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Prefácio
Quando o mundo para, pula e avança!

Há momentos na História que determinam profundas alterações, tão marcantes que conside-
rámos como revolucionárias. 

Basta rever o passado para concluir que os maiores avanços da sociedade se processaram 
após grandes crises, quer tenham sido cataclismos climáticos, guerras ou pandemias.

Em comum, se é que conseguimos perceber, as mudanças processadas resultam de estádios 
muito enraizados que se quebram por impossibilidade de lhes dar continuidade. 

As novas eras surgem disruptivamente, com adaptações e resolução de problemáticas que 
se avolumaram ao longo do tempo, explorando tendências que pese embora se assumissem 
como consensuais, raras vezes foram experienciadas!

Na educação, esta pandemia, começou por exigir uma exaustiva, mas profunda, procura das 
tecnologias digitais. 

Num ápice, de sexta para segunda, docentes, mas também alunos, jovens e famílias, adotaram 
meios e instrumentos que permitem estar associados, bem perto, ainda que só através do 
écran digital.

Entrámos no dia a dia de cada um, olhámos com curiosidade escondida para os ambientes 
individuais, analisámos, avaliando sub-repticiamente, e julgámos o que nunca imaginámos, 
relembrando juízos de valor construídos no passado recente.

A partilha e a ajuda colaborativa foram elementos fundamentais para sentir que não estamos 
mesmo sós, constatando que o nosso conhecimento e sabedoria são mesmo limitados, não 
respondendo aos requisitos necessários ao momento vivido.

Aprendemos muito, reaprendemos o conceito de proximidade e reformulámos ambições em-
bora com a sensação de que não poderemos nunca tomar as decisões por definitivas.

O desafio foi ultrapassado, não evitando o doloroso impacto que teve nas nossas práticas 
docentes. 

Experimentámos e aplicámos estratégias e metodologias que pouco dominamos, defende-
mo-nos replicando práticas meramente expositivas, avaliámos e até classificámos, errámos 
e corrigimos percebendo a cada instante que cada hora, minuto e segundo é tempo de mudar.

A importância dos valores societários, consubstanciada no desenvolvimento das capacidades 
individuais, que se manifestam em competências pessoais, colocaram em causa o aproveitar 
dos tempos de aprendizagem que a Escola, e os professores imaginaram e desejavam.
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O superprotecionismo que a educação parental, mas também escolar, desenvolveu, como con-
traponto aos perigos, mas mais aos medos, da atual sociedade, realçaram a falta de auto-
nomia e autorregulação dos jovens nas suas aprendizagens. A responsabilidade inerente ao 
assumir e ao cumprir de tarefas está comprometida também, porque sempre pouco exigido. 

A instabilidade criada e vivida por todos, percorreu demasiado tempo, de tempos de cresci-
mento e de aprendizagens essenciais ao desenvolvimento das capacidades individuais e con-
solidação de competências. 

Se para algumas crianças e jovens este afastamento se revelou como que um abandono, iso-
ladas do seu mundo de maior aprendizagem, afetou o seu viver, conduziu a ansiedades e me-
dos que impediram o evoluir normal e natural de cada um, para outros, cuja autonomia já 
conquistada, foi determinante na aquisição de mais conhecimento consolidando saberes, mas 
amplificando diferenças que dificilmente conseguiremos eliminar.

Os novos desafios que se apresentam têm que ser acompanhados de intenso esforço e am-
bição no reinventar de processos, pois queremos que todos se consigam expressar adequa-
damente, compreendam e interpretem o que leem, desejamos que todos saibam apresentar, 
comunicando com os outros, as informações que conseguem recolher de fontes fidedignas, 
que lhes recomendamos.

Os jovens devem saber identificar e analisar situações, da vida real, e problemas diversos que 
poderemos lançar, raciocinando adequadamente para os resolver, que todos saibam identificar 
e analisar situações e informações de uma forma crítica, planear soluções criativas a cada 
problema, conseguindo interagir com os outros, de uma forma emocionalmente inteligente, 
que promova e permita o trabalho colaborativo, desenvolvendo a empatia como forma de vi-
ver em sociedade, com propostas de trabalho de grupo entre os alunos, com recurso a várias 
soluções.

Nós professores devemos formular constantes feedbacks positivos, procurando desenvolver 
nos alunos, a confiança em si próprios, a auto motivar-se e autorregular-se, emocionalmente 
e em comportamentos responsáveis, salientando a necessidade de cumprimento das medidas 
implementadas no país. 

Há que assinalar a importância da compreensão e assunção de atitudes e comportamentos 
saudáveis, para si próprio e para o ambiente, como, por exemplo, com a alimentação e a lim-
peza em casa e em todos os locais. Aprender a fruir das diferentes realidades, de uma forma 
crítica, criando o seu próprio juízo, valorizando todas as formas de expressão artística, pro-
movendo o visionamento de filmes, documentários, concertos, teatros, ou outras atividades 
culturais.

Teremos que procurar que todos compreendam os processos e fenómenos, questionando-se, 
procurando a informação necessária à aquisição de conhecimentos, propondo as pesquisas 
de informação junto das instituições públicas, ou eventualmente em publicações credíveis.
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Orientar, ajudando os jovens, a tomar consciência do seu corpo, a dominar a realização de mo-
vimentos conscientes e emocionalmente adequados, através da dança ou de qualquer outra 
das atividades propostas, nos meios digitais ou no computador, realizando exercícios físicos.

Claro que procurar aprender a utilizar plataformas ou aplicações digitais é imprescindível para 
aproveitar a informação que conduz ao conhecimento, no entanto, tal aprendizagem, como 
todas as novas práticas, exige tempo e experiência. 

Não ter medo de errar, de ter que experimentar e falhar, de procurar ajuda de colegas, é funda-
mental para conseguir realizar e propor tarefas educativas.

Adelino Calado
Professor e ex-diretor escolar
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Introdução
Após 2 anos letivos de pandemia, importa refletir sobre os efeitos que teve na educação, nas 
escolas, nos professores, nos alunos e nas famílias. Porém, mais do que isso, é urgente repen-
sar as práticas educativas de forma a que se criem condições para mitigar os impactos.

Educação pós pandemia: um guia para desafiar as escolas resulta de um trabalho colaborativo 
realizado entre diferentes especialistas da área da educação, médicos, psicólogos, diretores 
escolares, professores e alunos a quem se lançou o seguinte desafio:

 • Quais os maiores impactos que a pandemia teve na educação?
 • Que soluções podem ser implementadas nas escolas para os minimizar?
 • Poderá esta crise ser transformada numa oportunidade de mudança para as escolas?

Neste guia, são apresentados 62 testemunhos que dão conta das diferentes perspetivas sobre 
o impacto que a pandemia teve nas comunidades educativas bem como soluções e estraté-
gias muito diversas em várias áreas de intervenção.

Este documento encontra-se organizado em 7 áreas.  Começa-se por encarar a pandemia 
como “uma oportunidade para repensar a escola”, dando-se pistas sobre a visão, estratégia e 
mudança a realizar.

Na segunda parte, a reflexão decorre em torno da escola enquanto comunidade e a importân-
cia de todos os intervenientes (profissionais das escolas, alunos e famílias) e de que modo é 
que este trabalho em parceria pode contribuir para criar uma escola mais unida e preparada 
para o contexto atual.

O capítulo 3, “Escola de Afetos e Relações”, aborda uma das questões que mais preocupa 
toda a sociedade. A pandemia teve graves consequências no bem-estar socioemocional e na 
socialização de todos pelo que importa criar programas e medidas que ajudem a melhorar a 
saúde mental das crianças e dos jovens, gerindo da melhor forma as suas emoções.

Em seguida, são apresentadas soluções para que as escolas centrem as suas práticas nos 
alunos, privilegiando a sua autonomia e responsabilizando-os pelo seu desenvolvimento e 
processo de aprendizagem.

No 5º capítulo os autores deixaram várias sugestões de como é que as práticas e estratégias pe-
dagógicas podem ser repensadas, preparando os alunos para viverem no contexto global atual.

Na 6ª parte, discute-se qual a melhor forma de potenciar as aprendizagens e competências 
digitais adquiridas por todos e de que forma é que poderão ser utilizadas nas escolas de forma 
pedagógica e mais vantajosa para toda a comunidade.

O guia termina com uma reflexão sobre a educação e a escola como uma oportunidade para 
todos e a importância de que seja inclusiva e equitativa.
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Não existem fórmulas mágicas em educação, mas acreditamos que a leitura deste guia poderá 
ser uma inspiração para se continuar a fazer mais e melhor pela educação e aproveitar o mo-
mento para uma verdadeira transformação.
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1. Uma oportunidade 
para repensar a escola
Os 7 contributos aqui apresentados, centraram a sua análise na escola como organização so-
cial cuja importância é decisiva no nosso modelo de sociedade.

A pandemia, pela rutura criada e pela transformação nos nossos modos de vida, colocou-nos 
perante a oportunidade de analisarmos, de forma crítica, a realidade. Hoje, podemos pensar em 
conjunto, sem atavismos ou preconceitos, chamando a debate toda a comunidade educativa.

Estes contributos refletem a escola em diferentes domínios: área pedagógica, área organiza-
cional e a área da gestão de recursos.

Há nestes testemunhos a sinalização e a necessidade de pensar e capacitar as escolas com 
equipas multidisciplinares que desempenham um papel crucial para que se possa realizar uma 
intervenção diferenciada nas escolas.

Neste momento, tão importante como sinalizar e identificar as perdas de aprendizagem que 
ocorreram, importa identificar as aprendizagens adicionais que foram feitas bem como a for-
ma de mobilizar para o presencial aquilo que se aprendeu. Como se irão potencializar todas as 
aprendizagens adquiridas? 

A aprendizagem acontece em diferentes locais e contextos e essa consciência e integração 
deve ser trazida para a escola. Pensar o presencial e a distância, os recursos físicos e os digi-
tais e envolver, de forma permanente e consistente, a família nos processos de aprendizagem 
são processos cruciais. 

Um traço comum a todos estes testemunhos é a constatação de que a pandemia nos fez re-
pensar a educação de modo mais global e nos convidou a refletir sobre todo o sistema. Isso 
pode ser extraordinário, na medida em que hoje olhamos para a escola com novas possibilida-
des que seriam muito pouco compreendidas há 2 anos.
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A pandemia, nós e a escola
Ver na pandemia uma catástrofe, representa uma consciência que, num juízo fundado no co-
nhecimento e na emoção, olha a peste pelo lado dos seus efeitos.

Ver nela um mal passageiro que será superado pelo decurso do tempo, exprime um desejo 
despido de análise e cuja concretização se entrega ao acaso e ao desconhecido.

Ver, finalmente, na pandemia um absurdo, e tomá-la como ponto de observação crítica da rea-
lidade, constitui um desafio que, recusando a submissão ao medo, ou a comodidade da espera, 
convoca a agir tanto sobre a epidemia, como sobre a própria «normalidade» das coisas.

É, então, que surge a Escola em toda a sua plenitude.

Porém, aqui chegados, muitos se afadigam a colocar na primeira linha de preocupações, a «re-
cuperação das aprendizagens» perdidas ao longo dos dias de confinamento. E eis o regresso 
à normalidade, aos programas, às matérias, à avaliação do resultado da própria recuperação. 
Uma vez mais, age-se de cima para baixo. E, na ânsia do sucesso, apressa-se o ensino, redu-
zindo-se, inconscientemente, a qualidade da aprendizagem daqueles que, já em ritmo «nor-
mal», denotavam maiores dificuldades. Sem se atentar no sentido das «aprendizagens», acaba 
a valorizar-se a «recuperação». Entre a catástrofe e o desejo, ensaia-se um quadro de medidas 
a adotar sob uma garantia de segurança vinda do passado e a cujo ritmo se almeja regressar.

E, todavia, outro parece poder ser o caminho se, mais arrojadamente, se partir do ponto de 
observação erguido pela pandemia e, numa análise critica da realidade, se seguir outras me-
todologias também elas exigentes e promotoras de boa aprendizagem. 

Na «reabertura das escolas», a estas regressaram centenas de milhares de crianças e jovens 
que seria errado pensar serem as mesmas que delas haviam partido. Resta nelas, nas suas 
idades, a infância e a juventude. Voltam para o seu território de socialização e, para muitas, 
de elevação na pirâmide social. Mas vêm de máscara, são forçadas ao distanciamento social 
e responsáveis por uma permanente higienização, constituindo tudo isso a negação da sua 
infância e da sua juventude. Mesmo assim, vêm para aprender e para aprender mais depressa. 
A palavra de ordem é recuperar. Sentadas, ouvirão explicar, quando, talvez mais do que nunca, 
deveriam ser implicadas no processo comum da sua formação e da reorganização da comuni-
dade. Como pode, então, a Escola perder essa extraordinária oportunidade de «ouvir» todos os 
alunos e alunas sobre o que sentem, o que pensam, como viveram e o que são agora, ainda sob 
o efeito da pandemia; e o que esperam de um futuro marcado ainda por ela? Uns, os mais pe-
quenos, desenhando, outros, escrevendo, outros falando, outros ainda debatendo, sempre sob a 
orientação e a pedagogia orientada de professores e professoras? Que diferentes aprendizagens 
trazem, crianças e jovens, dos dias de peste, e como as interligam com as dos docentes? E como, 
a partir daí, reforçado o valor daqueles, é possível chamá-los a participarem no processo de 
ensino-aprendizagem, agora reinventado à medida dos constrangimentos conhecidos? Quanto 



11

de Matemática, de Biologia e de Ciências da Natureza, de Química, de História, de Filosofia, de 
Geografia, de Expressão Artística, de Literatura, de Expressão Corporal, etc., etc., não passou 
diante dos olhos deles, e quanto disso não pode ser agora acoplado às «matérias» a ministrar, 
incentivando a «implicação» dos alunos?

Sendo certo que, no vasto conjunto dos currículos, temas há que jamais podem ser ignorados 
e relativamente aos quais a sequência do seu ensino-aprendizagem é fundamental respeitar 
impedindo a criação de lacunas na formação do conhecimento, desde logo, com a matemática 
à cabeça, bem podem outros ser dispensados, tanto conjunturalmente até que o dito «normal» 
seja atingido, como em termos definitivos logo que se evidencie a necessidade de redução de 
um programa que nem sempre responde bem à acusação de um excesso injustificado.

Não bastará, porém, traçar uma linha divisória entre o essencial, cujo estudo se não dispen-
sa, e o acessório a afastar. Dizendo de outro modo, a questão não é apenas de matérias ou 
de conteúdos, mas também de tempo, uma vez mais, de um tempo rendido ao desígnio das 
«aprendizagens» e não apenas comprometido com o intuito da «recuperação». Na verdade, os 
efeitos da pandemia, na sua manifestação mais benigna, tendem a perdurar, pelo que importa 
saber viver com eles. Daí que o ritmo e os conteúdos de uma exigente renovação de aprendiza-
gens tenham de ser definidos em termos diferentes consoante o ano a ser frequentado, tudo se 
tornando mais constrangedor no último de cada ciclo onde, ao indispensável prolongamento 
das aulas, não pode deixar de corresponder um criterioso corte nas matérias a ensinar. Porém, 
bem diferente pode ser a solução no que aos outros anos se refere e onde uma intervenção 
definitiva poderá encontrar a sua oportunidade. Tratar-se-ia, então, de substituir a unidade 
«ano», dentro de cada ciclo, pela unidade ciclo, à qual se refeririam os programas, e no fim da 
qual se fixariam os resultados das avaliações. Entre várias abordagens possíveis, não seria 
de afastar, numa análise cuidada, a hipótese de reduzir a dois ciclos todo o ensino básico ou, 
mantendo-se os atuais três, reformular a distribuição do número de anos em cada um. Por 
um lado, são o respeito pelo tempo da criança e do jovem e a consideração da importância da 
progressão na aquisição de conhecimentos que o impõem, enquanto, por outro lado, nesta ou 
noutra conjuntura, é a necessidade de recuperação periódica de aprendizagens que o aconse-
lha e justifica.

Será assim?

Eu próprio não sei responder. Mas sei que este é mais um momento decisivo para que se pense 
em conjunto, sem atavismos ou preconceitos de qualquer ordem, a Educação e a Escola, cha-
mando a um debate responsável toda a comunidade educativa.

Talvez possa ser esta uma forma superior de nós, adultos, fazermos negaças à pandemia, em 
vez de agirmos a correr, dominados por ela. 

 
Álvaro Laborinho Lúcio
Jurista e professor universitário
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Agir devagar, em largura e em profundidade
Após dois períodos de confinamento, são muito claras a perturbações causadas na educação 
escolar, seja nas aprendizagens e no estado socioemocional, seja nos alunos e nos professores.

Como em tudo o que nos ocorre, o importante não é cada um(a) e cada instituição enterrar-se 
a procurar responder a todos os “porquê”, mas antes erguer-se e procurar respostas para os 
“para quê”.

Muitas coisas estão a mudar. No regresso à escola, em abril de 2021, importa começar por fazer 
um diagnóstico rigoroso da situação de cada escola, turma, aluno e professor (e técnicos de 
apoio). Sem um diagnóstico bem feito, abarcando a multiplicidade de pontos a observar e o ri-
gor com que isso se faz, tudo o que se vier a planear pode ficar desde logo comprometido. Cada 
escola é uma escola concreta, cada turma é uma turma precisa, cada aluno e cada professor 
são pessoas específicas, todos viveram de modo muito próprio estes dois confinamentos.

Feito isso, importa proceder a um levantamento dos problemas existentes e das aprendizagens 
e mais-valias alcançadas e planear a resolução dos primeiros e a potenciação das segundas.

