaço de integração. 

A participação num blog de natureza didática – os designados edublogs e para os 

quais já existe um organização e uma competição específica
28

 - pode e deve ser 

incentivada pelo professor, transformando-o num espaço em que o aluno poderá expor 

os seus interesses, ideias, opiniões, pensamentos e avaliação de determinada atividade. 

Pode ser também um local onde as atividades dinamizadas dentro e fora da sala de aula 

sejam apresentadas, promovendo a divulgação e o envolvimento junto da comunidade 

escolar. 

Como tal, o desenvolvimento de um edublog pode, e deve ser, uma estratégia 

para o desenvolvimento de múltiplas competências, como por exemplo as ligadas à 

educação geográfica. Outras competências, como as associadas à pesquisa, seleção de 

informação, produção de texto escrito, criação de apresentações utilizando o powerpoint 

ou vídeos, são algumas mais-valias associadas à criação de blogs em contexto escolar. 

Finalmente a dinamização de uma estratégia educativa como esta poderá contribuir para 

a inovação do processo de ensino e aprendizagem. 

 

2.3.1 O “nascimento do GeoAventura” – motivação  

A concretização do nosso blog
29

 em outubro de 2010, aconteceu numa altura em 

que lecionávamos em duas escolas: a Escola Passos José em Guifões e Escola de S. 

Rosendo em Santo Tirso. Em ambas as escolas os alunos evidenciavam enormes 

lacunas ao nível da aquisição e aplicação de conhecimentos geográficos, pelo que a 

grande motivação foi a de disponibilizar material de apoio para a consolidação de 

conteúdos leccionados na sala de aula, considerando a insuficiente carga horária da 

disciplina de geografia (em ambas as escolas o 7º 8º e 9º ano de escolaridade apenas 

possuíam 90 minutos por semana) e a nossa vontade em partilhar outros conteúdos além 

dos ministrados. Para além disso, o facto de lecionarmos em duas escolas tornava difícil 

atender a solicitações dos alunos extra-aula, pelo que esta ferramenta ajudava a colmatar 

essa “ausência”. 

                                                           
28

 https://www.theedublogger.com/ 
29

 http://geosandramelro.blogspot.pt/ 
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Na figura 9 pode observar-se a página inicial de entrada no blog GeoAventura, 

que tem sido alvo de sucessivas alterações à medida que os anos vão passando.  

Figura 9 - Imagem do blog na ótica do utilizador. 

Pretendendo disponibilizar as mesmas oportunidades no acesso à informação, no 

início de cada ano escolar procedemos à divulgação do blogue junto dos nossos alunos, 

através de uma breve apresentação informal na sala de aula. Ao longo do ano letivo 

vamos relembrando a sua existência e pertinência da sua consulta, sem nunca ‘obrigar’ 

o seu uso. De salientar que, apesar de nem todos os alunos não possuírem internet em 

casa, estes podem utilizar a biblioteca da escola, para conseguir aceder e imprimir os 

conteúdos. Como regularmente os conteúdos programáticos (do ano letivo anterior) não 

são lecionados na sua totalidade, devido à insuficiente carga horária atribuída à 

disciplina, assim como pelo facto de muitos alunos emprestarem os antigos manuais 

escolares, o blog poderá ser um excelente local para encontrarem informação/matéria 

que é importante rever.  

2.3.2 O blog “GeoAventura” – Modelo de organização e estatísticas de utilização 

 Um blog pode assumir diferentes formas de apresentação/visualização dos seus 

conteúdos. Desde 2010 fomos alterando e atualizando a sua estrutura e design, em 
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função da nossa experiência e do feedback dos utilizadores.  

Inicialmente a informação era apresentada de um modo cronológico, aparecendo 

a mensagem mais recente no topo da página e as mais antigas ordenadas no final, forma 

de apresentação denominada Classic (figura 10). 

 

Figura 10- Apresentação do blog GeoAventura" no modo "Classic". 

 

 Outras formas de apresentação do blogue podem ser 

aplicadas, desde que o blogger assim o deseje, pelo que deverá 

seleccionar no topo da extremidade esquerda do blog a apresentação 

que mais lhe agradar (figura 11). 

Fig. 11 – Alternativas de apresentação dos conteúdos 

 

 Antes de passarmos a descrever o modo como são publicadas as mensagens, 

pretendemos realçar que, aquando da decisão em criar este blog, desconhecíamos por 

completo como este tipo de ferramenta de comunicação funcionava. Nunca tivemos 
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acesso a qualquer formação sobre a mesma, pelo que exigiu muita pesquisa e 

investimento pessoal para que apresentasse qualidade e servisse os nossos propósitos. 

Não obstante, consideramos que ainda temos um longo caminho a percorrer e podemos 

permanentemente introduzir melhorias, como veremos mais à frente.  

A figura 12, apresenta-nos a página a que o blogger tem acesso para publicar 

mensagens, verificar os comentários e conhecer as estatísticas, entre outras 

funcionalidades, bastando selecionar o separador correspondente. 

Figura 11- Local de edição do blog GeoAventura. 

 

 Efetuando um balanço estatístico do GeoAventura desde 2010, refira-se que 

totaliza 115 350 visualizações provenientes dos cinco continentes, foram publicadas 53 

mensagens (tendo sido a última em 29 de junho de 2016) e, no momento desta consulta, 

contava com onze seguidores (figura 13). 
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Observando a figura 14, conseguimos verificar que 60% das visualizações da 

página foi efetuada através do Google Chrome e 25% pelo Internet Explorer. Já o 

sistema operativo mais utilizado foi o Windows, com 71 pontos percentuais, seguido do 

Linux com apenas 17%. 