As ações serão, assim, muito variadas: desde apoio socioemocional, até “recuperação” de 
aprendizagens não realizadas, desde consolidação de aprendizagens, até atividades de in-
tegração e de promoção do bem-estar, desde desdobramento de turmas até apoios tutoriais 
ou assessorias individuais ou de pequenos grupos, ... Tudo deve ser feito de modo a que o re-
gresso à escola não se transforme em ainda mais instabilidade, insegurança e incerteza, o que 
pode ocorrer se quisermos adotar mil ações e projetos “especiais” e “urgentes”. Temos de ter 
tempo e ele não se esgotará em um ou dois meses de iniciativas frenéticas, para depois voltar 
tudo ao que sempre foi.

Há muitas feridas abertas para sarar e não adianta passar por cima disso porque só agravare-
mos os problemas. Alunos e professores precisam de paz e estabilidade, tempo para dialogar 
e tempo para “recuperar”, o que requer ponderação e execução de intervenções cirúrgicas, 
feitas sobretudo no recato de quem sabe atuar eficaz e serenamente. Os tempos acabados de 
viver foram de grande tensão emocional, de esforço acrescido para alunos, professores e pais. 
Mau seria se os prolongássemos e reproduzíssemos agora dentro das escolas.

Os DT e os Conselhos de Turma terão papéis cruciais a desempenhar para concretizar ações 
bem planeadas, executadas, monitorizadas e melhoradas. As transições de ciclos deverão 
merecer atenção particular. De todos os anos de escolaridade, especial cuidado deverá ser 
dado ao próximo 3º ano, pois além de constituir um ano que surge na sequência de outros dois 
onde houve confinamentos e falhas na edificação dos alicerces da aprendizagem escolar, es-
tes dois anos são os primeiros da escolaridade e este terceiro ano é particularmente rigoroso 
e apresenta já de si excessivas expetativas de aprendizagem por parte dos alunos. Sem bons 
alicerces não haverá boas aprendizagens escolares subsequentes. Com idêntico cuidado se 
deveria olhar para o 5º, 7º e 10º anos, no próximo ano letivo.
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Só com esta cuidadosa ação em cada escola se poderão vir a combater as profundas desi-
gualdades que se verificaram não só no acesso a computadores e internet, como nas oportu-
nidades educativas. O ME deverá, por isso, evitar correr o risco de proceder à determinação de 
orientações e procedimentos iguais para todas as escolas (como é costume e como se tem 
apregoado no espaço público). Importaria que fornecesse, como básico, rede em banda larga 
de qualidade para todas as escolas e equipamentos adequados às necessidades de cada uma.

Bom seria que nos planos de ação escolas pudessem ser agora incluídos no ensino presencial 
os ganhos obtidos na prática do ensino remoto a distância. Feito o balanço desses ganhos, 
seria possível evoluir para modelos mais integrados (ou híbridos) de ensino e aprendizagem, 
conciliando as virtualidades de ambos. Só assim se poderá transformar em graça a enorme 
desgraça que esta pandemia está a significar, aproveitando ao máximo aquilo que se conquis-
tou com o modelo de ensino remoto de emergência. Os alunos e os professores muito ganha-
riam com esta integração, pois o recurso a plataformas de ensino a distância pode enriquecer 
as estratégias de ensino e aprendizagem do ensino presencial, permitindo, por exemplo, gerir 
grupos diferenciados de alunos, a atribuição de tarefas simultâneas e diferentes para grupos 
diversos, dar um feedback de qualidade e imediato, praticar modelos mais colaborativos para 
alunos e professores de cada turma e área disciplinar, fazer um planeamento semanal do en-
sino-aprendizagem por parte dos professores de cada turma, que ajudaria alunos e pais, ...

Finalmente, esta é também uma excelente oportunidade para as autarquias locais reforçarem 
o seu compromisso com a educação de qualidade de todos os cidadãos, prosseguindo práti-
cas inclusivas e sociocomunitárias muito significativas realizadas durante os confinamentos.

Esta crise está repleta de oportunidades; temos de as saber aproveitar; quem o fizer vai er-
guer-se e avançar. A primeira das oportunidades deve ser combater mais e melhor as desi-
gualdades que persistem e que se ampliaram durante os confinamentos.

Joaquim Azevedo
Universidade Católica Portuguesa
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A reinvenção da escola 
num contexto pós pandémico
É recorrente o discurso da necessidade de reinvenção da escola, dado o seu esgotado modelo 
fabril. O próprio sistema educativo, na sua configuração normativa, advoga uma gestão flexível 
do currículo e apela para outras formas e ambientes de promoção das aprendizagens. 

Os interesses primeiros da escola têm de ser as aprendizagens de todos os alunos e, como tal, 
precisamos de convocar os professores para este processo de inovação radical, democratica-
mente debatido e deliberado. 

Esta reflexão tem já alguns anos, mas tornou-se premente com a pandemia, o ensino remoto 
de emergência e o vaivém entre a escola e o domicílio. Tem-se insistido que este terramoto 
criado pela pandemia deveria ser uma oportunidade para mudar registos e organizações de 
ensino, conciliar ensino a distância com ensino presencial, e modos de fazer aprender, passan-
do de uma pedagogia da exposição e do tédio para uma pedagogia da pesquisa, do desafio, da 
produção e da implicação. 

Deste modo, partilho, aqui, sucintamente e de forma não exaustiva, algumas ações imprescin-
díveis à mudança de paradigma, num contexto pós-pandémico.

1. Eliminar, progressivamente, as desigualdades no acesso a equipamentos e tecnologias di-
gitais é a ação mais óbvia (e mais fácil). É imprescindível dotar todas as escolas de equipa-
mentos e de redes de internet poderosas que permitam um largo e rápido volume de dados. 
Mas também as famílias e o próprio país. 

2. Conjugar o ensino online com o ensino presencial, gerando novas e plurais dinâmicas de 
aprendizagem. Precisamos de reinventar os modelos de escolarização e de aprendizagem 
e acabar com a dicotomia de pensamento binário “preto-branco”, “ensino online-ensino 
presencial”. Os alunos podem aprender em múltiplos espaços, em diferentes grupos, pre-
sencial ou remotamente. A aprendizagem deve ser muito mais flexível e colaborativa. 

3. Avaliar, sistematicamente, o que os alunos precisam de aprender e indicar os caminhos das 
possibilidades é uma das dimensões mais relevantes da ação educativa. Importa ensinar 
o que está no currículo prescritoivo, mas, sobretudo, ensinar o que é necessário para viver 
e intervir no mundo, ensinando para além do currículo. É, também, fundamental avaliar o 
que os alunos estão a aprender, adequar essa avaliação a cada um e dar-lhe o feedback 
necessário para corrigir o erro. Tal implicará uma alteração dos instrumentos de avalia-
ção, eliminando  reduzindo os testes escritos e utilizando outros instrumentos avaliativos, 
numa perspetiva formadora e formativa. 

4. Garantir suportes presenciais e a distância para a aprendizagem social e emocional. Na 
escola, nos tempos pós-confinamento, precisamos de ativar muito os tempos de encontro 
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e de interação, de reforçar o trabalho em grupo e o trabalho em projetos comuns, fazendo 
com que alunos e professores trabalhem em qualquer lugar em torno de um tema/proble-
ma/projeto. Por isso, a gestão do currículo tem que se basear em aprendizagens ativas 
e desafiadoras. Os alunos têm de ser implicados em processos de deteção e análise de 
problemas. Têm de pesquisar, testar hipóteses, debater soluções possíveis, argumentar e 
colaborar. Esta será a chave para resolver a perda das aprendizagens. 

5. Redesenhar a escola para relacionamentos mais fortes e saudáveis significa inovar e re-
pensar a gestão dos espaços, dos tempos, do mobiliário, dos alunos e do currículo, evo-
luindo de um menu único pronto a vestir para menus de aprendizagens flexíveis, diversos, 
múltiplos e que respondam às necessidades dos alunos. Isto obriga a refundar a gramática 
tradicional e a adotar soluções para fazer aprender os alunos. 

6. Enfatizar uma autêntica aprendizagem cultural e social, territorialmente implicada, que não 
se limite ao interior da escola, mas que envolva toda a comunidade, num projeto educativo 
local único. Reforçar os laços das escolas com as comunidades e praticar o conceito de 
“cidades educadoras”, repensando a pedagogia da exposição e da passividade, é funda-
mental. 

7. Envolver as famílias na escola, combatendo a sua ausência na vida escolar dos educandos, 
é um elemento importante para o sucesso dos discentes. 

8. Providenciar um tempo de aprendizagem mais rico, flexível e, eventualmente, alargado, de 
acordo com as necessidades (diversas) dos alunos porque estes não aprendem todos aos 
mesmo ritmo as diferentes matérias. É por isso uma aberração fabril que todos tenham 
o mesmo tempo a tudo. É crucial abraçar o desafio da personalização das respostas que 
devem ser intencionais no sentido de ensinar a todos e fazer com que todos aprendam. A 
justiça e a igualdade de oportunidades têm, obrigatoriamente, de se conseguir através de 
uma diversidade de soluções espaciais, temporais e acionais. 

9. Abandonar modos solitários, individuais, segmentados e disciplinarizados da ação docen-
te, incentivando-os a reinventar as suas práticas no sentido de uma maior reflexão, cola-
boração, interdisciplinaridade, integração e diversidade de respostas. Mas, para que tal 
aconteça, é necessário que exista uma interiorização, aceitação e apropriação de uma mu-
dança por parte das equipas educativas. O envolvimento dos docentes na explicitação de 
cenários de inovação, investigação e desenvolvimento, a sua construção e implementação 
devem ser práticas recorrentes.

10. Promover um financiamento da escola mais adequado e equitativo, gerando mais coesão 
e justiça social. 

Mudar a gramática escolar, isto é, as regras básicas de organização e desenvolvimento cur-
ricular, agrupamento de alunos, gestão do tempo e do espaço, modalidades de aprendizagem 
e modos de docência e discência é uma condição essencial para cumprir as promessas da 
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escola. Para que tal seja uma realidade, existem variáveis-chave que têm que ser trabalhadas, 
articuladamente, para que outra gramática possa emergir. 

José Matias Alves
Universidade Católica Portuguesa

https://www.fep.porto.ucp.pt/sites/default/files/files/FEP/SAME/DESAFIOS_35_VF.pdf 
https://www.fep.porto.ucp.pt/sites/default/files/files/FEP/SAME/DESAFIOS%2034_mar%C3%A7o%2021.pdf 
https://www.fep.porto.ucp.pt/sites/default/files/files/FEP/SAME/%20EBOOK_mar%C3%A7o%2021_VF_.pdf 
https://www.fep.porto.ucp.pt/sites/default/files/files/FEP/SAME/Livro_Ensino_Remoto_de_Emerge%CC%82ncia_VF_
mar21(1).pdf

https://www.fep.porto.ucp.pt/sites/default/files/files/FEP/SAME/DESAFIOS_35_VF.pdf 
https://www.fep.porto.ucp.pt/sites/default/files/files/FEP/SAME/DESAFIOS%2034_mar%C3%A7o%2021.pdf 
https://www.fep.porto.ucp.pt/sites/default/files/files/FEP/SAME/%20EBOOK_mar%C3%A7o%2021_VF_.pdf 
https://www.fep.porto.ucp.pt/sites/default/files/files/FEP/SAME/Livro_Ensino_Remoto_de_Emerge%CC%82ncia_VF_mar21(1).pdf
https://www.fep.porto.ucp.pt/sites/default/files/files/FEP/SAME/Livro_Ensino_Remoto_de_Emerge%CC%82ncia_VF_mar21(1).pdf
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Agir na Educação
No tempo incomum de confinamento, a Escola aprendeu muito e tenderá a aprender ainda mais.

Atrevo-me a dizer que a Escola, após esse tempo, regressa ao FUTURO. À ESCOLA DO FUTURO.

Apresento de seguida algumas ideias-chave que sustentam tal analogia e que, salvo melhor 
opinião, poderão ser tópicos para reflexão pelo nosso sistema educativo e por todos nós, en-
quanto intervenientes e participantes no mesmo e que podem contribuir para o desenvolvi-
mento das crianças/alunos e para a promoção do sucesso educativo. 

Começaria por referir alguns pressupostos, entre outros mais:

1. É necessário estarmos preparados para um MUNDO em TRANSFORMAÇÃO, cada vez mais 
imprevisto. Por isso, faz todo o sentido tirar o melhor partido do digital e do presencial, 
numa conjugação sensata e eficaz. Assim, os docentes deverão refletir cada vez mais so-
bre a complementaridade e potencialidades pedagógicas da utilização da tecnologia nas 
suas atividades escolares.

2. Hoje, sabe-se que APRENDER é fundamental. Muito mais do que ENSINAR. Neste contex-
to, as metodologias, estratégias e recursos didáticos face ao currículo terão de se ancorar 
cada vez mais numa diversificação e diferenciação de processos e modelos pedagógicos 
ativos. 

3. A “máquina”, a tecnologia será (bem) importante, mas a (inter)relação será muito, muito 
mais importante. As emoções não serão nunca dispensáveis, nem a socialização.

4. É essencial clarificar que currículo é o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória e 
as Aprendizagens Essenciais. O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória as-
sume-se como horizonte e as Aprendizagens Essenciais como referente, numa tentativa de 
combater as dificuldades sentidas por todos os atores educativos sem exceção, no que diz 
respeito à extensão dos programas curriculares e à complexidade das metas curriculares. 
Assumem-se, assim, as Aprendizagens Essenciais não como aprendizagens mínimas, mas 
antes como estruturantes do currículo a desenvolver e a apreender.

5. Todo e qualquer plano de recuperação das aprendizagens a promover pela Tutela deve 
respeitar a identidade própria de cada escola/agrupamento, a singularidade da sua cultura 
inscrita em sede do respetivo projeto educativo. Não devem prescrever-se soluções únicas, 
de caráter universal.

6. É, de todo, indispensável uma maior agilização na tomada de decisões por parte da Admi-
nistração Escolar relativamente às propostas e soluções a apresentar pelas escolas/agru-
pamentos.

Para uma ação estruturante, imediata, configuro três áreas de intervenção estratégica a planear 
prioritariamente: 1) Área pedagógica; 2) Área organizacional; 3) Área da gestão de recursos. 
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A sua operacionalização deve centrar-se em processos simples, práticos, realizáveis.

A – ÁREA PEDAGÓGICA

A.1 – Educação Pré-Escolar
A.1.1 – Medidas / Instrumentos de ação

1. Investimento educativo na Educação Pré-Escolar por ser a chave para o combate ao insu-
cesso escolar. 

2. Promoção da concentração e de comportamentos adequados que, com a pandemia e o 
ensino não presencial, se alteraram.

3. Aposta na melhoria da qualidade das AAAF – Atividades de Animação e Apoio à Família.

A.2 – Ensino Básico e Secundário
A.2.1 – Medidas / Instrumentos de ação

1. Implementação de programas de tutoria e de mentoria.

2. Aposta em estratégias pedagógicas, como por exemplo, em Programas de promoção ou de 
desenvolvimento [programas de desenvolvimento do ensino experimental (áreas técnica, 
artística, tecnológica, saúde, educação física, …)] e em projetos e atividades que reforcem a 
socialização e interação com os pares.

3. Promoção da Cidadania e Desenvolvimento, através de programas de educação para a cul-
tura científica e artística de base humanista, numa estreita articulação com o Plano Nacio-
nal das Artes.

4. Redução do número limite de alunos para constituição de grupos para o apoio tutorial 
específico face ao número atual exigido (não pode ser inferior a 10), sem necessidade de 
autorização dos serviços do Ministério da Educação competentes, mediante análise de 
proposta fundamentada do diretor.

5. Reavaliação dos programas. Diminuir a sua extensão, a quantidade de conteúdos. Dar a 
relevância devida ao seu caráter prático, funcional, utilitário. Ajustá-los ao nível etário dos 
alunos, de modo a permitir a sua concretização nas balizas temporais de um ano letivo/
ciclo de estudos. Revogar as metas de aprendizagem. 

6. Dar maior escala à implementação e valorização de uma cultura de avaliação formativa, 
como prática avaliativa dominante, que privilegie a qualidade da aprendizagem em detri-
mento da simples classificação e promova um feedback de qualidade (mais contínuo e 
sistemático).

7. Na Escola a Tempo Inteiro, a oferta das Atividades de Enriquecimento Curricular (1º Ciclo) 
deve ser dirigida para áreas de competência chave do Perfil do Aluno à Saída da Escolarida-
de Obrigatória, com áreas comuns a todos os agrupamentos (por exemplo, Educação Física 
/ atividade desportiva), além de outras, a decidir por cada escola/agrupamento.
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B – ÁREA ORGANIZACIONAL

B.1 – Educação Pré-Escolar
B.1.1 – Medidas / Instrumentos de ação

1. Articulação com as ações desenvolvidas para o 1.º ciclo do ensino básico.

2. Alargamento da cobertura da Educação Pré-Escolar.

B.2 – Ensino Básico e Secundário
B.2.1 – Medidas / Instrumentos de ação

1. Organização diversa de turmas e uma gestão mais flexível. No caso do 1º Ciclo, encontrar 
soluções eficazes para as turmas multinível/mistas (mais do que um ano na mesma turma) 
e numerosas. No 2º e 3º Ciclos/Ensino Secundário, possibilidade de um número de alunos 
menor por turma, a ser definido localmente por cada escola/agrupamento.

2. Redução do número de turmas, e níveis, por professor do 2º e 3º ciclos/ensino secundá-
rio. A redução do número de alunos deve estar alinhada com investimento na formação/
especialização dos docentes para trabalharem com outras metodologias com tais turmas 
menores, para que o impacto da medida de redução do número alunos possa ser maior.

3. Operacionalização de soluções organizativas diversas no âmbito do desdobramento de tur-
mas em disciplinas dos ensinos básico e secundário, de modo a permitir o desenvolvimento 
de competências e aprendizagens essenciais e lógicas de trabalho de oficina, entre outras.

4. Adoção e intensificação da medida de coadjuvação em sala de aula assente numa lógica 
de trabalho colaborativo entre os docentes envolvidos, sempre que entendida como neces-
sária, designadamente, nas componentes do currículo. 

5. Maior crédito horário de escola para uma gestão flexível e própria de cada escola/agrupa-
mento.

6. Mais tempo para o trabalho colaborativo dos docentes. Esta dimensão é um preditor do 
sucesso escolar. Não basta apenas configurarem-se tempos semanais comuns para ar-
ticulação pedagógica. A componente letiva dos docentes tem de ser repensada para que 
o trabalho colaborativo, quer entre docentes quer com os alunos das suas turmas, seja 
concretizável.

7. Promoção do trabalho colaborativo de articulação vertical (Educação Pré-Escolar, 1º, 2º e 
3º Ciclos).

8. Implementação de modelos de formação contínua orientados para uma formação pedagó-
gica contextualizada e aplicada no terreno. Formação pelos educadores/professores e com 
os educadores/professores, com uma incidência particular em modelos pedagógicos que 
podem ser utilizados com as tecnologias.
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9. Promoção de práticas de intervisão pedagógica, no âmbito da observação voluntária de 
aulas, enquanto processo de reflexão e de desenvolvimento profissional, de identificação 
de boas práticas observadas/realizadas em contexto de sala de aula e de partilha de boas 
práticas e métodos de trabalho inovadores.

10. Criação de condições para a formação parental. O reforço da indispensável partilha entre 
Escola-Família-Comunidade e a importância de apoiar e envolver as Famílias no processo 
de ensino-aprendizagem deverão assumir um papel mais efetivo e vinculante.

11. Monitorização e avaliação dos impactos obtidos com todas as ações realizadas.

C - ÁREA DA GESTÃO DE RECURSOS

C.1 – EDUCAÇÃO Pré-Escolar, Ensino Básico e Secundário
C.1.1 – Medidas / Instrumentos de ação

1. Manutenção e reforço dos Planos de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário com a 
afetação de Técnicos Superiores (Psicólogos, Mediadores Sociais, Animadores Sociocultu-
rais, Terapeutas da Fala, …), como resposta à necessidade de se valorizar a ação educativa, 
tendo em vista o seu efeito mitigador das desigualdades socioeconómicas e a promoção 
de oportunidades de mobilidade social.

2. Manutenção das equipas multidisciplinares de combate ao insucesso e abandono escolar.

3. Valorização do tempo de atividade lúdica e criativa, o direito ao brincar, ao tempo livre, ao 
lazer, ao bem-estar e à saúde das crianças e jovens, através da oferta de serviços de quali-
dade que promovam a conciliação entre a vida familiar e profissional (AAAF e CAF).

4. A Escola também precisa de serviços. É necessário um investimento em recursos humanos 
(técnicos especializados) que assegurem a manutenção e bom funcionamento dos recur-
sos tecnológicos que estão ser atribuídos às escolas, aos professores e aos alunos. 

5. A modernização das instalações e equipamentos escolares terá de ser concomitante com 
a aposta, em curso, no digital e nas infraestruturas tecnológicas.

Fernando Elias
Diretor do Agrupamento de Escolas de Colmeias (Leiria)
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Olhar o Futuro da Escola com Esperança
A pandemia que assola o mundo determinou alterações profundas a todos os níveis, nos di-
ferentes setores, e, no que respeita à Educação, os constrangimentos têm sido inúmeros, mas 
na mesma proporção emergiram desafios que as escolas têm sabido agarrar com audácia e 
sentido de missão, perspetivando oportunidades de melhoria da qualidade do processo de 
ensino aprendizagem. 

Os inevitáveis confinamentos, na defesa da saúde e segurança de todos, implicaram na mu-
dança do modelo de ensinar e aprender e convocaram as escolas a acionar os seus planos de 
Ensino a Distância (E@D), tendo estas se excedido nos procedimentos e nas ações concerta-
das, por forma a evitar que alunos ficassem para trás.

A Portaria n.º 359/2019, de 8 de outubro, dá conta que “A modalidade de ensino à distância 
constitui uma alternativa de qualidade […] para que todos tenham acesso à educação. […] per-
mite que cada aluno desenvolva o seu percurso educativo e formativo ao ritmo que melhor se 
compatibiliza com a vida pessoal, familiar e escolar.”

E eis que a pergunta se impôs: Foi possível transpor o normativo para os lares de todos os 
nossos alunos… de todos? Não! Em muitos, esta modalidade constitui-se uma utopia!!! 

E, de facto, não podemos escamotear que as limitações iniciais foram sentidas na vertente 
digital, abrangendo docentes, alunos, técnicos, entre outros. 

Os imperativos do trabalho, exigente e sentidamente intenso, com horários ajustados às con-
tingentes do momento, impulsionou de forma mais ou menos voluntária a capacitação dos 
atores educativos, com os professores a serem capazes de, em tão curto espaço de tempo, 
adquirir e ampliar as suas competências digitais, assim como os alunos, que souberam res-
ponder às solicitações e às tarefas propostas de forma muito positiva.

O entusiasmo e empenho geral exigia da parte do ministério da Educação um sentimento si-
milar, que fosse o mote para dotar as escolas públicas do material informático (e rede wi-fi 
fiável) há muito tempo reclamado, e combater a precaridade existente em muitos lares, onde a 
analógico foi uma constante, e que parcerias colaborativas se traduziram em mais-valias, que 
permitiram a muitos alunos receber em suporte de papel os conteúdos, as atividades, as cor-
reções e observações dos docentes num vaivém ininterrupto, mantendo-se o contacto, ainda 
que mais ténue, entre Escola e estes discentes. 

Um estudo da Universidade Nova de Lisboa, desenvolvido pela Professora Doutora Susana 
Peralta, realçou que as famílias desfavorecidas foram as mais prejudicadas e decorrente des-
se facto, as aprendizagens ficam mais ameaçadas nesta modalidade de ensino, pelo estilo de 
vida que promove nos nossos jovens.

Tornou-se evidente que a injustiça social emergiu com nova cor e forma (mais real e desestru-
turante), indo além da existência (ou não) de material digital em casa dos alunos (também dos 
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professores!), sendo exacerbada pelas condições adversas de que muitos dispõem nos seus 
lares, quer em termos logísticos quer de ambiente familiar. 

Algumas escolas identificaram alunos e famílias que mereceram e continuam a merecer um 
olhar atento e preocupado, e que encontram nos Bancos Alimentares um apoio fundamental, 
através dos cabazes que lhes são disponibilizados, entre outras ajudas, fruto da generosidade 
das comunidades escolares e da sociedade civil, unidos por uma causa humanitária.

O Covid testou as escolas, no tocante à sua capacidade em organizar-se para adaptar-se a 
uma nova realidade, ou comumente apelida de nova normalidade, que saiu reforçada, tendo 
dado provas inequívocas de elevada eficiência.

A adoção de regras e procedimentos rigorosos possibilitaram-lhes, no geral, ser espaços se-
guros e tranquilos, inspirando a confiança das comunidades educativas. A implementação de 
turnos contrários, a atribuição de uma sala por turma, corredores próprios de circulação, en-
tradas, saídas e intervalos desfasados, bufete e cantina com horários desencontrados foram 
algumas das medidas adotadas que evitaram contágios. A reflexão fez sobressair a pertinên-
cia de serem repensados os espaços de sala de aula e outros numa lógica de futuro.

Cientes de que o contexto escolar oferece as condições inerentes à desejável equidade, tradu-
zida de forma mais efetiva em práticas mais individualizadas, espaços, materiais e estruturas 
acessíveis e inclusivas, as dinâmicas de socialização e relacionamento interpessoal assumem 
relevância, enquanto fator preponderante para o crescimento integral e estruturante dos jo-
vens e gerador de motivação e realização dos adultos.

As adversidades originadas pela pandemia prolongar-se-ão no tempo, mas marcarão mais 
significativamente os mais jovens, mormente os que frequentam os primeiros anos de escola-
ridade, menos autónomos e ainda dependentes do apoio próximo do adulto, tendo, no ensino 
à distância, realizado aprendizagens lacunares, pouco consistentes, impossibilitados por uma 
modalidade que restringe a aquisição de saberes consolidados, correspondentes à faixa etária 
em que se encontram, e que são basilares para os anos subsequentes.

A tarefa exige o envolvimento coletivo na adoção de respostas eficazes para os diferentes ca-
sos apurados por escola, por turma, por aluno, sendo forçoso o reforço dos recursos humanos 
por parte da tutela.

A mais elementar justiça (e bom senso) aconselha que as aprendizagens sejam realizadas de 
forma qualitativa, com recurso ao incremento do apoio individualizado e das coadjuvações, 
entre outras estratégias a ponderar, pelos resultados positivos que têm vindo a evidenciar.

Repensar a mitigação dos défices acumulados conduz-nos a uma reivindicação de há anos 
e que me leva defender a autonomia organizacional das escolas na constituição de turmas, 
com mais flexibilização na formação de grupos de alunos. Solicita-se que a tutela atribua um 
número máximo de turmas por ano de escolaridade, deixando cair a tradicional, e ineficaz, de-
terminação do número mínimo e máximo de alunos por turma.
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É essencial desenvolver projetos de cidadania ativa, na promoção da responsabilidade, das 
atitudes e da justiça social, explorados e debatidos entre alunos em fóruns que não devem 
ficar confinados às salas de aula. As aprendizagens transversais assumem-se valorosas para 
a construção integral do ser pessoa, assim como para a edificação de projetos individuais, seja 
na prossecução de estudos ou na inserção no contexto laboral.

As equipas especializadas (Serviços de Psicologia) e equipas multidisciplinares desempenham 
um papel crucial neste âmbito, também no acompanhamento de casos que exijam intervenção 
ao nível da saúde mental, das atitudes e comportamentos, em articulação com associações de 
apoio à criança, e das comissões de jovens e crianças em risco, dos serviços de saúde, entre 
outros.

A Escola faz um caminho honrado, focalizando-se no sucesso de todos os seus alunos. O pon-
to de partida pode ser diferente para muitos, mas o destino será na medida das potencialida-
des e motivações de cada um. Assim haja vontade política em apoiar uma instituição – Escola 
Pública – que contribui para a construção de identidades, sonhos e projetos de Vida. 

Filinto Lima
Professor e diretor escolar
Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas 
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Círculos de aprendizagem
Decorria o dia 13 de fevereiro de 2020. Como era hábito, no final da tarde, reuniria com sete 
educadoras, autoras de um belo projeto de turma-piloto de comunidade de aprendizagem. 

Na manhã desse dia e no início da tarde, muitas mensagens recebi. Os meus três endereços 
de e-mail e o WhatsApp estavam repletos de pedidos de ajuda. Eram professores amigos, que 
se mostravam preocupados e até mesmo angustiados. O prédio da escola estava fechado. E, 
na busca dos seus alunos, apenas conseguiam alcançar meia dúzia. Refletiam consciência de 
que os restantes corriam risco de ficar em situação de abandono intelectual. 

Solidário, os convidei para o encontro Zoom das cinco da tarde. Na hora exata, mais de uma 
centena de professores, câmara fechada, observando, escutando o meu diálogo com as tuto-
ras de trinta e oito alunos.

Já não eram alunos, mas sujeitos de aprendizagem. Eram pessoas protagonistas de proces-
sos educativos. Durante três anos, eu ajudara quatro tutoras e três voluntárias a desenvolver 
autoria naqueles jovens. Com as suas tutoras, elaboravam projetos de vida, a partir de neces-
sidades, desejos, sonhos, talentos. Dado que cada ser humano é único e irrepetível, não havia 
um projeto de vida igual a outro projeto de vida. Mas, quando se tratava de abordar problemas 
da comunidade, o trabalho de equipe tomava o lugar da lida individual. 

As tutoras não planejavam, nem “davam aula”. Ensinavam os jovens a planejar-se, a saber 
gerir recurso, tempos, espaços, a saber planejar as suas vidas. Não preparavam projetos para 
os alunos. Construíam projetos com os seus aprendizes, a partir de necessidades e potencia-
lidades específicas. 

Os roteiros de estudo continham questões, endereços de bibliotecas, sites, locus de consulta, 
que os jovens, habilmente, acediam, porque tinham aprendido a pesquisar. Selecionavam in-
formação pertinente. Analisavam e criticavam a informação recolhida. Comparavam diferen-
tes informações, sintetizavam e avaliavam a informação. Transitavam da informação para o 
conhecimento com mediação das suas tutoras. E do saber para a ação, no desenvolvimento 
de competências. 

O currículo produzido (e não “consumido”) era transformado em comunicações. As evidências 
de aprendizagem obtidas eram socializadas e incluídas nos portfólios. 

O currículo de comunidade e o de consciência planetária era desenvolvido de modo idêntico. 
Mas, havia começado o confinamento, a obrigatoriedade de distanciamento social. Perguntei 
às tutoras como pensavam continuar o projeto.

Responderam que, até àquele momento, tinham conseguido chegar a vinte e seis dos seus 
trinta e oito aprendizes. Pediram que voltássemos à Internet cerca das dezenove horas. Entre-
tanto, iriam tentar o contato com os doze “faltosos”.
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Concordei. Seguiu-se um período de esclarecimento dedicado aos “espectadores” do encon-
tro. Ligadas as câmeras, era evidente o espanto no rosto da centena de professores, que ha-
viam assistido à conversa.

Duas horas depois, voltamos a encontrar-nos. Todos os jovens tinham sido contatados. Inqui-
ri sobre o modo como conseguiram encontrá-los. Referirei apenas três exemplos de “busca e 
achamento”.

Um dos jovens “em falta”, residia no apartamento contíguo a outro, que fazia parte dos vinte e 
seis iniciais. Lavadas as mãos, colocada a máscara, bateu à porta do vizinho do lado, que disse 
ter perdido o acesso à Internet. O vizinho com Internet criou um “hotspot”, que atravessou uma 
parede e levou um “wi-fi universal” para outro apartamento.

Em outro círculo de aprendizagem presencial, um jovem, cujo computador havia avariado, con-
seguiu acesso à tutoria porque outro jovem emprestou um computador. 

Os dois contatos finais foram assegurados via Internet e telefone rural. 

Pelas dezanove horas, todos os jovens estavam em contato com as suas tutoras. Não perde-
ram um só dia de aprendizagem. Até nos fins de semana e dias feriados aprenderam. Existia 
vínculo cognitivo, afetivo, emocional. Havia atribuição de significado ao objeto de estudo. O 
tempo de fixar os olhos numa tela era reduzido. Acontecia trabalho de equipe em pequenas 
aglomerações com distância social assegurada nos círculos de vizinhança. 

Após esse encontro, quase todos os “assistentes” aderiram ao projeto das “turmas-piloto de 
comunidade de aprendizagem”

Creio que terei dado um exemplo de como se aprende numa nova construção social de apren-
dizagem e educação. O presencial e o remoto se completam, e o direito à educação é plena-
mente assegurado. A sustentabilidade das comunidades é aumentada, consciência planetária 
e novas visões de mundo são adquiridas. Efetiva-se o re-ligar da educação familiar com a 
educação social e a educação escolar. 

Aproveitado o que de útil o paradigma da instrução nos oferece, juntamos-lhe contribuições 
dos paradigmas da aprendizagem e da comunicação. Para tal, banimos as aulas online, as vi-
deoaulas, as “atividades”, “cartilhas” e outros inúteis dispositivos e instrumentos de ensinagem. 
E prescindimos da adoção de “ensino híbrido e de outros paliativos do modelo instrucionista.

Praticamos uma educação do século XXI.

José Pacheco
Pedagogo e fundador da Escola da Ponte
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A crise, uma oportunidade 
de mudança para as escolas
Revendo a nossa história enquanto sociedade, tomamos consciência que os tempos de crise, 
em que as dificuldades assomam o presente e o futuro, são também momentos de superação, 
de elevação e de esperança que os próximos tempos tragam consigo dias melhores.

Nestes momentos, não sempre mas quase sempre, é-nos dada a oportunidade para agir sobre 
as circunstâncias a que somos sujeitos. 

Tanto individual como coletivamente, são expostas fragilidades, ineficiências e situações que 
nos impedem e dificultam os processos habituais. A experiência revela-se como a mãe da 
aprendizagem e exagera o que de disfuncional perdurou demasiado tempo.

Para a maioria de todos que participam diretamente, e indiretamente, no ensino, o momento 
atual colocou a descoberto imensas fragilidades do sistema em que assenta.  Revelou tam-
bém, alguma resistência e falta de preparação na adaptação ao novo normal. É certo que me-
didas foram adotadas para combater as dificuldades presentes, que mudanças estruturais 
aconteceram e que possam restaurar a motivação nos próximos anos? Porque durante algum 
tempo o fantasma do confinamento perdurará, assim como o desgaste de todos os envolvidos, 
pais, alunos, professores, escolas. Inclusivamente, e significativamente preocupante, perdura-
rá o desgaste do próprio sistema de ensino. 