Figura 13- Estatísticas do público-alvo e das visualizações de páginas por navegador. 

No que se refere às visualizações por local de origem do utilizador, constatamos 

que a grande maioria é de Portugal (55.418), seguido dos Estados Unidos e, com 

25.754, aparece-nos o Brasil em terceiro lugar. Destaca-se ainda, nos lugares seguintes, 

que a maioria dos países é de língua oficial portuguesa, o que nos parece lógico dada a 

facilidade em compreender a língua. No entanto, não deixam de ser curiosos o acesso de 

utilizadores da Rússia (225 acessos), Espanha (208) e França (157).  

Esta distribuição geográfica é curiosa, sendo provável que os utilizadores 

tenham acedido ao blog através da pesquisa de algum tema. Seria uma análise pertinente 

Figura 12 - Estatística de número de visualizações  
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e interessante, mas terá de ser efetuada numa outra altura.  

Através da análise da figura 15, podemos verificar que o mês e o ano em que se 

verificaram mais visualizações foi o de novembro de 2012, com 8.313 acessos.  

Figura 14- Estatística geral de visualizações de páginas. 

 

No que concerne à consulta de ‘mensagens’, verificou-se que foi a mensagem 

“Rosa dos Ventos 7º Ano” (publicada em 

23/11/2010) a que obteve mais 

visualizações (fig.16), totalizando 9.600. 

Pretendemos ainda realçar que esta 

mensagem foi alvo de comentários de 

incentivo em diferentes anos civis, que 

podem ser observados na figura 17.  

 

  

Com visualizações superiores a 4000 em ambas as mensagens, os posts relativos 

às “Políticas demográficas” e à “Preparação para a prova global”, aparecem em 2º e 3º 

lugar. 

Figura 15- Mensagens mais visualizadas do blog GeoAventura. 
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Figura 16- Comentários de usuários sobre a mensagem da Rosa dos Ventos 7º Ano. 

    

Efetuando um pequeno balanço, podemos concluir que os alunos procuram 

mensagens com imagens apelativas, com textos simples e que lhes permitem 

rapidamente aceder à matéria lecionada na sala de aula. Optamos assim por colocar 

materiais com pouca complexidade a nível científico, já que o nosso público-alvo 

demonstra dificuldade em organizar o estudo, não distinguindo as matérias que seriam 

mais importantes das acessórias.  

Teria sido vantajoso, para este trabalho, a elaboração de registos escritos sobre a 

opinião dos discentes das escolas entre os anos de 2011 a 2015, mas não o fizemos. O 

único procedimento realizado foi uma avaliação oral informal, onde os estudantes 

evidenciaram a enorme utilidade dos materiais disponibilizados no blog para o seu 

estudo diário e realização de trabalhos propostos na disciplina. 

2.4 Instrumentos e metodologia de recolha de dados 

Como mencionado anteriormente, não procedemos à compilação de dados de 

avaliação do blog nos anos compreendidos entre 2011 a 2015. Mas no final deste ano 

letivo e já no contexto da elaboração do presente relatório, decidimos auscultar a 

opinião dos alunos e ex-alunos, colegas e usuários do Facebook, através do 

preenchimento de dois inquéritos por questionário (Anexos 4 e 5): um aplicado a 

utilizadores da internet, divulgado através do nosso e-mail pessoal e Facebook num 
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universo de 131indivíduos; outro questionário aplicado aos alunos de 7º, 8º e 9º ano de 

escolaridade, num total de 47 alunos Tratou-se de um instrumento constituído por um 

número limitado de questões, sendo composto por várias perguntas ou declarações. Os 

questionários possuíam algumas questões comuns e foram efectuados através do Google 

Forms.  

Segundo Pinto (1995), na investigação em Ciências sociais a utilização do 

inquérito possui algumas vantagens e desvantagens.  

As principais vantagens são: 

 Permitir a recolha de informações sobre um grande número de 

indivíduos; 

 Baixo custo; 

 Facilidade de análise e sistematização dos resultados; 

 Possibilidade de fazer comparações precisas entre as respostas dos 

indivíduos. 

As principais desvantagens encontradas são:  

 A taxa de não respostas pode ser elevada; 

 O material pode ser superficial. As perguntas padronizadas, não 

permitem captar diferenças de opinião significativas ou subtis entre 

indivíduos; 

 A forma como é realizado pode penalizar o curso da investigação; 

 A sua concepção implica a atenção concentrada em vários parâmetros:  

 A quem se vai aplicar. 

 Tipo de questões incluir. 

 Tipo de respostas que pretende.  

 Tema abordado. 

Utilizamos a Escala de Likert 
30

 para a maioria das questões realizadas, pois o 

objetivo foi o de medir o nível de concordância ou não às afirmações apresentadas, 

utilizando cinco níveis de respostas, como por exemplo: “Concordo plenamente a 

                                                           
30

  A designação desta escala deve-se à publicação do relatório" A Technique for the Measurement of 

Attitudes", por Rensis Likert  em 1932, explicando seu uso. 
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Discordo totalmente”; “Extremamente importante a nada importante”; ”Extremamente 

interessante a pouco interessante” e “Muito bom a fraco”. 

Conscientes que a Escala de Likert poderá induzir um inquirido a evitar o uso de 

respostas extremas, foi nossa preocupação elaborar questões o mais equilibradas 

possíveis, evitando o desvio por aceitação às afirmações ou discordância de algumas 

delas, como podemos observar na figura 18.  

Figura 17- Exemplo de questões formuladas no inquérito realizado. 