Coloca-se então a questão do que pode ser feito hoje para melhorar o amanhã. Desde logo, 
assumir proativamente as falhas evidentes e as ineficiências que daí advém. Depois, com co-
ragem e determinação, colocar em prática mudanças significativas na forma como se gere o 
ensino e a comunidade escolar.

Fazendo uso da crescente autonomia das escolas, e porventura de algum marketing social 
para colocar a devida pressão em quem de responsabilidade, é possível propor mudanças 
significativas a todos os níveis de gestão escolar. Mudanças essas primordialmente focadas 
em dois princípios fundamentais, um ensino melhor para os alunos e melhores condições para 
quem ensina.

Cada comunidade escolar conhece melhor que ninguém as suas próprias circunstâncias e 
saberá melhor que ninguém quais as suas dificuldades. No entanto, são transversais os se-
guintes tópicos e padecem de intervenção significativa.

Acumulação de responsabilidades, sem correspondente aumento de recursos
Um exemplo evidente, os professores. Uma aritmética simples, dedicar cinco (5!) minutos ex-
clusivamente a cada aluno, assumindo uma turma de 25 alunos e 6 turmas a seu cargo, per-
fazem um total de 750 minutos, ou aproximadamente, 15 períodos letivos. O que significa que 
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um professor tem apenas um período letivo semanal por turma para “dar matéria”. Sabemos, 
por experiência, o quanto se pode fazer em cinco minutos. 

Um currículo demasiado extenso, desfasado de necessidades reais
Acresce ao ponto anterior, o peso académico do nosso currículo, que em muitas ocasiões 
pouco mais proporciona que conhecimento factual. O qual hoje reconhecemos, tem o seu va-
lor diminuído com o passar dos anos e com o acesso rápido a informação digital. Por que não 
segmentar o currículo de modo diversificado, sob um formato diferente, assumindo frontal-
mente que certos tópicos têm mais peso que outros e que essa decisão é desde logo imposta 
por exigências superiores e incontornáveis, como o atual modelo de exames e também de 
avaliação.

A crescente importância da avaliação formativa
Sobre a qual deveriam ser construídas mais e melhores abordagens, e que primordialmen-
te sejam de fácil implementação. Mas também, que todos esses processos não venham em 
acréscimo de todo o esforço existente, mas em substituição de práticas anteriores possibi-
litando a mudança real dos modelos de ensino. E por que não promover a convergência de 
práticas letivas que promovam simultaneamente a formação pessoal e competências sociais? 

O aumento de explicações e apoios escolares
Fenómeno amplamente evidente nos anos recentes, por demais exacerbado durante a pande-
mia, particularmente na disciplina de Matemática. Este ensino paralelo, não apenas revela e 
disfarça a ineficiência das aulas, como em alguns casos as substitui por completo. Seria reve-
lador promover um inquérito aos alunos para compreender o impacto dos apoios escolares, a 
sua necessidade e a pressão social que exercem sobre pais e alunos. Numa escola suficiente, 
não seria uma prática tão habitual.  

Pode ser argumentado que estas realidades perduram apenas segundo um modelo tradicional 
de ensino. Mas na realidade, quantas escolas conseguiram implementar um modelo distinto, e 
com que resultados práticos? 

Pode ser também argumentado, que algumas mudanças sobrecarregariam os alunos num 
horário já sobrecarregado, assim como retirariam aos professores ainda mais tempo, neces-
sário à preparação da sua atividade. A acontecerem mudanças, estas não aconteceriam para 
acrescentar esforço mas em substituição de práticas existentes. 

Se reconhecemos estas, e outras, situações como problemas a resolver, então devemos avan-
çar com modelos diferenciados de ensino e assumir a responsabilidade da sua reorganização. 
E frontalmente assumir que tais medidas incorrem em custos, a todos os níveis. 

Aguardar que um sistema de ensino lento e burocrático tenha a iniciativa de resolver as cir-
cunstâncias de cada comunidade escolar, é esperar por algo que pode nunca chegar. Mas 
evitar hoje os custos de promover outras práticas, não compensa de forma alguma o custo de 
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oportunidade de melhorar a qualidade do ensino, e com isso proporcionar um futuro melhor a 
todos os alunos.

As escolas hoje têm a oportunidade de abrir portas para a comunidade envolvente e recorrer a 
iniciativas externas que acrescentem mais valias, a todos e quaisquer níveis. O caminho será 
inverso ao habitual, de fora para dentro, de baixo para cima, possibilitando que bons exemplos 
possam ser implementados.

Hoje também, por tudo o que se tornou evidente durante esta pandemia, existem condições 
sociais e uma oportunidade única de mudar o paradigma do nosso ensino, e que essas mu-
danças partem fundamentalmente da vontade de todos nós mostrarmos e exigir que se pode 
fazer melhor.

Frederico Costa
Professor
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Síntese
• A pandemia fez-nos imaginar, pensar e operacionalizar a escola em contextos únicos. Hoje, 

conseguimos pensar a aprendizagem em múltiplos espaços e com uma maior diversidade 
de recursos e oportunidades.

• A necessidade de valorizar os Planos de Desenvolvimento Pessoal de forma a mitigar as 
desigualdades. Apostar em equipas multidisciplinares que sejam complementares à ação 
dos docentes.

• Fomentar o tempo da atividade lúdica e criativa, o direito ao brincar, ao tempo livre, ao lazer 
e ao bem-estar.

• Apoiar a aquisição das aprendizagens transversais que promovam o desenvolvimento in-
tegral da pessoa. 

• Estimular os processos e pensar o aluno enquanto um ser individual com foco no processo, 
com feedback permanente e respostas diferenciadas de acordo com cada aluno.

• Oferecer maior centralidade ao papel dos Diretores de Turma e aos Conselhos de Turma 
para concretizarem ações bem planeadas, executadas, monitorizadas e melhoradas.

• Dar oportunidade para as autarquias locais reforçarem o compromisso com a educação de 
qualidade de todos os cidadãos.

• Repensar a avaliação, diversificar os seus instrumentos, não se focar apenas nos testes e 
dar feedback contínuo e construtivo.
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2. Escola-Comunidade
Mais do que uma função educativa, a escola cumpre um papel importante de regulação social 
e de apoio à comunidade em que está inserida.

As escolas são espaços de “porta aberta”, que trabalham em parceria com diferentes entida-
des e pessoas da comunidade, no desenvolvimento de projetos educativos, mas também para 
encontrar respostas de apoio para os alunos e para as suas famílias.

A ligação entre a escola, a comunidade e a família são fundamentais para o sucesso educati-
vo e desenvolvimento das crianças e jovens. A pandemia ajudou-nos a perceber melhor essa 
necessidade.

A COVID-19 fez com que as escolas tivessem que encerrar. Famílias, professores e alunos 
ficaram separados e isolados nas suas casas, tendo que assumir papéis para os quais não es-
tavam preparados: professores online, alunos autónomos e pais-professores. Paralelamente, 
as famílias enfrentaram dificuldades económicas e sociais, algumas crianças e jovens ficaram 
em situações de risco e, apesar de todos os esforços realizados pelas escolas, persistiu o sen-
timento de que não foi feito o suficiente.

Naturalmente que todo este esforço afetou o bem-estar e a saúde mental das famílias, dos 
professores e dos alunos. Todos foram forçados a criar estruturas, estratégias e projetos que 
minimizassem esse impacto, algo imprescindível uma vez que esses efeitos sentir-se-ão no 
futuro. 

Este foi um período de reinvenção, reajustamento e aprendizagem para todos, mas do qual 
também se retiram importantes lições:

• As famílias começaram a valorizar mais o papel dos professores e da escola;
• Estreitaram-se os laços entre as famílias e as escolas;
• Uma comunidade unida consegue resolver problemas com maior facilidade;
• Trabalhar cooperativa e colaborativamente permite melhores respostas e resultados;
• A tecnologia pode facilitar a ligação entre as escolas e as famílias;
• A proximidade das famílias à escola foi determinante para que os alunos conseguissem 

manter a ligação às escolas;
• Os programas e iniciativas de promoção do bem-estar e da saúde mental têm que fazer 

parte da realidade das escolas para que todos possam recuperar desta pandemia.
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Aquém e Além Portões
Em termos ideais, a experiência pandémica na Educação deveria ter-nos tornado mais conhe-
cedores e mais conscientes dos diferentes fatores que contribuem para o desempenho e o 
sucesso dos alunos na sua vida escolar. E ter conduzido à implementação de políticas devida-
mente focadas no combate à origem dos males diagnosticados.

Até porque parecem pacíficas, agora, algumas evidências que nem sempre foram assumidas 
com clareza quando foi necessário suspender as aulas presenciais pela primeira vez, em mar-
ço de 2020. As principais passam pela constatação de que sem as portas das escolas abertas 
muita coisa entra em colapso na vida do país e que a sociedade está preparada de maneiras 
muito desiguais para lidar com um modelo de ensino remoto de base digital. Assim como pela 
constatação, que nem é de agora, de que as escolas são essenciais para combater a fragilida-
de e a falta de coesão socioeconómica que caracteriza uma sociedade ainda profundamente 
dual como a nossa em matéria de rendimentos e condições de vida.

O que as escolas têm feito tem sido muito para minimizar as desigualdades existentes numa 
população em que um quinto dos indivíduos vive, de forma endémica e com uma fortíssima 
transmissão geracional, abaixo do limiar do razoável em termos materiais numa sociedade 
que se pretende desenvolvida. As escolas abdicaram, em muitas comunidades, de parte da 
sua função mais estritamente educativa, para se focarem num papel predominantemente as-
sistencial. Mais pode ser feito, em termos de rapidez e eficácia na sinalização das situações 
de maior vulnerabilidade e risco, mas para isso é necessário que, a um acréscimo de funções 
e exigências, corresponda um aumento e diversificação de meios humanos e técnicos para as 
cumprir. 

Mais do que semanas adicionais de aulas para compensar “aprendizagens perdidas” que ain-
da ninguém provou de forma clara que existem unicamente por causa da suspensão do ensino 
presencial, há falta de assistentes sociais, psicólogos, mediadores, com formação especiali-
zada e dedicação exclusiva a funções que não podem ser sistematicamente atribuídas aos 
professores por comodidade ou para cobrirem as horas de redução da componente letiva, em 
nome de uma pretensa racionalidade da gestão dos recursos humanos.

Assim como é indispensável que as instituições de apoio e segurança social estejam em con-
dições de corresponder a todas as situações que lhes são reportadas, em vez de se passarem 
meses antes de se dar sequência, em tempo útil, às sinalizações encaminhadas para as Co-
missões de Proteção de Crianças e Jovens e que as diligências feitas não acabem em arqui-
vamento, com base no argumento de que existe uma capacidade de resposta limitada e que 
há casos mais graves. 

As intervenções para solucionar todos os problemas que a pandemia deixou mais expostos, 
não podem ater-se ao que se faz dos portões das escolas para dentro, em especial em alturas 
quando os alunos ficam deles para fora, 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos seus con-
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textos e circunstâncias de origem. Quando o enorme amortecedor que é o sistema público de 
ensino na sua vertente física e presencial deixa de funcionar em regime de proximidade plena. 
Nem pode ficar pelas promessas para consumo mediático ou por medidas avulsas para ex-
ploração demagógica.

Não chega entregar computadores aos alunos para que eles – e suas famílias - fiquem ca-
pacitados para um período de ensino não-presencial de várias semanas. É necessária uma 
intervenção muito mais profunda e concertada que permita minorar de forma significativa as 
desigualdades pré-existentes e não enveredar por meras estratégias de cosmética ou reme-
diação superficial. É necessário rever as condições de trabalho em termos de horários e políti-
ca de rendimentos. Muitas crianças e jovens não podem depender das escolas dez horas por 
dia e depois ficarem quase entregues a si mesmas, porque os seus familiares têm empregos 
precários, com horários desregulados e uma segurança social que se afunda em procedimen-
tos burocráticos quando são necessários apoios de emergência.

As escolas podem muito, mas não podem tudo. A pandemia mostrou-nos o muito que podem, 
mas de igual forma as suas limitações e a medida do papel que desempenham para além da 
função educativa, de substituição das famílias e de apoio social. Podem aspirar a funcionar 
como oásis, mas não funcionam a tempo inteiro e deve ter-se em atenção que essa não deve, 
nem pode, ser uma aspiração sua. Os alunos quando saem dos portões, não podem sair para 
um deserto que assim continua, porque se considera ser demasiado difícil transformá-lo, pelo 
que é mais simples deixá-los o máximo de tempo dentro das escolas. E se algo não corre bem, 
é porque os professores precisam de “formação” nesta ou aquela área. Não, os professores 
precisam de não ser explorados e esgotados em múltiplas funções, para não ser contratado 
pessoal especializado, devidamente formado para funções demasiado específicas para ser 
desempenhadas com base no “jeito” de cada um.

A pandemia, não apenas na área da Educação, ajudou a desviar o espesso véu que tem coberto 
a dualidade que se mantém na sociedade portuguesa, assim como os elevados níveis de desi-
gualdade que tornam impossível falar em equidade apenas a partir das medidas implementa-
das nas escolas. O maior problema é que se nota um esforço mal dissimulado para repor esse 
véu e dar a entender que tudo se acabará por resolver com uns milhares de computadores, 
mais semanas de aulas ou escolas de Verão. Nada de mais errado. Essas medidas não pas-
sam de panaceias de curto efeito. A “doença” só desaparecerá quando se tiver a coragem de a 
combater de forma continuada para além dos portões das escolas.

Paulo Guinote
Professor, blogger e escritor



33

O relato de uma escola sobre o E@D 
Considerando o período de E@D que decorreu nas escolas portuguesas e após um distancia-
mento que favorece a reflexão sobre os condicionalismos e resultados obtidos, é-nos possível 
elaborar uma pequena reflexão sobre a nossa experiência, no acompanhamento presencial 
que ocorreu na Biblioteca da EBPAN, aos alunos com dificuldades de comunicação, de apren-
dizagem e sem equipamento informático. 

Antes, porém, da apresentação das observações do ponto de vista do professor, começamos 
por destacar um item de um inquérito realizado para a disciplina de PLNM a qual, como sa-
bemos, inclui alunos que, cumulativamente, denotam dificuldades informáticas de todo o tipo, 
barreiras ao nível da língua portuguesa e necessidades específicas de acompanhamento. 

Como se verifica, apenas 10% dos alunos consideraram que o ensino a distância pode ser 
mais fácil do que o presencial. Infelizmente, este universo é muito pequeno e estamos a falar 
de dois alunos que, neste universo de vinte, provavelmente, perceberam que o ensino de uma 
língua a distância tem ao seu serviço todo um conjunto de aplicações e recursos que é mui-
tas vezes difícil se não impossível, de usar presencialmente. Depreende-se que estes alunos 
tiveram condições de acesso adequadas, com a tecnologia que permite uma boa ligação. O 
mesmo poderá ter sucedido com a faixa dos 30% que entenderam dizer que o ensino online é 
“um pouco mais difícil do que o presencial”. São apenas 6 alunos, mas aparentemente, tam-
bém estes conseguiram, de algum modo, usufruir das vantagens dos meios virtuais de apren-
dizagem. Ora, esta interpretação carece de um estudo apurado, em resposta à pergunta: com 
os meios de ligação médios, considerados necessários para (a) uma navegação otimizada e 
(b) com recursos interativos e (c) estruturados para facilitar a construção do conhecimento, os 
alunos conseguem aprender com mais facilidade? Como é evidente, as premissas (a), (b) e (c) 
carecem de  especificação e de validação, para podermos afirmar sem sombra de dúvida que 
a resposta é SIM. Mas é nossa convicção que o ensino não presencial, com meios informá-
ticos e com as características acima expressas, pode agilizar e melhorar o desenvolvimento 
de competências, aumentar a autonomia dos alunos e envolvê-los com gosto nas ativida-
des. Referimo-nos ao gaming, ao Code e não só. Um simples recurso que convide o aluno a 
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construir, como num puzzle, o que está a aprender, retirando ilações, observando diferenças e 
apercebendo-se de fenómenos é, em si, um meio que funciona para qualquer aluno, se a sua 
fase etária e nível de conhecimentos/competências for acautelado. Um grupo considerável 
dos nossos professores necessita de investir em formação nesta área, uma vez utiliza ape-
nas recursos elaborados pelas editoras, ou serve-se das ferramentas do Google e do Teams, 
de recursos tradicionais, em word ou em pdf, para além do livro. Estas foram as modalidades 
mais observadas na experiência de acompanhamento de alunos durante a última pandemia 
na Biblioteca da escola. Casos há, em que o uso destes recursos simples, suscetíveis de uma 
compilação de respostas no caderno diário e o envio da foto do exercício, é sem dúvida por 
sabermos que os alunos não conseguem ir mais longe nas operações permitidas, por exemplo, 
por um telemóvel. Podemos também dizer que os recursos muito elaborados requerem um 
PC razoavelmente rápido, com alguma memória, uma net bastante estável e uma boa limpe-
za antiviral, de cookies e formas de phishing. Foram estes alguns problemas que impediram 
o E@D de ser um regime misto, em que  algumas aulas foram semelhantes às presenciais, 
muitas vezes expositivas, outras com as mesmas rotinas das fichas de trabalho a preencher 
laboriosamente.  

Positivas foram as competências de funcionalidade digital adquiridas por alunos e profes-
sores  na utilização do email e na utilização das plataformas de trabalho e comunicação - 
orientação no Teams, Quizizz, Quizlet, Google Forms, Wordwall, Escola Virtual e blogues (entre 
muitos outros). 