2.5 Apresentação e análise dos resultados dos inquéritos 

2.5.1 Inquérito aos alunos 

 No final do ano letivo (2015/2016), foi proposto aos alunos realizarem a 

avaliação do blog que tinha sido apresentado no início do ano. Todos os estudantes 

responderam, totalizando 47 respostas no universo das 3 turmas selecionadas. 

 Analisando as questões, a primeira diretamente relacionada com o blogue 

(número 3) pedia que indicassem “Como descobriram o blogue”. A quase totalidade 

(95,7%), como seria de esperar, afirmou “Através da professora na sala de aula”, 

enquanto os restantes salientaram ter sido “Através de um colega da sala”. 

Na questão seguinte, “Após a primeira ‘visita’, voltaste a ‘visitar’ o blogue 

GeoAventura?”, pretendia-se perceber se a consulta do blog se realizou apenas num 

momento ou se foi repetida, verificando-se que 73,9%, voltou a aceder ao GeoAventura. 
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Gráfico 2 - Número de “visitas”do blog “GeoAventura”, 

durante o ano letivo. 
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Como se pode observar através do gráfico 1, a maioria afirmou ter utilizado entre 0-4 

vezes (20 alunos) e onze alunos entre 5-9 vezes.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Foi também nossa preocupação auscultar a frequência de acesso dos alunos ao 

blogue, através da questão: “Com que frequência consultaste o blog "GeoAventura", 

durante este ano letivo?”. 

Apercebemo-nos que 12 dos 

inquiridos consultaram o blogue 

pelo menos “uma vez por mês” 

(gráfico 2), seguindo-se as 

opções de “uma vez por 

semana” e “uma vez por dia”, 

com 10 respostas. Uma vez por 

ano, foi a resposta menos 

votada, com 4 alunos a 

apresentar essa opção. 

Na questão número 

6, os alunos tiveram de 

20 

11 
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3 

3 
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Gráfico 1- Número de visualizações do blog, após a primeira "visita". 

Número de visualizações do blog, após a primeira “visita”. 
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escolher três razões que o levaram a visitar o blog. A “curiosidade” foi a resposta mais 

votada com (20 respostas), seguida do “Apoio na realização de trabalhos individuais ou 

de grupo” (6 respostas) e “Estudar para as fichas de avaliação”, também com 6 

alunos, como se pode observar no gráfico 3. Podemos então depreender que um dos 

objetivos iniciais do blogue foi cumprido, pois pretendia-se apoiar os alunos 

disponibilizando material apresentado na sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na questão número 7, foi pedido aos alunos para avaliarem a utilidade do 

GeoAventura (numa escala de 1 a 10 valores, tendo-lhes sido explicado que 1 

correspondia a 10% e 10 a 100%), relativamente: ao estudo diário em casa; na 

realização dos trabalhos de casa; na realização dos trabalhos de grupo/individuais e, 

finalmente, para o estudo e preparação das fichas de avaliação.  

 

Gráfico 3- Três razões que o levou a visitar o blog “GeoAventura”. 
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Gráfico 4- Como avalias a utilidade do blog "GeoAventura"? 

Relativamente à utilidade do blogue para o estudo diário em casa, a grande 

maioria dos alunos classificou-o entre os 8 e 10 valores para a execução dessa tarefa. 

Relativamente à realização dos trabalhos de casa, os alunos consideraram-no como 

sendo um bom recurso para o apoio na realização dos mesmos. No que concerne à sua 

utilidade para a realização de trabalhos de grupo/individuais 15 inquiridos refere que 

este é muito vantajoso, verificando-se valores residuais para avaliações abaixo de 5 

(satisfatório). Podemos concluir que a maioria dos alunos classificou o blogue como 

bom (11 respostas) e muito bom (7 respostas) para a preparação para as fichas de 

avaliação (gráfico 4). 

  

Na questão número oito, foi solicitada avaliação dos conteúdos do blog em 

diferentes parâmetros. Relativamente ao primeiro - o blog “Ajudou-te a compreender 

melhor os conceitos transmitidos na sala de aula” - a maioria dos inquiridos classificou 

que este foi um meio para melhor compreender os conceitos, com 10 alunos a classifica-

lo com 9 a 10 pontos (gráfico 5). 
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Gráfico 5 – Como avalias os conteúdos do blog "GeoAventura"? 

Os alunos também foram indagados sobre se o blog Contribuiu para consolidar 

os conhecimentos apreendidos/transmitidos na sala de aula, ao que a maioria salientou 

que efetivamente o blog contribuiu para essa consolidação das aprendizagens. 

 Finalmente, questionamos se o blog “Ajudou-te a aplicar o conhecimento na 

construção de, por exemplo, gráficos termopluviométricos, rosa-dos-ventos, perfis 

topográficos, etc....”. Apercebemo-nos que a maioria dos alunos avaliou entre 5 e 10 

pontos, podendo assim afirmar-se que o blog os auxiliou nessas tarefas de âmbito mais 

procedimental.  

Na questão número 9, os alunos foram questionados sobre o aspeto gráfico do 

blogue. Como se pode observar pela leitura do gráfico número 6. A maioria dos alunos 

classificou-o em praticamente todos os parâmetros, como sendo um blogue apelativo, 

clarificador, divertido, objetivo e facilitador na identificação de conteúdos.  

De um modo global o blogue foi classificado acima dos 7 pontos, o que, 

transformado numa avaliação qualitativa, se situa entre Bom e Muito Bom. De realçar 
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que se destaca o número de alunos que não acha o blog “desinteressante”. Desta forma 

consideramos que o nosso público-alvo, considera-o muito interessante.  

 

Gráfico 6- Como avalias o aspeto gráfico do blog "GeoAventura"? 

Após a avaliação do aspeto gráfico, os alunos foram convidados a classificá-lo 

de 1 a 10, tendo-se verificado que a maioria das respostas o classificavam entre os 7 e os 

10 pontos, sendo a mais votada a dos 10 pontos, com (10 respostas).  

Na última questão, os alunos deveriam dar a sua opinião sobre “Consideras que 

um blog é uma boa estratégia para melhorar a tua aprendizagem?”, ao que a 86,4% 

respondeu afirmativamente, como se observa no gráfico 7. 
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Gráfico 7- Consideras que um blog é uma boa estratégia para melhorar a tua aprendizagem?  

De seguida deveriam indicar o principal motivo, pelo qual os alunos consideram 

o blog uma boa estratégia. Assim, 16 usuários responderam que o facto da informação 

já se encontrar selecionada ajudava em muito o estudo. De salientar que, sensivelmente 

quinze alunos salientaram que esta é uma boa forma da professora apresentar 

informação adicional, como por exemplo, objetivos para as fichas de avaliação, como se 

pode observar através do gráfico número 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8- Motivo pelo qual o blog é uma boa estratégia no processo ensino-aprendizagem. 
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98 
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Gráfico 11- Após a primeira “visita”, voltou a “visitar” o blog “GeoAventura”? 

De um modo geral a avaliação dos alunos ao blog foi Bom a Muito Bom, 

considerando-o apelativo e interessante. Os discentes consideram-no uma boa estratégia 

para melhorar e consolidar os conteúdos adquiridos, uma vez que os conteúdos 

programáticos encontram-se resumidos, facilitando assim o seu estudo e aquisição. 

 

2.5.2 Inquérito online 

Foi ainda aplicado um inquérito a utilizadores da internet. O objetivo principal 

deste inquérito foi o de perceber qual a opinião sobre o blog “GeoAventura” e se o 

consideram uma boa estratégia para o processo ensino-aprendizagem. Registaram-se 

131 respostas, sendo 75% do género feminino e os restantes do género masculino. De 

salientar que mais de metade dos inquiridos se situou na faixa etária dos 30 aos 40 anos 

de idade (gráficos 9 e 10). 

 

 

  

 

 

 

Quando questionados sobre a 

profissão exercida, mais de metade 

(55%) respondeu que era professor, 

seguido de estudante (25%), tendo 

sido registadas outras profissões nos 

restantes 20 pontos percentuais. 

Na questão seguinte, 

os cibernautas foram 
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Gráfico 9- Distribuição dos inquiridos por Idade             Gráfico 10- Distribuição dos inquiridos por Género 
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indagados sobre se repetiram a consulta após a primeira visita, ao que a grande maioria 

(98 usuários) respondeu afirmativamente (gráfico 11).  

Na questão número 4, os inquiridos foram questionados sobre o modo como 

contactaram com o blog GeoAventura, ao que a esmagadora maioria (76%) respondeu 

ter sido através das redes sociais (gráfico 12). 

                        Como tomou conhecimento do blog “GeoAventura”?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas questões seguintes pretendemos que os inquiridos demonstrassem quais as 

motivações que o levaram a visitar o blog e avaliassem os conteúdos do mesmo. Assim 

à questão número 7 “De entre os motivos, abaixo indicados, escolha aquele que o levou 

a “visitar” o Blog GeoAventura?”, a grande maioria referiu a curiosidade (59,8%), 

como principal motivação. 

 De seguida, pedimos para avaliar quantativamente (do nível 1 ao 5) a utilidade 

do blog. Em todas as categorias, nomeadamente, “Para o estudo diário em casa”, 

“Realização dos trabalhos de casa”, “Realização de trabalhos individuais ou em 

grupo” e Preparação para o estudo e ficha de avaliação”,  a classificação variou  entre 

4 e 5 (gráfico número 13).  
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Gráfico 12- Como tomou conhecimento do blog “GeoAventura”? 
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Gráfico 83 - Como avalia a utilidade do blog “GeoAventura”. 

No que concerne à questão número 9 “Como avalia os conteúdos do blog 

“GeoAventura””, verifica-se a mesma tendência em considerar que este contribui para 

melhor compreender os conceitos, consolidar os conhecimentos e ajuda a aplicar 

conhecimentos, nomeadamente a aquisição de técnicas procedimentais, como a 

construção de gráficos, mapas, perfis topográficos entre outros (gráfico 14). 

.  

Gráfico 94- Como avalia os conteúdos do blog "GeoAventura". 

Como avalia a utilidade do blog “GeoAventura” 

Como avalia os conteúdos do blog “GeoAventura” 
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 Numa perspetiva de melhoria contínua e de nos apercebermos se o aspeto 

gráfico vai de encontro às expectativas e necessidades dos cibernautas, formulamos a 

questão número 10 Como avalia o aspeto gráfico do blog “GeoAventura”? E tal como 

se pode observar através da leitura do gráfico número 15, a maioria respondeu que este 

é apelativo, clarificador, objetivo, divertido e nele facilmente se identificam os 

conteúdos apresentados 

.  

  

Gráfico 105- Como avalia o aspeto gráfico do blog "GeoAventura"? 

 

Na questão seguinte, quisemos auscultar juntos dos inquiridos que melhorias 

poderiam ser introduzidas no blogue, para o tornar mais interessante e apelativo. Como 

se pode observar no gráfico número 16, os que mais se destacam são os Geojogos, 

seguidos de documentários e infografias e, em terceiro lugar, locais a visitarem com 

viagens.  

Como avalia o aspeto gráfico do blog “GeoAventura” 
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Gráfico 16- Dos temas abaixo indicados, classifique aqueles que gostaria que fossem 

apresentados/incorporados no blog" GeoAventura". 