Em termos de competências socio-afetivas, os alunos, no geral, ganharam um sentido de au-
toestima por conseguirem ser proficientes nas operações informáticas. Notou-se que al-
guns  melhoraram a sua capacidade de atenção e ganharam mais facilmente o gosto pelo 
apoio tutorial espontâneo aos colegas, com verdadeiro interesse em mostrar que “conse-
guiam” (descobrir o link da aula, o link do exercício, do trabalho, do guião de aula, a forma de 
submeter um ficheiro, entre muitas outras pequenas habilidades). Será relevante continuar a 
criar condições para desenvolver o programa de mentorias, originando ambientes de intera-
juda em que o mentor e o mentorando estabelecem uma relação de confiança e respeito, ha-
vendo lugar ao esclarecimento de dúvidas, desenvolvimento de aprendizagens e até ajuda na 
integração escolar.

Sublinhamos que a organização da aula virtual, por vezes, foi um quebra-cabeças para os 
alunos, pais e professores de acompanhamento. O uso da plataforma Teams, por indicação do 
Conselho Pedagógico do AELC e de alguns professores mais entusiastas, não foi consensual. 
Apesar das  tentativas de uniformização, o percurso de aprendizagem dos próprios profes-
sores contribuiu para uns irem mais longe do que outros na escolha das funcionalidades. A 
ferramenta “Trabalho” para submissão de documentos, não serviu as necessidades dos do-
centes que usaram liveworksheets e outros formatos autocorretivos. Por seu turno, a saída de 
um separador, por imposição dos links externos, deixava alguns alunos perdidos, sobretudo os 
que trabalhavam com telemóveis. Estes tinham dificuldades em manter duas janelas abertas 
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em simultâneo. De resto, a comunicação em sala de aula sofreu uma ligeira alteração, que só 
se notou, provavelmente em turmas mais pequenas. Referimo-nos à capacidade de escuta e 
à escolha mais cuidada de uma oportunidade para falarem, esperando que alguém terminasse 
a sua intervenção e surgisse uma pausa para, então, usarem da palavra. As regras de comuni-
cação tiveram mesmo de melhorar, dada a verdadeira necessidade de ouvir. 

Ainda em termos de fatores francamente positivos, salientamos o acompanhamento cons-
tante dos professores aos seus alunos, através do Teams, email, WhatsApp e telefone, para 
resolução de problemas ou para tirar dúvidas, mais do que já acontecia antes. A dúvida só 
surge, como sabemos, depois de uma tentativa de execução da atividade, logo, a autonomia 
com acompanhamento tutorial existiu e esta é uma das funcionalidades mais interessantes 
do E@D que deve continuar a existir. É lamentável que esta promoção das capacidades digitais 
tenha de ter tido como cenário não o imperativo da inovação educativa, mas uma pandemia. 

Deste modo, o que nos parece conveniente e crucial para a autonomia dos nossos alunos 
é continuarmos a incentivá-los a realizar autonomamente desafios autocorretivos, pesquisas 
de descoberta e tratamento/sistematização de novos conhecimentos, de forma a manter em 
uso alguns dos mecanismos desencadeados durante a pandemia, com recurso às platafor-
mas de apoio a distância. 

Com o programa Escola Digital os professores e os alunos terão oportunidade de ter aces-
so a  equipamentos, formação, conetividade e recursos pedagógicos diferenciados. O uso 
dos computadores para trabalhar nas plataformas em vários formatos, mesmo nas aulas pre-
senciais, constituirá uma espécie de “blended learning”.  

Saliente-se a necessidade de incluir nos critérios de atribuição de meios informáticos as fa-
mílias  imigrantes que não têm ainda, ou não conseguem ter, pelos mais variados motivos, 
quase todos burocráticos, os seus documentos de identificação em ordem no nosso país. 
Estes alunos estiveram em risco de exclusão durante o período de E@D. Os seus resultados 
dão conta das dificuldades que tiveram para corresponder a todas as solicitações dos profes-
sores. Neste sentido, é fundamental continuar a haver nas escolas ações/projetos/estruturas 
que acompanhem estes alunos e respetivas famílias para que haja uma verdadeira adaptação 
à escola, de modo a permitir a melhoria dos resultados escolares, prevenindo o absentismo 
e o abandono. Esta realidade existente no nosso Agrupamento, permite potenciar sinergias 
para realizarmos um maior trabalho colaborativo entre alunos e professores. “Colaboração” 
parece ser, cada vez mais, a palavra-chave. O apoio tutorial de professores e outros agentes 
educativos, como as assistentes e educadoras sociais, EMAEI, Bibliotecas e outras estruturas 
educativas são fundamentais para despistar e acompanhar possíveis casos de exclusão. A 
própria gestão de mentorias entre alunos parece ter sido potenciada pelo ensino não presen-
cial. Criaram-se hábitos que abriram portas à colaboração organizada ou espontânea entre os 
próprios alunos.  
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Em suma, durante o confinamento, as orientações da Direção do AELC, as diretrizes emana-
das do Conselho Pedagógico e a ação das estruturas intermédias, potenciaram a capacidade 
de adaptação e de flexibilidade de todos os elementos da comunidade educativa, sento este 
um aspeto de destaque, num período cinzento de pandemia.

Paula Ribeiro
Professora, AE Leal da Câmara
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O Eu, o Outro e Nós na Educação
Política de Proximidade do Município de Óbidos

Um dos maiores desafios que enfrentamos atualmente, no Mundo e, consequentemente, na 
Educação, é a nossa proximidade com o Outro. A pandemia causada pelo vírus Covid-19, pro-
vocou um afastamento indesejado e com consequências imensuráveis.

Todos sabemos que a nossa relação com os Outros é parte crucial no processo de ensino-
-aprendizagem do ser-humano, estas relações interpessoais desempenham um papel dema-
siado importante na construção do Eu, do Outro e de Nós, para ser limitado e delimitado, no 
tempo e no espaço.

No Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI 
- Educação Um Tesouro A Descobrir, podemos confirmar a importância da escola enquanto 
verdadeiro centro de descoberta, este espaço é fundamental para que possamos aprender a 
viver juntos, aprender a viver com os outros. “Passando à descoberta do outro, necessaria-
mente, pela descoberta de si mesmo, e por dar à criança e ao adolescente uma visão ajustada 
do mundo, a educação, seja ela dada pela família, pela comunidade ou pela escola, deve antes 
de mais ajudá-los a descobrir-se a si mesmos.”

Para o Município de Óbidos, desde há muito que a Educação constitui um dos pilares princi-
pais na sua política local. Com o objetivo principal de implementar um modelo de educação 
própria, assente na criatividade e inovação, Óbidos tem procurado que todos assumam como 
prioritário a mudança de paradigma na educação, através do desenvolvimento de estratégias 
que conduzam a uma maior autonomia da escola. O envolvimento da comunidade na constru-
ção deste modelo de educação próprio é também uma prioridade central, permitindo integrar 
perspetivas e visões de diferentes áreas da sociedade, nomeadamente a económica, social, 
empresarial, ambiental e mais do que em qualquer outro período da história a digital. Com 
estas premissas estamos a criar políticas ativas e reflexivas que aumentam a capacidade de 
pensar, questionar, projetar e executar ou empreender.

O investimento do Município na Educação é considerado uma estratégia de desenvolvimento 
de todo o território e da comunidade local. Este investimento tem sido visível ao longo dos 
últimos anos na requalificação e construção de novos edifícios escolares, bem como na con-
tratação e formação dos recursos humanos a nível de pessoal não docente.

Em 2009, o Município apostou na contratação de uma equipa de cerca de trinta e cinco anima-
dores, de diferentes áreas como a cerâmica, artes plásticas, pintura, ilustração, entre outras. 

Esta equipa promove todas as atividades na componente de apoio à família, aec ́s (Atividade 
Lúdico Expressiva) e projetos em articulação com a componente curricular com as crianças 
e alunos das Escolas de Óbidos em diferentes áreas. Em 2010, surge o programa Fábrica da 
Criatividade que tem promovido iniciativas em duas zonas distintas: na Escola, através da 
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criação de projetos-ação, que resultam numa intervenção direta em diferentes focos (aluno, 
professor, animador, currículo e família) e na Comunidade com o desenvolvimento de um pro-
grama integrado de atividades lúdicas, artísticas e culturais, maioritariamente de itinerância 
dirigidas a crianças, jovens, adultos e famílias.

Esta equipa é sem dúvida uma mais valia, não só pelos diferentes perfis e áreas de conhe-
cimento dos seus elementos, mas também pelo envolvimento e relação de proximidade que 
estabelecem entre alunos, famílias, escola, comunidade, com o Outro, o que se tornou ainda 
mais evidente neste contexto de pandemia. Este período que nos obrigou a todos a reinventar, 
reajustar e reaprender, foi mais um desafio para esta equipa que se viu incitada a encontrar 
estratégias, com recurso aos meios digitais e redes sociais, tendo sido criada uma página de 
Facebook específica, intitulada Crescer Melhor em Casa, para continuar a estabelecer contato 
com as crianças e alunos, visto que o contato pessoal, tão importante na construção do Eu, 
não era permitido. Deste modo, foi possível promover um conjunto de atividades lúdicas, com 
o intuito de promover a aprendizagem de uma forma criativa e divertida, mas também com o 
objetivo de manter esta relação do Nós com o Outro, na medida em que os desafios/atividades 
lançadas eram no sentido de nos ser dado retorno do resultado do trabalho produzido, através 
de um desenho, texto, fotografia, vídeo, entre outros.

O investimento nesta equipa e no programa Fábrica da Criatividade tem garantido às Escolas 
D’Óbidos uma projeção mundial, seja pelas redes e parcerias implementadas, seja pela visita 
de professores, diretores de escolas ou decisores políticos que procuram conhecer melhor o 
nosso projeto educativo. Esta projeção conta com a presença das Escolas D’Óbidos em mais 
de 20 países, em quatro continentes (Europa, América, África e Ásia). Óbidos tem recebido 
pessoas do Brasil, Alemanha, Dinamarca, Itália, Espanha ou do Irão que procuram conhecer 
alguns projetos implementados.

Também neste período de confinamento foi possível chegar além fronteiras, como ficou evi-
dente pela página de facebook onde alcançamos mais de 12.000 pessoas em mais de 15 
países como Brasil, Espanha, França, Suíça, Reino Unido, Canadá, Bélgica, Itália, Alemanha, 
Angola, entre outros. Em 183 dias obtivemos 2500 gostos; lançamos 178 desafios/atividades; 
publicamos 207 filmes, em concreto curtas de animação; 188 sessões de contos, entre histó-
rias, lengalengas, poesia; 41 diretos, entre conversas, performances, teatros, contos e 33 ate-
liers e oficinas gratuitas para um diverso tipo de público. Tudo isto foi preparado e trabalhado 
num curto espaço de tempo e todos os elementos da equipa de animadores mostraram que 
são capazes de se reinventar.

Todas as mudanças provocadas pelo Covid-19 na nossa sociedade ocorreram num curto es-
paço de tempo. Todos se viram obrigados a repensar as suas vidas tanto a nível profissional 
como pessoal. Uma das perspetivas que esta situação veio evidenciar foi a importância das 
novas tecnologias, dos meios digitais, a interatividade que os mesmos permitem, para conse-
guirmos continuar a comunicar com o mundo, com cada pessoa, com o Outro e assim conti-
nuarmos a aprender, a ensinar, a partilhar, a transmitir conhecimento e principalmente que as 
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crianças e jovens de hoje, futuros adultos de amanhã, continuem a sua formação enquanto 
pessoa e a construção da sua identidade.

Ana Sofia Godinho
Câmara Municipal de Óbidos
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Bem-estar docente
A pandemia teve um grande impacto na aprendizagem das crianças e dos jovens mas tam-
bém o teve nos adultos que com elas trabalham. Os docentes não estavam preparados para o 
ensino a distância, muitos nem sequer dispunham das ferramentas necessárias para adaptar 
as suas funções a um mundo puramente tecnológico. O desgaste foi notório e ainda hoje está 
presente nos profissionais das nossas escolas. Assim, e porque um bom professor faz toda a 
diferença na vida de um ser humano, recomendo que a escola priorize o bem-estar docente. 

O bem-estar não é um estado absoluto. Temos bem-estar quando nos sentimos bem durante 
a maior parte do nosso tempo. Não quer isto dizer que tenhamos que estar muito felizes ou 
num estado de euforia o tempo todo, até porque os outros sentimentos também têm o seu pa-
pel e são importantes! Muitas vezes, quer apenas dizer que nos sentimos calmos e preparados 
para enfrentar os desafios do nosso quotidiano. 

O conceito de bem-estar é de tal forma importante que existem modelos científicos que o ten-
tam explicar. Para os mais interessados, poderão pesquisar por modelo PERMA, de Seligman, 
um modelo que pretende explicar a felicidade e dar pistas para que se viva com maiores níveis 
de bem-estar.

O que a literatura tem demonstrado é que, por vezes, existem atividades simples, que qualquer 
indivíduo pode fazer, e que têm fortes hipóteses de serem potenciadoras do bem-estar.

As atividades ajudam, mas é necessário entendermos o que está por detrás do bem-estar e 
da felicidade para que a consigamos potenciar e modificar a nossa forma de estar e de viver o 
nosso quotidiano, profissional e pessoal. 

Um inquérito sobre bem-estar, realizado a 809 professores, indica que:

• A principal razão pela escolha da profissão foi o gosto pelo ensino (65%);

• Apenas 34,9% se sente sempre realizado com a sua profissão;

• A maioria refere que aquilo que mais gosta na escola são os alunos (56,1%), seguido 
dos colegas (23,9%);

• Três principais aspetos geradores de mal-estar: 
• Avaliar os alunos (57,4%)
• Relação com os encarregados de educação (52,8%)
• Realizar a diferenciação pedagógica (45%)

• A maioria não recomendaria a profissão docente a outras pessoas.

A profissão docente é desgastante e complexa e, pela análise dos dados mencionados, con-
cluímos que é urgente atuar para apoiar, motivar e criar estratégias de bem-estar nas escolas. 
É fundamental dotar os profissionais de educação com ferramentas e mecanismos que lhes 
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permitam potenciar o seu grau de satisfação com a profissão e enfrentar as dificuldades ine-
rentes a uma função tão desgastante e complexa. Muito poderá ser feito no campo das polí-
ticas públicas. Porém, foquemo-nos, para já, nas pequenas ações que cada profissional pode 
adotar no seu dia-a-dia.  

A escola é uma organização muitíssimo complexa, com diversos tempos e espaços que se 
entrelaçam e influenciam.  Pode, inclusive, ser um local assustador para quem nela entra pela 
primeira vez, completamente alheio ao seu funcionamento. 

Por isso, é importante que a escola construa e tenha estratégias bem definidas que possam 
mitigar e potenciar o desenvolvimento do bem-estar dos docentes. A escola é feita por todos 
aqueles que nela trabalham; se assim não fosse, seria apenas um mero edifício de betão, vazio 
de gentes e de alma. Assim, partilhamos algumas dicas simples que qualquer profissional, 
com o apoio da direção da sua escola, pode implementar. 

A criação de uma equipa de acolhimento nas escolas é um excelente começo. Responsável 
pelo acolhimento de cada docente novo, esta equipa recebê-los-á no primeiro dia, apresen-
tando-lhes a escola, explicando-lhes os vários projetos existentes e dando-lhes a conhecer as 
especificidades que fazem daquele local um espaço único e especial. 

Existem, ainda, um conjunto de atividades lúdicas e momentos de descontração para os docentes: 

• Criação de pequenos-almoços/almoços/jantares temáticos;

• Dinamização da sala de professores (ex. livros úteis em cima das mesas; placard para 
divulgação de eventos sobre educação; frases para refletir; decoração e organização 
da sala; post-its com pedidos de ajuda);

• Organização de atividades de lazer fora da escola (ex. passeios, idas ao teatro…);

• Celebração de datas comemorativas (ex. dar a cada professor uma folha no primeiro 
dia do outono, organizar o amigo secreto no Natal…);

• Entrega de certificados no último dia de aulas (ex. certifica-se que o prof.___ foi o prof 
com mais paciência neste ano letivo; que o prof___ é o mais criativo da escola…);

• Sessões de reflexão e partilha sobre práticas educativas e pedagógicas.

A preocupação com o bem-estar tem que fazer parte da vida da escola e deve ser uma prio-
ridade das direções, sob pena de termos professores com menos capacidade e motivação o 
que, consequentemente, terá implicações graves na qualidade das aprendizagens dos alunos. 

Professores realizados, que gostam da escola e valorizam a sua profissão, são professores 
promotores do sucesso de todos os seus alunos.

Filipa Falcão
Psicóloga Educacional, EDThink
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Uma Experiência Única 
O impacto da pandemia na aprendizagem e saúde mental das crianças não é, seguramente, 
positivo. Mas drama mesmo, era não aprendermos nada com esta experiência. 

É certo, como diz Garcia Marquez, que a sabedoria, a mais das vezes, só chega quando não 
serve para nada. Na verdade, todos os efeitos só serão conhecidos anos depois da pandemia 
ter terminado. No entanto, algumas perguntas poderão desde já ter uma resposta tentativa ou, 
pelo menos, ser o ponto de partida para futura investigação. 

- Quais os limites do ensino online? A perda de linguagem corporal, tanto da parte dos profes-
sores como dos alunos que impacto tem? E a maior dificuldade em usar o humor como forma 
de regular comportamento? 

- Que tipo de alunos se ajusta melhor à informação e ensino sob esta forma? Será que no fu-
turo, tal como para o trabalho, a educação incluirá formas mistas online e presenciais? 