  

Foi ainda pedido para classificar de 1 a 5 o blogue, ao que a grande maioria o 

classificou com os níveis 4 e 5 (gráfico 17).  

 

Gráfico 17- Classifique globalmente o blog "GeoAventura". 

A totalidade dos inquiridos (100%) respondeu que considera que um blogue é 
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número treze. Através da análise do gráfico 18 podemos ainda constatar que os 

inquiridos consideram que esta é uma boa estratégia para utilizar no quotidiano pois 
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se encontra selecionada e /resumida orienta melhor o estudo (31%). 

Gráfico 18- O blog é uma boa estratégia pois... 

Finalmente, aos usuários foi-lhes colocada a seguinte questão: Considera que a 

utilização de um blog poderá...(gráfico 19).  

Gráfico 19- Considera que a utilização de um blog poderá... 
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  Aqui constatamos que a maioria das respostas considera que a utilização de um 

blog poderá incentivar os alunos a desenvolver e incentivar a aprendizagem pelos 

conteúdos relacionados com a disciplina de Geografia, assim como é um meio que 

permitirá esclarecer algumas dúvidas para concretizar uma determinada tarefa.  

 Em síntese, a maioria dos inquiridos considera que um blogue dinamizado pelo 

professor e no qual disponibiliza informação que considera de interesse para os seus 

alunos, é uma muito boa estratégia. O professor deverá ter o cuidado de disponibilizar 

diferentes “materiais” - links a sites que considera importantes, pequenos textos, 

resumos, referências a notícias da atualidade - que estejam diretamente relacionadas 

com os conteúdos abordados nas aulas, tendo o cuidado de o atualizar. A utilização de 

Geojogos e infografias deverão ser conteúdos a inserir no GeoAventura. 

 Assim, uma estratégia como esta permitirá uma maior aproximação do 

conhecimento geográfico aos alunos incentivando a aquisição e consolidação de 

conteúdos e facilitando a aprendizagem.   
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Considerações finais 

Diariamente somos confrontados com novos e intensos desafios na nossa vida 

profissional, fruto de uma sociedade em mudança permanente. Desenvolver um ensino 

em que as aprendizagens sejam significativas, utilizando estratégias diversificadas e 

atrativas para os alunos (numa precária situação laboral), é o nosso grande desafio. 

Devemos demonstrar capacidade de motivar os alunos e, ao mesmo tempo, 

automotivar-nos.  

Na nossa primeira aula, utilizamos a Mafalda como forma de “cultivar” nos 

alunos o gosto pela nossa ciência – a Geografia- neste mundo em permanente mudança. 

Não poderíamos terminar sem a recordar, salientando que não podemos ser reticentes à 

mudança, mas sim esforçarmo-nos por a acompanhar atualizando as nossas práticas 

profissionais. E por mais que o Mundo gire e mude, este paradigma irá voltar sempre ao 

ponto inicial (figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovação, é outra palavra-chave deste nosso relatório. Quisemos demonstrar que, 

ao longo destes anos, tentamos através de inúmeros projetos proporcionar diferentes 

experiências de aprendizagem aos alunos, fora do local de aprendizagem formal que é a 

sala de aula. Sempre foi o nosso principal objetivo fazer mais e melhor, implementando 

algo de novo, inovando ano após ano, recorrendo a novas estratégias de ‘transmissão’ 

de conhecimento. 

Associar palavras como formação, inovação, tecnologias de informação e 

Fonte: Quino (2003, p. 154, tira 5).  

 
Figura 18- Mafalda e o Mundo. 
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comunicação, alunos, aprendizagem autónoma e significativa, professor, cidadão do 

mundo e Geografia pode parecer complicado, mas são exigências para um futuro que já 

se iniciou “ontem”. Ao professor está destinada a função de desenvolver um ensino cada 

vez mais voltado para o aluno, na ótica de orientador de um processo complexo, no qual 

o aluno deve ser autónomo na construção do seu próprio conhecimento. Associar a 

formação para conseguirmos inovar com recurso às tecnologias de informação e 

comunicação, proporciona ao aluno a aquisição de aprendizagens de uma forma 

autónoma e significativa, preparando-os para enfrentar os desafios desta sociedade. Um 

aluno bem preparado cientificamente é um cidadão do mundo, que rapidamente se 

adapta e reinventa, que possui as competências necessárias para enfrentar o mundo 

académico e laboral. 

Assim, devemos desafiar-nos diariamente a implementar práticas inovadoras, 

nunca esquecendo que nós, professores, devemos ser capazes de desenvolver trabalho 

colaborativo com os pares, disseminando deste modo processos inovadores (Cardoso, 

1996). Só assim haverá uma melhoria efetiva na aquisição das aprendizagens e 

consequente melhoria do tecido produtivo português, como já referimos anteriormente. 

E são inúmeros os desafios que nos são colocados, como o de contribuirmos para 

a formação de “alunos-cidadãos” com literacia geográfica e mediática. É necessário 

desenvolver ambientes/comunidades onde a aprendizagem individual (literacia 

geográfica) seja uma realidade, mas, ao mesmo tempo, criar situações onde a 

aprendizagem coletiva se desenvolva. 

Os média são um dos canais de veiculação de conteúdos que mais se adapta a um 

mundo cada vez mais ‘virtual’. Como foi referido, a utilização dos média, aliada ao 

‘consumo’ orientado de informação, será uma estratégia bem-sucedida se os nossos 

alunos possuírem literacia mediática e científica, cabendo aos docentes essa função. 

 Atualmente, com os meios tecnológicos que possuímos, podemos visitar a Índia, 

ver a Muralha da China e conhecer o Kilimanjaro através de um único click. São 

inúmeras as potencialidades que as TIC disponibilizam hoje ao docente de Geografia e 

acreditamos que o futuro será ainda mais promissor. A possibilidade em aceder a dados 

demográficos, históricos, culturais ambientais, sejam eles sob a forma de imagem, 

vídeo, som ou animação em tempo real ou quase real, oferece uma infindável janela de 
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oportunidades ao professor cientificamente e mediaticamente literato.   

Nesta linha de ideias surgiu o projeto selecionado para o desenvolvimento do 

tema em discussão neste relatório: Inovação Educativa no ensino da Geografia – O blog 

“GeoAventura”. Concebido como um espaço de divulgação de conteúdos educacionais 

ligados à Geografia, permite compartilhar ideias, esclarecer dúvidas e promover a 

discussão de conteúdos, exercitando assim o espírito crítico.  

A utilização de um blogue como espaço privilegiado de comunicação e 

disponibilização de informação para os alunos poderá ter um grande potencial numa era 

em que a informação é vasta e extremamente diversificada, ajudando os alunos a 

distinguir o que é essencial do acessório e, eventualmente, menos correto. O papel do 

professor vai-se aprimorando e este torna-se um disseminador de conteúdos e um 

orientador, contribuindo para a cidadania, aprendizagem real e significativa e info-

literacia dos seus alunos. Mas é importantes realçar, à semelhança de Amante et al. 

(2008), que devemos utilizar as TIC enquanto meio e não como princípio definidor da 

aprendizagem, conduzindo ao desenvolvimento e aquisição de aprendizagens. 

É igualmente importante que os alunos manifestem a sua opinião, pelo que foram 

desafiados a expressarem-se sobre este meio de divulgação de informação, desafio que 

os incita ao desenvolvimento do espírito crítico.  

Sucintamente e para concluir, consideramos importante apresentar algumas 

ilações e sugestões de melhoria do blogue GeoAventura, a aplicar num futuro próximo.  

Atualmente os alunos demonstram uma motivação intrínseca e extrínseca para 

“jogar”, sendo a indústria ligada aos jogos a que mais cresceu nos últimos anos. A 

escola pode e deve beneficiar deste contexto, pelo que os jogos educacionais podem 

servir para algo mais do que entretenimento. Consideramos que este movimento, 

denominado de “gamificação”, pode encontrar no blogue o local apropriado para a sua 

difusão e partilha (Domínguez et al., 2013; Freitas et al. 2015).  

Desta forma pretendemos associar ao “GeoAventura” jogos com temas ligados 

aos conteúdos programáticos, utilizando as TIC ao serviço da Geografia. Esses jogos 

poderão ser desenvolvidos envolvendo a disciplina de TIC, colocando os próprios 

alunos a trabalhar na sua criação, desde o seu design ao seu desenvolvimento, utilizando 

a linguagem da programação.  
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Tendo como exemplo a utilização do Supertmatik,
31

 verificámos in loco a enorme 

vontade e empenho dos alunos em realizar desafios online, que poderiam ser ainda mais 

apelativos e potenciados se introduzíssemos elementos associados a jogos que eles bem 

conhecem, como o Pokémon Go. O envolvimento social, a liberdade de escolha, a 

sensação de controlo, o feedback imediato, a superação de níveis e “ganhar” ou alcançar 

determinado estádio são as principais técnicas usadas, que poderiam assim ser 

transpostos para os jogos a implementar num futuro próximo. Os alunos têm de se 

identificar com a sua estética e funcionamento, demonstrando envolvimento, 

concentração e motivação para que estes tenham sucesso, senão estarão ‘condenados ao 

fracasso’. 

Finalmente devemos reconhecer o uso das TIC e dos blog´s como meios 

importantes de socialização, aprendizagem, divulgação e partilha de conteúdos. Como 

referem Jimoyiannis & Komis (2007, p.170),  “It is imperative to conceive ICT use in 

education not in terms of a special event or an extra tool supplementary to traditional 

instruction but in terms of specific pedagogical dimensions”.  

 

                                                           
31

  Competição Supertmatik, disponível na página http://www.eudactica.com/competicao, acedido a 

6/08/2016..  

http://www.eudactica.com/competicao
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Anexo 1 

 

Cartaz de divulgação do Projeto Parlamento dos Jovens (2011). Disponível em: 

http://app.parlamento.pt/Webjovem2011/imagens/cartaz_2011_basico.pdf 

http://app.parlamento.pt/Webjovem2011/imagens/cartaz_2011_basico.pdf
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Deputados na Sessão 
Escolar 

 
Campanha Eleitoral  

 
 Dr.ª Manuela Melo 

 

Anexo 2 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parlamento dos Jovens 
 

Olá a todos, como sabes a nossa 

Escola vai participar no Parlamento dos 

Jovens – Básico. 

Como deves ter notado, existiram 

algumas actividades na nossa escola, 

desde a vinda da Deputada Dr.ª Manuela 

Melo, da Assembleia da República, que veio 

discutir o tema: Energias Alternativas, 

com os representantes das listas a concurso e que aconteceu na 

Biblioteca.  

De seguida, foi realizada a campanha eleitoral pelas listas que 

estavam a concorrer e posteriormente a realização das eleições 

aconteceu no dia 14 de Janeiro. Este processo de selecção finalizou no 

dia 16 de Janeiro, quando foi realizada a Sessão Escolar, no Centro de 

Formação Sebastião da Gama. Aí foram escolhidos os dois deputados e 

um suplente e foi elaborado o Projecto de Recomendações que a Escola 

vai levar à Sessão Distrital, no dia 25 de Fevereiro.  