- E a vida familiar, como fica afetada? Para alguns pais o ensino online permitiu, pela 1ª vez, 
assistirem ao comportamento do filho durante uma aula, o que lhes possibilitou tomar cons-
ciência de dificuldades que não conheciam. Será que no futuro a presença de pais nas aulas 
será bem-vinda? 

- Sei, pela minha atividade clínica, que o impacto do ensino online é muito diverso em crianças 
com alterações do comportamento ou dificuldades de aprendizagem. Para algumas, ficar em 
casa é excelente. Porque será que é assim? Haverá forma de tornar a escola mais apetecível 
para estas crianças? O que leva a que a escola seja vista como um lugar funesto? 

- Para algumas crianças o ensino à distância é completamente ineficaz. Por um lado, porque 
fazem uma separação radical entre a atividade académica e o seu quotidiano familiar, por ou-
tro porque limita muito a sua capacidade de concentração. Estas crianças são as mesmas que 
se recusam a fazer TPC. Parece-me essencial que na formação dos professores seja incluída 
uma disciplina sobre as perturbações do comportamento e aprendizagem, quem sabe… online! 

- Será admissível fazer provas com acesso à internet? Para mim, faria todo o sentido, porque é 
uma representação mais fiel da realidade atual. Claro que isso mudaria radicalmente a forma 
de ensinar, que incidiria muito mais sobre o modo de pensar do que sobre informação factual, 
hoje à distância de um click democrático, porque acessível à grande maioria. 

Contudo, nem tudo é negativo. A experiência da utilização da internet pode trazer muitas mu-
danças positivas como maior interação entre pais e professores, com partilha de informação 
mais fácil. Por outro, torna evidente a absoluta necessidade de usar a internet como instru-
mento de ensino. Quanta aulas magníficas no “youtube” ou quanto material fascinante é pos-
sível de aí encontrar? É tempo de, para além da bibliografia, os professores fornecerem “links” 
para a aprendizagem. Os novos tempos trarão oportunidades fascinantes, e a verdadeira tra-
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gédia seria não aproveitar esta oportunidade para construir uma escola mais aberta com en-
sino multimodal e participação mais intensa das famílias.

Nuno Lobo Antunes
Neuropediatra
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Vivências de uma pedopsiquiatra 
em tempos de confinamento
Foi evidente que, com as vivências que tiveram durante os dois confinamentos em tempo de 
escola, as crianças, os jovens e os pais, ganharam modos de adaptação, de resiliência e de 
aprendizagem às mudanças trazidas pela pandemia: as crianças e os jovens com as aulas 
digitais que entravam nas suas casas e os pais, muitos em teletrabalho e com os filhos todo o 
dia em casa, muitas vezes a receberem as aulas no mesmo compartimento e no mesmo horá-
rio em que estavam a trabalhar.

Este convívio diário com os filhos a lidarem na sua labuta escolar, permitiu que os pais   pudes-
sem melhor compreender e tolerar as dificuldades de aprendizagem dos filhos, tornando-se 
mais conhecedores das reais dificuldades de aprendizagem dos filhos e mais capazes e efi-
cientes para os ajudarem nas suas tarefas escolares. e nos seus tropeços escolares.  

Durante os dois confinamentos, ao falar com os pais e com as professoras e os professores 
sobre as crianças e os jovens, que eu estava a acompanhar clinicamente, verifiquei que os pais 
e os professores conversavam entre si, trocando experiências e opiniões sobre as dificulda-
des ou as características psicológicas e de aprendizagem das crianças e dos jovens. Pais e 
professores transmitiram-me como sentiam que essas conversas se tornavam num ponto de 
encontro entre todos e de como elas permitiam que trilhassem um caminho comum.

Pensando nos habituais recados na caderneta que é, muitas vezes, a forma mais comum dos 
pais e professores contactarem entre si, recados que, muitas vezes, focavam mais o negativo 
do que o positivo e que geravam práticas educativas opostas e pouco eficientes,  e apesar 
desta nova forma de comunicação ser fruto dos tempos pandémicos, não deixa de estar  num 
território da partilha empática entre os pais e a escola mais amiga das boas práticas que a 
comunicação humana deve ter.

Também pensei como este novo modo de comunicação era diferente da simples comunicação 
da escola aos encarregados de educação das avaliações quantitativas trimestrais ou semes-
trais pois, menos focada nas avaliações dos conteúdos que a grande maioria dos pais não 
conhece ou, pelo menos, não domina, elas tornavam mais fácil o diálogo e a partilha dos  pais 
com as professoras e os professores sobre o modo como os filhos trabalhavam as tarefas 
escolares, percebendo melhor como ajudar os filhos, conhecedores dos seus temperamentos, 
dos seus modos de ser e de estar perante o que tinham de fazer e de cumprir, o que me levou 
a pensar que, na pedagogia como na pedopsiquiatria, qualificar em vez de quantificar é muito 
mais amigo de um diálogo empático.

Finalmente, tive uma boa contribuição para o espanto que tenho sempre que vejo como a so-
lidariedade faz parte da essência humana, ao verificar como as crianças e os jovens durante 
os confinamentos em  que estiveram , queriam ajudar no quotidiano da vida familiar, porque 
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percebiam que os pais precisavam de ajuda, mostrando fantásticas competências de respon-
sabilidade e de autonomia ao partilharem, com os pais e com os irmãos,  o dia a dia da família, 
dando um bom exemplo  de como a autonomia e a responsabilidade se  forjam sempre melhor 
quando a pessoa se sente a participar, a ser parte ativa no processo e no trabalho de mudança 
e de transformação, mesmo quando a mudança e a transformação têm momentos difíceis. 
E agora que voltaram às aulas presenciais e desejando que as crianças e os jovens pudes-
sem manter estas competências, recordei o que o movimento da Escola Moderna me ensinou: 
quando as crianças fazem com autonomia e responsabilidade as tarefas nas aulas, têm muito 
mais eficiência nas aprendizagens e sentem mais satisfação com elas próprias.

Ana Vasconcelos
Pedopsiquiatra
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Aprender + em contexto de confinamento: 
o contributo da mediação na inclusão 
e sucesso numa escola de todos e para todos
Em contexto de confinamento decorrente da pandemia da covid-19, o Gabinete de Mediação 
do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, constituiu uma estrutura privilegiada de interlo-
cução e mediação em rede com os recursos da própria escola e da comunidade, assumindo-se 
como elemento promotor de práxis desenvolvidas numa lógica humanista, centrada na peda-
gogia do laço, no sentido de promover desenvolvimento dos alunos e alunas nas aprendiza-
gens e promovendo o seu desenvolvimento socioemocional. 

A partir do Projeto de Parentalidade Positiva e Interculturalidade, inserido no Plano de Desen-
volvimento Pessoal, Social e Comunitário no âmbito do Programa Nacional de Promoção do 
Sucesso Escolar (PNPSE), esta preocupação decorre do “compromisso com a educação inclu-
siva, de acordo com a definição da UNESCO (2009), enquanto processo que visa responder à 
diversidade de necessidades dos alunos” (Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho), numa lógica 
de “concretizar o direito de cada aluno a uma educação inclusiva que responda às suas poten-
cialidades, expectativas e necessidades no âmbito de um projeto educativo comum e plural 
que proporcione a todos a participação e o sentido de pertença em efetivas condições de equi-
dade, contribuindo assim, decisivamente, para maiores níveis de coesão social” (Decreto-Lei 
n.º 54/2018, de 6 de julho).

O Gabinete de Mediação, procurou assim no decurso do confinamento acompanhar de perto 
o desenvolvimento de todos e cada um dos alunos que acompanha, no sentido de promover o 
seu bem estar, a sua autonomia, acompanhando o seu dia a dia, sem esquecer aqueles alunos 
e alunas que não tinham acesso a meios digitais.

Em contexto digital, procuramos diversificar os suportes de apoio ao desenvolvimento das 
aprendizagens recorrendo a sessões online síncronas, vídeos, à participação em chats, bem 
como a jogos interativos criados com pelos professores e técnicos especializados na área da 
Terapia da Fala e da Mediação Social e Educativa que integram a equipa de mediação.

A grande preocupação era garantir que todos os alunos e 
alunas estivessem em contacto direto com a escola, pelo 
que foram realizadas pelas Mediadoras Social e Educativa 
do Agrupamento, diversas visitas domiciliárias de modo a 
dar resposta às necessidades dos alunos e respetivas famí-
lias e nessas visitas os alunos e alunas foram desafiados, 
através de kits pedagógicos construídos pela equipa de me-
diação, a desenvolver as competências do Perfil dos alunos 
à saída da escolaridade obrigatória. 
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Estes kits foram construídos tendo em conta as características concretas dos alunos e alunas, 
ajudando-os a desenvolver alguns dos pilares da educação para o século XXI, definidos no 
relatório Delors, nomeadamente “O aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a viver 
juntos e a viver com os outros e o aprender a ser” mais e melhores pessoas e cidadãos. 

Foi um período muito desafiante para nós enquanto docentes, técnicos especializados bem 
como para os alunos e alunas e respetivas famílias. Moveu-nos a pedagogia do laço, onde se 

valoriza “o encontro” mesmo que a distância, o afeto, a empatia, 
encontrando nesta situação de confinamento uma oportunidade 
de renovação e (trans)formação pessoal e profissional. 

Desenvolvemos diversas atividades centrando-nos na pedagógi-
ca Waldorf, de modo a estimular o desenvolvimento dos senti-
dos das crianças, estimulando a sua imaginação, a vitalidade e a 
renovação da alegria de viver, ultrapassando alguns obstáculos 
decorrentes do confinamento, apostando sempre numa maior li-
gação, respeito e valorização da Natureza e do ambiente que nos 
rodeia.

Partilhamos da ideia de que para se conseguir aprendizagens 
por parte dos nossos alunos e alunas é necessário que exista 
uma base emocional consistente, pelo que mesmo em contexto 
de confinamento procuramos continuar a promover ambientes 
de aprendizagens “livres” e cooperativos, mesmo que desenvol-
vidos a distância.

Criámos em novembro de 2020 o canal no youtube, “Diálogos 
para uma parentalidade + e interculturalidade”, para promover a 
parentalidade positiva e a interculturalidade. Este canal, consti-
tuiu uma ferramenta central na promoção da ligação da escola 
à comunidade, sobretudo neste contexto de pandemia. 

Semanalmente são convidados diversos agentes educativos do Agrupamento e da comunida-
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de para dialogar no canal https://www.youtube.com/channel/UCwXnYRyPTkGtTrV1uTOBVnA 
sobre temáticas de interesse, não só para os encarregados de educação, agentes educativos 
alvo da intervenção, mas também para toda a comunidade educativa, docentes, não docentes 
e alunos. 

Defendemos a ideia de que “juntos vamos sempre mais longe”, pelo que o trabalho desenvolvi-
do em colaboração e cooperação é sempre uma mais valia na promoção do sucesso de todos 
e cada um dos alunos e alunas.

Cristiana de Sousa Pizarro Bravo Madureira
Mediadora socioeducativa e Coordenadora do Gabinete de Mediação do Agrupamento de Escolas 
Dr. Júlio Martins/ Professora auxiliar convidada na UTAD / Coordenadora NITCE ISCE Douro 

https://www.youtube.com/channel/UCwXnYRyPTkGtTrV1uTOBVnA
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Abrir a Escola à Família
A pandemia trouxe-nos situações novas e catapultou oportunidades e experimentação que se 
tinham mostrado, até aqui, de difícil concretização. Em momentos de emergência é inevitável 
a abertura de novas janelas de oportunidade para podermos resgatar novas políticas.

Problema
Um bom sistema de educação impede o desperdício de recursos humanos, abre as portas a 
futuros adultos ativos e com capacidade de realização económica e criativa.  A escola portu-
guesa já alcançou os objetivos de atrair todos os alunos e de reter mais de 90% até ao fim da 
escolaridade obrigatória. Temos ainda uma percentagem demasiado grande de alunos que al-
cançam os 15 anos com défices de aprendizagem, que andam na escola, mas aprendem pou-
co. É altura de adotar estratégias que potenciem a qualidade das aprendizagens para todos.

Ideia
Abrir a escola à comunidade e mais especificamente à família. A pandemia mandou a escola 
para casa, agora podemos trazer a casa para a escola. Aprendemos que as famílias estão em-
penhadas na educação dos seus filhos e que estão disponíveis para contribuir para o sucesso 
deste processo, mesmo as famílias com maiores dificuldades, se bem acolhidas e orientadas 
estão disponíveis. 

A aproximação às famílias contribui também para a criação de um ambiente de maior con-
fiança entre as partes, conduzindo a que a opinião pública seja mais favorável ao sistema de 
ensino e à qualidade do trabalho que acontece nas escolas. 

Cabe à escola abrir as suas portas e organizar programas em que a participação dos pais seja 
efetiva e não apenas nas reuniões com o diretor de turma ou nas festas de fim de ano. Conhe-
cimento acumulado ao longo de mais de 50 anos, aponta para ganhos de aprendizagem mo-
derados com custos relativamente baixos, em particular entre alunos provenientes de meios 
mais desfavorecidos. Alguns estudos referem ganhos a nível da disciplina e atitude dos alunos 
face à escola e também de aumento de autoestima e expetativas para o futuro. 

Não se trata de uma panaceia, mas sim de mais um contributo no sentido de uma escola mais 
inclusiva, atenta à comunidade e que coloca os seus alunos no centro. 

Como fazer?
A participação da família na escola pode ser realizada com diferentes graus de envolvência de 
tempo e recursos. 

Sugiro três etapas:
1. Garantir que o esforço de comunicação regular com a família se mantém, e que os canais 

digitais que foram abertos assim permanecem. Os professores devem garantir que conti-
nuam a dar informações sobre a evolução de cada aluno e dos grupos. A manutenção de 
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canais de comunicação direta, é também uma forma de cada família sentir abertura da 
escola para partilhar angústias, problemas e dúvidas. 

2. Chamar a família para reuniões periódicas individualizadas onde se envolvem os tutores e 
os professores, onde a escola pede colaboração e onde são negociados objetivos para um 
aluno específico. Objetivos simples, com um tempo e uma métrica, para que todos possam 
festejar quando forem alcançados.

3. Contar com os adultos responsáveis para fazer tutorias ou para animar clubes e atividades 
extracurriculares. Este tipo de envolvimento tem de ter em conta as dificuldades de horá-
rios das famílias, garantir que há espaço para todos e que todos os contributos são úteis. 

A par de tudo isto seria importante que as escolas pudessem criar um núcleo cuja responsa-
bilidade é estabelecer uma relação com a família. Pessoas dentro da escola que telefonam e 
se disponibilizam para ajudar. Que convidam e acolhem as visitas na escola. Sabemos que 
durante a pandemia várias escolas ativaram grupos de contacto para não perder os alunos em 
risco de abandono. Esta estrutura está montada, devemos torná-la permanente. 

Sugiro que se implemente desde já a primeira etapa e que se evolua lentamente e com os olhos 
no longo prazo para as seguintes. 

Que dificuldades esperar?
Tudo o que implica o envolvimento de terceiros encontrará resistências e desconfianças. Tem 
de ser feito com calma e sem pressão. De forma monitorizada e com muito bom-senso, sem 
esperar enormes resultados no imediato. Devemos considerar:

1. As famílias dos alunos mais velhos são mais difíceis de envolver – tenhamos paciência e 
alguma insistência. Os canais digitais podem aguçara curiosidade;

2. As vidas das famílias são complexas e obedecem a horários difíceis de conciliar com a es-
cola – flexibilizar os modos de contacto e garantir que a interação é rápida e eficaz:

3. Muitos pais consideram a escola um espaço hostil, onde viveram momentos difíceis – ga-
ranta que as pessoas são sempre bem acolhidas, sem preconceitos nem segregações;

4. As famílias não sabem ajudar, e sentem-se incapazes – garanta que não arranja problemas 
adicionais e que a escola está disponível para ajudar a saber fazer.

Que custos?
O custo por aluno é residual.

O custo mais elevado são as horas dos trabalhadores que compõe o núcleo de acompanha-
mento aos pais. Cada escola terá de pensar em como pode alocar estes tempos. Existe tam-
bém o custo de gerir os canais de comunicação, que se irão refletir nos horários de todos os 
docentes. 



51

Onde Encontrar Informação Prática?
Para conhecer as melhores práticas nesta área aconselho a leitura do relatório produzido por 
Department for Education (Reino Unido). 

Recomendo também uma visita à página da Education Endowment Foundation onde pode en-
contrar diversos recursos úteis para pensar como implementar este tipo de estratégia.

Isabel Flores
Secretária-Geral, ISCTE
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A cidadania da Palavra
Neste inusitado contexto, penso que o medo venceu de sobremaneira aquilo que seria uma 
prática regular de ensino e aprendizagem durante o ano letivo. A sociedade enclausurou-se 
ainda mais nos seus receios, tornando-se ela própria percursora de uma vigilância quase po-
licial sobre a escola e sua comunidade educativa. Ao ponto de exigir numa pressão esquizo-
frénica o encerramento inútil das escolas. Escola fechada, vidas salvas! Foi o pregão a que se 
agarraram encarregados de educação e mesquinhas politiquices para quem de direito tomar 
tão complicada decisão. O mesmo povo que não se inibe de festejar euforicamente e febril-
mente campeonatos de futebol sem o mínimo de respeito pelas mais elementares regras de 
saúde pública, não tem a mais pequena hesitação em mandar encerrar a educação deste país.