Agora que esta actividade terminou na escola, apenas te dou 

um conselho, deves estar atento a tudo o que te rodeia e ser activo na 

resolução de problemas que vão afectar o teu futuro. 

Sandra Melro 

 

Figura 20 - Notícia publicada do Projeto "Parlamento dos Jovens"- Jornal Escola S. Rosendo 

Figura 19- Publicação na Revista "Academus" 
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Figura 21- Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, ano letivo 2011/2012 
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Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23- Notícias sobre a sessão escolar no Jornal Escolar Vira a Página 

Fonte:http://eco-escolaavert.blogspot.pt/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00-

08:00&max-results=22, acedido a 10/09/2016 

Figura 22- Blog Eco-escola Avert 

http://eco-escolaavert.blogspot.pt/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00-08:00&max-results=22
http://eco-escolaavert.blogspot.pt/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00-08:00&max-results=22
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Parlamento dos Jovens – Básico Tema: “Ultrapassar a Crise” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

B. Feira de produtos usados, FEIRA DAS SETE VIDAS, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

C. Visita ao Centro Social da Paróquia de Rio Tinto – Carnaval solidário 

 

 

 

 

Figura 24- Imagens de ações desenvolvidas no âmbito do Projeto Energia com Vida. 
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Figura 25- Sessão de sensibilização Projeto Missão UP- “Aulas Energia”. 
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Figura 29- Notícia no Primeiro de Janeiro, 

realizando a divulgação da Associação 

Figura 28- Flyer para divulgação e angariação de sócios. 

Figura 287- Atividade alusiva à comemoração do Dia da Floresta. 

Figura 28- Imagens da futura Sede da Associação Obeliscos 
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Atuação em Porto Carvoeiro- Organizado pelo “Há Festa na Aldeia”, 16 de agosto de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

       Atuação na Aldeia de Couce – Organizado pelo “Há Festa na Aldeia, 4 de julho de 2014 

 

 

 

Figura 30- Espetáculos diversos - Grupo de Cavaquinhos do TAS. 

Figura 31 - Visita de Estudo à Fábrica da Lousa S.A e Parque 

Paleozóico. 

Figura 32- Visita de Estudo à Fenda da Calcedónia - Gerês 
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Anexo 4 

Mestrado em Ensino de Geografia no 3.º Ciclo do EB e no ES| FLUP 

“ESCOLA BÁSICA DE SANTO TIRSO” 
Inovação Educativa no Ensino da Geografia - Inquérito aplicado aos usuários na internet 

 

“O Blog GeoAventura” 

Este questionário insere-se no âmbito do Mestrado em Ensino de Geografia no 3º ciclo do 

Ensino Básico e no Ensino Secundário, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 

pelo que todos os dados recolhidos serão apenas utilizados para fins académicos. O objetivo é 

perceber de que forma o Blog “GeoAventura” poderá ser um instrumento de apoio e 

consolidação dos conhecimentos/conteúdos programáticos, na disciplina de Geografia. A sua 

colaboração no preenchimento deste questionário é fundamental e agradeço que responda a 

todas as questões com rigor e veracidade.  

1) Sexo 

o Masculino 

o Feminino 

 

2) Idade (em anos)____________  

 

3) Profissão 

o Estudante 

o Professor 

o Outro: Qual?_______________________ 

 

o Como tomou conhecimento do blog “GeoAventura”? ((selecione apenas 

a resposta que melhor corresponde à sua opinião  

o Através de uma pesquisa no motor de busca Google. 

o Através da professora na sala de aula. 

o Através de um colega de turma. 

o Através das redes sociais (ex. Facebook). 

o Através de um colega de trabalho/turma diferente da tua. 

 

4) Após a primeira “visita”, voltou a “visitar” o blog GeoAventura? 

o Não 

o Sim       

                  6) Com que frequência consultou o blog durante este ano letivo? 
 

 

1 vez dia   1vez por semana 1 vez por mês 1 vez por ano Nunca 
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7) De entre os motivos, abaixo indicados, escolha aquele que o levou a “visitar” o 

Blog GeoAventura? (selecione apenas a resposta, a que melhor corresponde à sua opinião) 

o Curiosidade  

o Consultar o material apresentado na aula 

o Apoio na realização dos trabalhos individuais ou de grupo 

o Adquirir novos conteúdos 

o Consolidar conteúdos 

o Estudar para as fichas de avaliação 

o Recolher informação para realizar os trabalhos de casa 
 

8) Como avalia a utilidade do blog “GeoAventura”? 
(1 - Nada importante a 5 - Muito importante) 

 1 2 3 4 5 

Para o estudo diário em casa      

Para a realização dos trabalhos de casa      

Para a realização dos trabalhos de grupo/individuais      

Para o estudo de preparação para as fichas de avaliação      

 

9) Como avalia os conteúdos do blog “GeoAventura”? 
(1 - Nada importante a 5 - Muito importante) 

 1 2 3 4 5 

Ajuda a compreender melhor os conceitos transmitidos na 

sala de aula. 

     

Contribui para consolidar os conhecimentos 

aprendidos/transmitidos na sala de aula. 

     

Ajuda a aplicar o conhecimento na construção por exemplo, 

de gráficos termopluviométricos, de rosas dos ventos, de 

perfis topográficos, de gráficos, etc... 

     

 

10) Como avalia o aspeto gráfico do blog “ GeoAventura” 
(1 Pouco interessante a 5 Extremamente interessante) 

 1 2 3 4 5 

É apelativo.      

É clarificador.      

É objetivo.      

Facilitador na identificação dos conteúdos      

É divertido.      