Isto leva-me a considerar que enquanto contador de histórias e mediador do livro e da leitu-
ra, já lá vão 25 anos, que existem questões estruturais pré-pandémicas, que se acentuaram 
durante a pandemia e que pelos vistos continuarão para lá da pós-pandemia. Porque se a era 
digital nos oferece interessantes formas de trabalhar, pesquisar, de adquirir conhecimentos 
e de mitigar distâncias, também, é verdade que proporciona desmesuradamente o mitigar da 
linguagem. Do uso diário da linguagem e da redução significativa da competência linguística. 
Sem palavras para identificar e nomear o mundo que nos rodeia, assim como expressar o 
mundo interior de cada individuo reduzimos a cidadania à euforia, à descriminação e ao indi-
vidualismo.

Se a pandemia, nos obrigou e ainda bem que o fez, a encontrar nas novas tecnologias cami-
nhos que impulsionaram novas aprendizagens e abordagens em toda a comunidade educa-
tiva, também é certo que só serão eficazes se complementarem a riqueza da linguagem que 
despoleta o argumento, o pensamento e a emoção.

Precisamos de projetar o futuro e não de viver no presente imediato! Sem a palavra a cidadania 
não existe!

Jorge Serafim
Contador de histórias
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Síntese
Manter a proximidade entre todos os elementos da comunidade – profissionais das escolas, 
alunos, famílias, pessoas e entidades – é fundamental para o sucesso educativo das crianças 
e dos jovens, mas também para que se minimizem os impactos sociais da pandemia.

• Elaborar um protocolo ou um guia de comunicação pode ajudar a que todos os profissio-
nais das escolas comuniquem de forma mais eficaz e positiva, seguindo os mesmos pro-
cessos e utilizando as mesmas ferramentas para comunicar com as famílias;

• Manter as ferramentas de comunicação online pode facilitar a interação e ligação dos pro-
fessores com as famílias;

• Oferecer ações de formação às famílias, na área digital e tecnológica, poderá ajudar a que 
todos mantenham a utilização das tecnologias;

• Promover atividades regulares de envolvimento e participação das famílias, contribuirá 
para que se estabeleçam melhores relações e exista um melhor acompanhamento aos 
alunos;

• Implementar programas de bem-estar nas escolas poderá ser um importante apoio para os 
profissionais, famílias e alunos;

• Apostar em equipas multidisciplinares, que conheçam as necessidades dos alunos e das 
suas famílias, permitirá dar respostas mais individualizadas e concretas aos seus problemas;

• Criar gabinetes de mediação ou de mediadores que facilitem a ligação das famílias às esco-
las, poderá ser muito eficaz, principalmente nas crianças que se encontrem em situação de 
insucesso, abandono escolar ou exclusão social, estabelecendo contratos com as famílias;

• Desenvolver ações de capacitação de professores para que compreendam e conheçam 
melhor as perturbações de comportamento e aprendizagem dos alunos, facilitará a dife-
renciação pedagógica.
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3. Escola de Afetos  
e Relações
Uma das grandes e mais debatidas consequências da pandemia foi o fecho, por duas vezes, 
das escolas presenciais. Neste capítulo, oito especialistas defendem que, mais do que pos-
síveis atrasos na aquisição de conteúdos, existem perdas significativas ao nível das relações 
interpessoais. 

O isolamento social trouxe uma diminuição do tempo de socialização. As crianças deixaram 
de poder brincar com os seus amigos na escola e nos espaços públicos, os adolescentes 
viram-se privados dos seus primeiros namoros e as famílias passaram a ser as poucas pes-
soas com quem os mais novos podiam conviver. Como é que se recupera o precioso tempo 
da infância e da juventude? O que é que a escola pode fazer para minimizar os efeitos ao nível 
socioemocional?

Uma coisa parece ser certa: para estes autores, as consequências em termos das aprendiza-
gens relativas aos conteúdos parecem ser mais fáceis de recuperar do que a parte social. Na 
verdade, quando o ensino presencial foi transformado para a modalidade a distância, muitos 
foram os professores que, de uma forma ou de outra, conseguiram continuar a orientar os 
alunos nas suas aprendizagens académicas. Contudo, esta modalidade de ensino perdeu uma 
das suas componentes mais importantes: a social.

Naturalmente que as crianças mais afetadas foram aquelas que provinham de famílias so-
cioeconomicamente mais desfavorecidas. Algumas destas crianças nem sequer tinham um 
espaço para estar sozinhas ou um dispositivo com internet que as permitisse comunicar com 
os seus colegas. Também os alunos do 2º ciclo foram prejudicados por estarem no meio, entre 
as crianças dependentes e os mais velhos e mais autónomos. Parece que estes tiveram que 
crescer mais depressa.

Porém, nem tudo são más notícias e existem várias soluções!
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As oportunidades e desafios no pós-pandemia 
Em menos de 2 anos, as escolas portuguesas encerraram por duas vezes, sendo que, da pri-
meira vez, o encerramento colidiu, maioritariamente com o 3º período do ano letivo 19/20 e o 
segundo confinamento com o 2º período do ano letivo seguinte. 

Estes dois encerramentos tiveram consequências significativas, nomeadamente a conscien-
cialização do papel essencial que a Escola detém na sociedade, sendo que esse papel adquire 
maior ou menor importância de acordo com o grau de dependência e autonomia dos discen-
tes. Assim sendo, quanto mais jovem for o aluno, maior será a importância da Escola no seu 
crescimento enquanto pessoa e aluno. O mesmo se aplica a alunos de contextos socioeconó-
micos mais frágeis. 

Foram visíveis, aquando do primeiro confinamento, algumas das fragilidades das classes so-
cias mais baixas. Alunos que precisam da escola para tomar uma refeição quente, que pre-
cisam dos professores como referências sociais, alunos sem acesso a dispositivos que lhes 
permitissem permanecer em contacto com a Escola. Centenas de alunos estiveram incontac-
táveis e, muitos deles, só com grande esforço por parte da escola, diretores de turma e outros 
professores conseguiram, de alguma forma, manter um contacto mínimo, mas fundamental 
de significativo. Já no segundo confinamento, estas situações terão sido minimizadas com 
a fixação de escolas de acolhimento que acompanharam de perto os casos mobilizando um 
acompanhamento essencial.

Na minha perspetiva, as consequências destes dois confinamentos, em termos educativos, 
sociais e de aquisição de aprendizagens, serão significativas mas passíveis de serem recu-
peradas com as estratégias adequadas, motivadoras, que tragam o aluno para o centro do 
processo de ensino e aprendizagem, que o envolvam na execução das tarefas e que promovam 
momentos de aprendizagem ativa e significativa.

Acredito que as aprendizagens formais que constam nos documentos orientadores serão mais 
facilmente recuperadas do que as perdas associadas à socialização. As festas de aniversário 
que não se realizaram não podem ser repostas, bem como as visitas de estudo ou os convívios 
proporcionados pela escola, mas a aprendizagem dos conteúdos programáticos facilmente 
se recupera com empenho, dedicação e motivação, por parte dos alunos, e com estratégias 
motivadoras e agregadoras de conteúdos interdisciplinares que permitam a aquisição de co-
nhecimento de modo integrado. 

Por esse motivo, mais do que procurar recuperar aprendizagens, a preocupação da comuni-
dade deverá ser a identificação dos alunos que foram emocionalmente afetados por dois anos 
letivos difíceis ao nível da gestão das emoções. Não serão todos! Serão, infelizmente, os que 
já estariam, como já referido, mais fragilizados, os que têm lares disfuncionais e que precisam 
muito da Escola não só para apreenderem o currículo que consta nos documentos orientado-
res, mas, principalmente, para se relacionarem em termos sociais com ambientes saudáveis e 
adequados a um crescimento equilibrado bem como a aprenderem mais e melhor entre pares.
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Muito mudou desde março de 2020, principalmente na utilização de ferramentas pedagógicas 
digitais de forma massiva, na proliferação de webinares sobre a sua utilização e de grupos de 
apoio à formação de professores, uns mais informais outros mais formais. Nunca se fez tanta 
formação à distância (Zoom, Meet, Teams, Youtube, Moodle, Moocs) como nos últimos meses, 
o que mostra que a necessidade obrigou a que houvesse uma procura considerável do domínio 
de ferramentas que eram necessárias para que se conseguisse continuar a chegar aos alunos.

A questão primordial será, agora, passar do domínio da ferramenta para a vertente pedagogi-
camente significativa da sua utilização, na medida em que não é suficiente fazer uma transpo-
sição do analógico para o digital, é impreterivelmente necessário mudar práticas pedagógicas 
com vista a chegar a todos os alunos, considerando percursos de aprendizagem autónomos, 
individuais e personalizados.

Julgo que depois da consciencialização de que as ferramentas pedagógicas digitais podem, 
quando bem usadas, facilitar a vida do professor, a partir do momento que as dominam, se 
desmontou uma ideia preconcebida de que o domínio da ferramenta é demasiado moroso para 
as vantagens pedagógicas que acarreta.

O que o futuro nos reserva será uma incógnita, mas a pandemia trouxe, sem sombra de dúvi-
das, um uma aceleração da transição digital já tão apregoada e necessária.

Os kits tecnológicos estão a chegar às escolas (alunos e professores) e a formação no âm-
bito do Plano de Capacitação Digital está também a decorrer, o que pode alavancar de forma 
significativa a transição para um novo paradigma educativo, em que a escola já estará mais 
próxima em termos tecnológicos da sociedade no geral. 

Acredito que a escola está a mudar e está na mão de todos nós que essa mudança não se 
perca e se transforme em mais um projeto de tecnologia. 

Mais do que a utilização da tecnologia propriamente dita, precisamos de alterar práticas de 
sala de aula, de desmontar a sala de aula tradicional do século XIX e adotarmos de vez uma 
postura de escola do século XXI em que o aluno constrói as suas aprendizagens, acompa-
nhado pelos seus pares e tendo no seu professor um orientador, um mediador e não um mero 
debitador de matéria.

A solução pós pandemia passa por uma mudança de mentalidades, passa por uma capacita-
ção de todos os docentes, passa por trazer os pais à escola e fazê-los entender que as mudan-
ças são necessárias e adequadas à sociedade do século XXI. 

Ana Paula Vaz Loureiro
Professora, #Somos Solução!
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Cuidar das crianças
A pandemia do Covid-19 com as suas limitações, restrições e quarentenas, levou a uma mu-
dança de paradigma familiar e educacional, acabando por as famílias passarem a viver em “ful-
l-time” para o seu todo, numa aprendizagem angustiante e exigente, com metas e necessidades 
diferentes, sendo obrigatória a articulação entre os tempos de lazer e de responsabilidade.

Posto isto, os mais pequenos, até ao primeiro ciclo, exigiram pais presentes e um acompa-
nhamento quase na sua totalidade, acabando por os pais se verem obrigados a deixar de lado 
muito do seu trabalho, e os filhos a gerirem expetativas e vulnerabilidades académicas perante 
os pais. Os mais crescidos, terceiro ciclo e secundário, fecharam-se nos seus mundos de uma 
forma autónoma e muitas vezes pouco controlada, acabando por ir fazendo aos poucos o que 
lhes era exigido, recorrendo muitas vezes a um processo de aprendizagem por cópia e não 
por integração de conteúdos, o que levou a uma diminuição do seu rendimento académico e 
um aumento exponencial do seu tempo social atrás das tecnologias, entre os jogos e as redes 
sociais. E o que aconteceu às crianças do meio? Os meninos e meninas do segundo ciclo? O 
que ainda não são autónomos mas têm de ser, o que deram saltos de exigência sem a total 
preparação, os que quiseram e tiveram de aprender de uma forma mais atabalhoada entre as 
“abertas” temporais dos pais?

Diria eu, que estas crianças foram de alguma forma as mais negligenciadas, não só de um 
ponto de vista académico, mas em termos das suas necessidades emocionais e sociais. 

Estas crianças, entre os 10 e os 12 anos, são as crianças que hoje nos enchem as urgências 
psiquiátricas, com sentimentos de tristeza profundos, ansiedades e medos intensos, angús-
tias com comportamentos lesivos, dificuldades de integração de si mesmos, baixos autocon-
ceitos académicos e desesperança com o mundo. Estas crianças, que de repente se estavam 
a virar para os pares, e lhes foi bloqueado este caminho, perderam-se dentro de si mesmos, 
foram absorvidos pelas exigências académicas e contextuais, e as tornaram ainda mais vul-
neráveis, a precisar de colo e cuidado.

Todas as crianças, com esta mudança de paradigma de vida demonstram agora maiores vul-
nerabilidades em termos sociais, de gestão emocional (particularmente em termos de ansie-
dades e medos de exposição social), e de autoconceito, procurando um lugar onde pertencer, 
escudando-se com tecnologias e redes sociais, sentindo-se muitas vezes perdidos, tristes 
e sozinhos. É fundamental, criar neste Pós-Convid-19 novas formas de comunicar e unir as 
crianças e jovens, novas disciplinas para focar e trabalhar as emoções e o reconhecimento dos 
sofrimentos, é necessário trabalhar a capacidade de ser e de estar consigo e com o grupo. É 
necessário e urgente escutar estas crianças, ajudá-las a aumentar o seu leque de vocabulário 
emocional e interior, para que os outros os compreendam e consigam chegar a eles.

Neste Pós-Covid-19 faz sentido pensar cada vez mais no perfil do aluno à saída da escolari-
dade obrigatória, desenvolver estratégias de ensino mais dinâmicas e com desenvolvimento 
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de ferramentas interiores de procura, de automotivação, de consciência crítica do mundo, de 
pensar e sentir em comunidade, de forma a que os conteúdos académicos não sejam apenas 
teoria que não faz sentido, mas a vontade de aprender, a relação estabelecida com a comuni-
dade educativa e as conquistas alcançadas tenham um novo significado, que muito para além 
das notas, traduzam o sucesso pessoal, individual e coletivo das nossas crianças.

Carla Dias da Costa 
Psicóloga Clínica, Ser Crescer e Aprender
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Sonho com um mundo melhor! 
Um mundo mais justo, empático e feliz. Aliás, essa deveria ser a única condição para estarmos 
vivos. 

Um mundo onde todos possam estar em harmonia e, sem exceção, vivam com dignidade, com 
respeito, com oportunidades, esperanças e em amor.

Há 13 anos que trabalho como Educadora Social com jovens em situação de grande vulnera-
bilidade socioeconómica, emocional e familiar e vejo, diariamente, os seus direitos serem-lhes 
negados. 

E fica muito difícil. Difícil de remendar, difícil de concertar, difícil de contornar, difícil de recupe-
rar e difícil de reparar os danos de uma desigualdade social tremenda!

Nascem muitas vezes com destinos traçados, não por eles, mas impostos pelas fortes expec-
tativas negativas de uma sociedade doente.

Só o amor e a educação podem salvar o mundo.

Por acreditar tanto que o amor e a educação são a “arma mais poderosa para mudar o mundo” 
(Mandela), dedico a maior parte dos meus dias a alargar o meu conhecimento sobre outras 
formas de educar, de chegar a todos e, principalmente, de desenvolver competências pessoais 
e sociais que me permitam ser uma educadora mais consciente e capaz. E esta, é para mim, a 
essência para chegar a todos, pois também acredito que a arte de educar inicia com a arte de 
nos educarmos a nós mesmos. 

E quando eu me (re)conheço, me conecto com aquilo que sou e compreendo a forma como 
represento internamente o mundo, torna-se mais fácil me relacionar com aquilo que está ex-
terior a mim.

A educação implica obrigatoriamente a existência de relação, já nos dizia Paulo Freire que: 
“ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens educam-se entre si me-
diatizados pelo mundo”, em interligação, em interdependência, pois crescemos juntos  e “En-
tre-somos” (Tich Nath Han): “Connect before correct” – palavras de “ordem” no trabalho social 
e educativo. 

Precisamos de falar no amor quando falamos de educação, pois na ausência do mesmo, tor-
namo-nos pequenos e fazemos os outros sentirem-se pequenos. Sem amor, fica difícil de cui-
dar; sem amor, fica difícil ser justo; sem amor, fica difícil incluir; sem amor, fica difícil olhar os 
outros através dos seus olhos; sem amor, fica difícil sermos empáticos; sem amor, fica difícil 
praticarmos a alteridade; sem amor, fica difícil sermos humanos.

Estamos a viver uma pandemia que nos obriga a estarmos fisicamente separados (mas nunca 
afastados). As escolas viram-se obrigadas a usar a criatividade, reinventando formas para 
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que as aprendizagens acontecessem e para que fosse possível chegar a todos. Acredito que 
as mais flexíveis foram as que melhor se adaptaram e lideraram o sistema. Já outras (fazendo 
o melhor que sabem com os recursos que dispõem), reproduziram, na íntegra, um paradigma 
que presencialmente já não funcionava: o da instrução, da segmentação, de heteronímia e da 
desigualdade.

Chegar a todos é conceber que todos são especiais, que cada um carrega um ADN específico, 
com características incomparáveis, com interesses, gostos e desafios totalmente diferentes, 
e o que nos faz tornar “senhores do nosso destino e capitães da nossa alma” (William Ernest 
Henley). Para isso, é necessário que o nosso sistema educativo, as nossas escolas, e “escolas 
são pessoas” (José Pacheco), assumam um “compromisso ético com a educação” (idem) e 
com as nossas crianças e jovens.