 Discordo 

plenamente  

Discordo Nem concordo 

nem discordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

1. Diversos temas, 1 por semana: (ambiente, alterações 

climáticas, urbanismo,etc...)   

     

2. Imagens de locais exóticos      

3.  GeoJogos      

4. Atividades desenvolvidas na escola, no âmbito da      
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 11) Dos temas abaixo indicados, classifique aqueles que gostaria que fossem 

apresentados/incorporados no blog ”Geo Aventura”. 

12) Classifique globalmente o blog “GeoAventura”.  
                     (1 – Fraco a 5 – Muito bom) 

 

  1 2 3 4 5      

 

13) Considera que um blog é uma boa estratégia para melhorar a 

aquisição/consolidação de conhecimentos? 

o  Não 

o Sim       

13.1 ) Se respondeu Sim, escolha a opção que acha a mais indicada. 

o Como a informação já se encontra seleccionada e/resumida orienta 

melhor o estudo. 

o É um meio do professor apresentar informação adicional, como os 

objetivos para as fichas de avaliação. 

o Possui informação diversa, interessante e complementar.        

14) Considera que a utilização de um blog poderá... (selecione a quadrícula que 

melhor corresponde à sua opinião relativamente a cada uma das afirmações) 

 
 Discordo 

plenamente 

Discordo Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

1. Ser facilitador no contacto com o 

professor/administrador, quando há uma 

dúvida sobre determinado(s) conteúdo(s). 

     

2. Ajudar o aluno a esclarecer algumas 

dúvidas que o impeça de superar uma 

determinada tarefa. 

     

3. Encorajar um aluno a melhorar o seu 

desempenho escolar. 

     

4. Explorar outros conteúdos, além 

daqueles que são lecionados na sala de aula.  

     

5. Incentivar os alunos a “cultivar” o gosto 

pelos conteúdos relacionados com a 

disciplina de geografia 

     

disciplina de geografia. 

5. Trabalhos realizados pelos alunos       

6. Projetos dinamizados na escola      

7. Notícias relacionadas com os conteúdos lecionados nas 

aulas 

     

8.  Artigos de opinião      

9. Locais a visitar em viagens      

10. Documentários, Infografias, etc.      
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Anexo 5 

Mestrado em Ensino de Geografia no 3.º Ciclo do EB e no ES| FLUP 

“ESCOLA BÁSICA DE SANTO TIRSO” 
Inovação Educativa no Ensino da Geografia - Inquérito aplicado aos alunos de 3º Ciclo  

 

Este questionário insere-se no âmbito do Mestrado em Ensino de Geografia no 3º ciclo do 

Ensino Básico e no Ensino Secundário, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pelo 

que todos os dados recolhidos serão apenas utilizados para fins académicos. O objetivo é 

perceber de que forma o Blog “GeoAventura” te ajudou a superar dificuldades ao longo do ano 

letivo, na disciplina de Geografia.A tua colaboração no preenchimento deste questionário é 

fundamental e agradeço que respondas a todas as questões com rigor e veracidade.  

1) Sexo 

o Masculino 

o Feminino 

 

2) Idade (em anos)____________  

 

3) Como “descobriste” este blog? 

o Através de uma pesquisa no motor de busca Google. 

o Através da professora na sala de aula. 

o Através de um colega de turma. 

o Através das redes sociais (ex. Facebook). 

o Através de um colega de trabalho/turma diferente da tua. 

 

4) Após a primeira “visita”, voltaste a “visitar” o blog GeoAventura? 

o Não 

o Sim       

Se respondeu Sim, coloque quantas vezes aproximadamente voltou 

                  5) Com que frequência consultaste o blog durante este ano letivo? 

 

6) Escolhe três razões que te levaram a visitar o Blog GeoAventura? 

o Curiosidade  

o Consultar o material apresentado na aula 

o Apoio na realização dos trabalhos individuais ou de grupo 

o Adquirir novos conteúdos 

0 – 4  5 – 9  10- 14  15 - 19   >20 

 

Nunca  1 vez dia 1vez por semana  1 vez por mês 1 vez por ano 
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o Consolidar conteúdos 

o Estudar para as fichas de avaliação 

o Recolher informação para realizar os trabalhos de casa 

 

7) Como avalias a utilidade do blog “GeoAventura”? 

A. Para o estudo diário em casa. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B. Para a realização dos trabalhos de casa. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C. Para a realização dos trabalhos de grupo/individuais. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D. Para o estudo de preparação das fichas de avaliação. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

8) Como avalias os conteúdos do blog “GeoAventura”? 
 

A. Ajudou-me a compreender melhor os conceitos transmitidos na sala de 

aula. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

B. Contribuiu para consolidar os conhecimentos aprendidos/transmitidos 

na sala de aula. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

C. Ajudou-me a aplicar o conhecimento na construção de, por exemplo, 

gráficos termopluviométricos, rosa dos ventos, perfis topográficos, etc... 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

9) Como avalias o aspeto gráfico do blog “ GeoAventura” 

A. É apelativo. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B. É clarificador. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C. É divertido. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D. É objetivo. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 E. Facilitador na identificação dos conteúdos. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

F. Desinteressante 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10) Classifica globalmente o blog “GeoAventura”.  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 11) Consideras que um BLOG é uma boa estratégia para melhorar a tua aprendizagem? 

o Não 
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o Sim       

12) Se sim, escolhe o principal motivo 

o Como a informação já está selecionada, ajuda no meu estudo. 

o É uma forma da professora apresentar informação adicional, como por exemplo, 

objetivos para as fichas de avaliação. 

o Tem informação diversa, de anos de escolaridade diferentes. 

 

Obrigada pela tua colaboração! 

Prof. Sandra Melro 

 