Não se pode querer chegar a todos, através da mesma aula, com os mesmos conteúdos, en-
tregues de forma uniforme. Não se pode querer chegar a todos onde haja segmentação do 
conhecimento por disciplinas; não se pode querer chegar a todos, quando “matamos” e des-
valorizamos o seu currículo subjetivo, impondo apenas e somente um currículo objetivo sem 
sentido prático para a vida do sujeito em aprendizagem. Não se pode querer chegar a todos, 
quando partimos do pressuposto que todos nasceram com as mesmas condições. Não se 
pode querer chegar a todos, quando avaliamos as aprendizagens pela capacidade de memori-
zação que cada um apresenta. E neste exemplo em particular, já imaginaram quantas crianças 
e jovens, quando saem da escola, necessitam de lutar pela sobrevivência, não tendo, muitas 
vezes, refeições de qualidade? Ou quantas/os são “adultos em ponto pequeno” que se viram 
“obrigados” a serem os “salvadores” da família? Já imaginaram quantas/os podem estar a 
dormir no chão de uma sala ou tiveram uma rusga da polícia logo pela manhã? Já pensaram 
quantas crianças e jovens estão expostos às mais variadas formas de violência? Estas e mui-
tas outras são situações reais com as quais já contactei e acompanhei.

Não pode haver aprendizagem, sem humanização. Não pode haver aprendizagem, se não hou-
ver escuta. Não pode haver aprendizagem se não forem asseguras as condições básicas de 
vida. Não pode haver aprendizagem enquanto não formos capazes de respeitar os ritmos e 
tempos de cada um. Não pode haver aprendizagem na ausência da emoção. Não pode haver 
aprendizagem, com ausência do movimento e perceção do corpo. Não pode haver aprendiza-
gem sem arte. Não pode haver aprendizagem, sem um processo participativo e democrático 
dos sujeitos em aprendizagem.

Assim, tal como refere Maria Emília Brederode Santos (2019), “A escola portuguesa parece 
demasiado centrada no aprender verbal para reproduzir e aplicar, e insuficientemente focada 
no aprender fazendo, aprender a fazer e aprender a partir do fazer [criar].”

A partir do que somos, do que sabemos e do que podemos fazer, urge afirmar a possibilida-
de de conceber “comunidades de aprendizagem”, como uma verdadeira resposta educativa e 
uma nova construção social de aprendizagem. 



61

Na pandemia, para além de todos os problemas, desafios e desigualdades provocadas, uma 
coisa todos percebemos: que “escolas não são prédios” (Pacheco). A aprendizagem acontece 
em qualquer espaço físico e lugar. O que é necessário, é organizar/criar “aprendizagens em 
proximidade” (idem) e por tutoria, e não “ensino à distância”.

Já Lauro de Oliveira Lima referia que "Escola, no futuro, será um centro comunitário, propul-
sor das equilibrações sincrônicas e diacrônicas do grupo social a que serve. Não só a escola 
utilizará como instrumento “escolar” o equipamento coletivo, como a comunidade utilizará o 
local da escola como centro de atividade. [...] a escola não se reduzirá a um lugar fixo murado."

Daniela Laranjeira
Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos
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A vida ficou entre parêntesis
O ensino e a educação mudaram demasiado no último ano. A vida toda ficou entre parêntesis, 
esperando um retorno incerto – e intermitente - ao mundo antes conhecido.

Alunos e alunas de todas as idades, e respetivos professore/as, foram forçados ao ensino à 
distância, com o objetivo de mitigar a pandemia. Ficaram com a vida reduzida a um ecrã. Sen-
tados frente a uma caixa. 

A agenda educativa que está agora em cima da mesa não serve para formar cidadãos com ca-
pacidade de autonomia e pensamento crítico. Não serve para motivar, dar ânimo, dar propósi-
to. Pouco serve para transmitir conteúdos escolares. Muito menos assiste ao desenvolvimen-
to das capacidades relacionais, já que priva estudantes e professores do contacto humano. 
Como se aprende a resolver conflitos? Como se promove a empatia? Como se fortalecem laços 
e vínculos amorosos? Como se fomenta a diversão, a leveza, o propósito, as boas emoções, até 
mesmo as pequenas loucuras e as travessuras, a amizade ou o amor adolescente, todos eles 
tão precisos para viver dilemas éticos, sofrer e recuperar das feridas, pensar a vida, para nos 
levar a conhecermo-nos como pessoas? 

Para muitos e muitas, a paciência inicial (assustada, estupefacta) deu lugar à ansiedade e esta 
ao entorpecimento.

Quantos e quantas raparigas e rapazes vivazes, espirituoso/as e extrovertido/as, que aprecia-
vam e usufruíam do ar livre e pouco olhavam para os ecrãs, murcharam como flores cortadas 
nas raízes, tornando-se tristes e apáticos? Quantas e quantos passam hoje horas sem fim nos 
seus quartos, sem movimento nem exercício, com a vida mediada pela tecnologia, a socializar 
em apenas duas dimensões, esfomeados por retornar à comunidade dos seus amigos, aos 
momentos de namoro e até de sexo, aos projetos e sonhos pré-pandemia? Acabaram-se as 
dormidas na casa de alguém, os desportos, os passeios, os bailes, os acampamentos de Ve-
rão, os treinos das bandas, os beijos atrás do muro da escola, as festas de aniversário, o coro, 
o teatro...

E estes são os privilegiados.

São muitos e muitas também os desafortunado/as que nem um quarto têm para se isolarem 
dos familiares, restringidos no tão necessário tempo de recolhimento, os que não conseguem 
fugir à violência doméstica, ou os que não foram bafejados pela sorte de ter um ecrã ou acesso 
acessível e continuado à internet (para assim poderem acompanhar as suas turmas e tentar 
não ficar para trás no conhecimento académico e na continuidade das relações que antes 
eram o centro das suas vidas).

Muito do discurso público gira em torno da saúde, da segurança e do risco. A política Covid-19 
centra-se na forma de prevenir o maior número possível de mortes e de manter as pessoas 
protegidas. Não discutirei aqui estas premissas.
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Mas valores como os imensuráveis benefícios das brincadeiras infantis, de cantar ou dançar 
juntos, do toque físico e da união humana não fazem parte dos cálculos que ouvimos diaria-
mente nos já nauseantes números da pandemia. 

Viver é mais do que simplesmente permanecer vivo. Não é apenas sobreviver. Como se vive 
plenamente a vida, sem a poder viver plenamente?

Não somos as pessoas individuais, desgarradas, separadas e desligadas que esta pós- mo-
dernidade narra. Estamos e somos profundamente interligados. Interconectado/as. Somos 
relação. “Eu sou, porque tu és”, como nos ensina o UBUNTU Africano.

Viver plenamente significa relacionar-se inteiramente. Os jovens e os mais velhos são espe-
cialmente sensíveis a este desligar. Vemo-los murchar com o passar do tempo, como se de 
fruta fresca se tratasse. As quantidades de sofrimento e o declínio invisível são incomensurá-
veis. Trata-se de outra forma de extinção. Precisamos por isso, ao falar de pandemia, de falar 
de sociabilidade. Dos bens fundamentais que são as relações. De aclamar o “estar com”, e 
lhe atribuir um valor sagrado. A ciência mostra que o elemento mais importante e influente no 
grau de felicidade e de saúde são as relações humanas. Assim o ensinou o mais longo estudo 
psicológico, realizado pela Universidade de Harvard. Mais do que os genes, a posição social...
são as relações que definem a nossa longevidade e o nosso bem-estar. Uma vida social plena 
deverá ser um direito humano básico, já que é uma necessidade humana capital. Mas claro 
que este também é um problema de desigualdade, de desequilíbrio social. O isolamento, a 
desconexão, afligem ainda mais os pobres do que os ricos, pois aqueles têm menos acesso 
aos melhores substitutos de que dispomos – os tecnológicos, claro, e outros como o acesso à 
cultura, e à própria educação como ela hoje se apresenta. 

Nós mirramos, melhor, toda a vida mirra, sem os outros por perto. A felicidade só faz sentido 
em conjunto. Uma importante revisão meta-analítica de estudos sobre solidão, sobre viver 
sozinho/a e sobre isolamento social mostrou que estes provocam, em média, e cada um deles, 
cerca de 30% de aumento da probabilidade de mortalidade. Este é aproximadamente o mesmo 
nível de risco que fumar 15 cigarros por dia ou beber costumadamente em excesso. 

Por quanto tempo iremos viver numa paisagem socialmente empobrecida, que nos enfraque-
ce? Quantos dos nossos filhos e alunos vivem hoje em solidão, apatia, ansiedade, com tendên-
cias obsessivas com medo de adoecer, e com profunda depressão? Que impacto deixará no 
futuro só conseguir ver os amigo/as e namorado/as através de ecrãs ou, muito ocasionalmen-
te, através de máscaras e assegurando os dois metros de distância? Não podemos atribuir um 
valor ao quanto custa perder estas felicidades que advém das relações, muito menos se com-
pararmos esse valor com o adiamento para um futuro qualquer de um determinado número de 
mortes (sim, porque somos todo/as mortais). 

E temos que honrar profundamente todos os que faleceram devido ao vírus e o/as que perde-
ram ou estão a perder entes queridos. Mas podemos falar sobre isso. Pensar conjuntamente 
soluções para nos reconectarmos.
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A Covid-19 é mais um passo trágico numa longa tendência de desconexão das pessoas em 
relação à comunidade e à natureza. Com cada passo dado nessa desconexão, nessa desarti-
culação entre nós, embora possamos sobreviver como entidades separadas, isoladas e solitá-
rias, tornamo-nos cada vez menos vivos. 

A migração da infância e da adolescência para ecrãs e o interior não começou com a Covid, 
nem o aumento da depressão infantil, da ansiedade, da doença mental. Agora temos um aler-
ta para inverter esta tendência - para revalorizar a importância das relações harmoniosas e 
próximas, a reunião em comunidade, o jogo, o ar livre, a ligação ao lugar onde pertencemos, 
a interação com a natureza. Esse é um dos grandes e urgentes desafios que agora espera a 
nossa mais profunda criatividade; a nossa mais profunda humanidade.

Helena Águeda Marujo
Professora Associada no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 
Titular da Cátedra UNESCO em Educação para a Paz Global Sustentável
Universidade de Lisboa
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As oportunidades para além da crise
Inteligência Emocional em Contexto Escolar

No Ocidente é comum encontrarmos associações entre o caráter chinês para a palavra crise e 
os conceitos «perigo» e «oportunidade». Etimologicamente, a palavra crise vem do grego krisis, 
que significa capacidade para distinguir, escolher, decidir, resolver. Uma crise é uma oportuni-
dade. Esta é uma imagem que uso frequentemente, quer nas minhas consultas, com crianças, 
adolescentes e famílias, quer nas formações que conduzo, dirigidas a pais e professores.

Descobrir oportunidades na pandemia é uma forma de ganhar controlo sobre a situação e é 
uma forma de potenciar a resiliência, enquanto capacidade de recuperar depois de se expe-
rienciar stresse. Este exercício de encontrar oportunidades nas dificuldades, nomeadamente 
no impacto da pandemia no contexto escolar e na aprendizagem, pode permitir diversas linhas 
de reflexão.

Todos ganhamos se olharmos para uma dificuldade como uma oportunidade de aprender, de 
melhorar, de desenvolver novos recursos, de conhecer outras possibilidades. Pensando em 
oportunidades e em ganhos, a pandemia trouxe a oportunidade a muitas crianças e adoles-
centes, de desenvolverem novos recursos pessoais, ganharem competências de vida, torna-
rem-se mais autónomos e desenvolverem a sua inteligência emocional.

As competências de vida ganharam destaque
Desde a preparação de uma refeição simples até à gestão de um horário de aulas à distância, 
as competências de vida são importantes porque...

• Contribuem para o autoconhecimento e para o desenvolvimento de uma identidade pró-
pria. A criança tem oportunidade de se compreender melhor.

• Contribuem para o desenvolvimento da autoconfiança. A autoestima sai fortalecida.

• Contribuem para o desenvolvimento de competências sociais. Ajuda a criança a compreen-
der e aceitar os outros, a estabelecer relações interpessoais positivas.

• Cultivam a autoconfiança. Promovem a capacidade de tomada de decisão e de resolução 
de problemas, incentivando a criança a explorar alternativas e a antecipar consequências.

• Cultivam a autonomia. 

• São aliadas da capacidade de gestão emocional.

• Contribuem para uma relação responsável com o tempo — o seu e o dos outros.

A Inteligência Emocional ganhou destaque
As emoções desempenham um importante papel no comportamento e nas decisões do ser 
humano. A Inteligência Emocional implica percecionar emoções, usar emoções com o obje-
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tivo de apoiar ideias, compreender emoções e informação emocional, ajustar emoções para 
o desenvolvimento emocional e mental. Ajudar uma criança a descobrir que as emoções não 
são um complexo dilema é dar-lhe ferramentas para conseguir identificar e nomear emoções 
que perceciona em si, e nos outros, para expressar de forma adequada as suas emoções e, 
também, fornecer-lhe estratégias para a regulação emocional. E, portanto, é possibilitar que 
se sintam (e que efetivamente sejam) mais capazes de lidar com situações que lhes fogem 
ao controlo e que provocam stresse.  O uso eficaz das emoções permite que a criança ganhe 
maior controlo sobre reações instintivas em condições de stresse, aprenda a melhor comu-
nicar o seu estado emocional, desenvolva relações saudáveis com a família e amigos, e que 
tenha sucesso na escola, no trabalho e na vida. Diversos estudos têm salientado a inteligência 
como enorme preditor do sucesso académico.

Recuperando os cinco conceitos chave, englobados no conceito de Inteligência Emocional de 
Goleman (1995), temos como possíveis orientadores quando o desafio é estimular a Inteligên-
cia Emocional em contexto escolar (mas, naturalmente, também no contexto familiar): 
4. Auto-conhecimento. Conhecer as nossas emoções e como se expressam em nós.
5. Auto-regulação. Ser capaz de regular e controlar a forma como reagimos às nossas emoções.
6. Motivação intrínseca. Desenvolver um sentido sobre o que é importante na vida.
7. Empatia. Compreender as emoções dos outros.
8. Competências Sociais. Construir relações sociais satisfatórias.

Reforço a relevância de se criarem condições para que as crianças:
• Saibam reconhecer uma emoção quando ela emerge;
• Compreendam melhor o que os outros sentem;
• Tenham uma maior capacidade de autocontrolo;
• Consigam tranquilizar-se de forma mais autónoma;
• Sejam flexíveis na procura de soluções face a contrariedades;
• Se relacionem com os outros de forma satisfatória;
• Sejam mais criativas;
• Confiem mais em si próprias.

I. Consciência Emocional - Ir além do “Estou mais ou menos”
Conhecer as nossas próprias emoções, ou seja, reconhecer uma determinada emoção quando 
ela está a acontecer é algo semelhante a um alicerce para a Inteligência Emocional. Esta auto-
consciência é essencial para que não fiquemos “reféns” dos nossos estados emocionais, sen-
do esta uma imagem muito frequente: as emoções a dominar a criança ou adolescente e os 
adultos com alguma dificuldade em dar resposta (também eles, muitas vezes, reféns das suas 
emoções). Nesse sentido, é relevante que desde cedo se estimule a criança a prestar atenção 
aos seus estados emocionais, às suas experiências internas. E a verdade é que através das 
experiências do brincar, os adultos cuidadores podem estimular essa atenção às experiências 
emocionais, do próprio e dos outros, reforçando como as mesmas se expressam no corpo.



67

II. Expressão Emocional - Então esta é a tristeza a falar… 
Falar de expressão emocional é falar do modo como as emoções “falam”, nomeadamente 
através do corpo. Estas pistas, por vezes subtis, são desde cedo identificadas através de ex-
pressões faciais e posturas corporais.

Pais, educadores e professores devem recordar-se de que a exploração da expressão emocio-
nal pode acontecer com recurso a diversos meios – o brincar, o movimento criativo, o cantar, 
o desenho ou o role play. Todas estas estratégias podem ser valorizadas em contexto escolar, 
desde a primeira infância como forma de desenvolvimento desta dimensão da Inteligência 
Emocional. Pais, educadores e professores devem, também, recordar-se que são eles próprios 
muitas vezes os travões à expressão emocional dos mais jovens, com todas as consequências 
do ponto de vista do desenvolvimento global e do bem-estar geral que daí advém.

III. Regulação Emocional

a) Crescer sem sentir? Não, obrigado.
Sabemos que a Inteligência Emocional é um dos mais poderosos recursos que nos permite dar 
resposta aos desafios da vida, lidar com o sofrimento e criar bem-estar. A parte positiva é que 
podemos trabalhar a nossa inteligência emocional; a parte desafiante para todos nós é: como 
vamos fazer isso?

As emoções fazem parte da nossa existência e das nossas vivências diárias. Por isso a res-
posta de evitamento, de situações que possam despertar determinadas emoções ou (quando 
já não conseguimos escapar às situações) a anestesia para não as sentir, apenas aumenta 
uma “bola de neve” de sofrimento que acabará por desmoronar-se. É claro que todos nós pre-
cisamos de nos distanciar dos problemas, de vez em quando. Mas se as nossas estratégias 
habituais para lidar com os desafios da vida ou problemas do dia-a-dia são o evitamento e a 
fuga, muito provavelmente vamos multiplicar conflitos internos. Na verdade, nada desaparece 
por magia, pelo que as situações difíceis são também importantes oportunidades de cresci-
mento e transformação. E é útil esta noção ser interiorizada ao longo do crescimento.

b)Bem-me-quer-mal-me-quer: posso escolher emoções?
Não existem emoções certa ou erradas. A nossa vida emocional faz parte da nossa expe-
riência enquanto seres humanos. O objetivo é permitir que todas as emoções se manifestem 
tal como surgem, sem adicionar julgamentos, exigências, preferências, resistências ou outras 
reações. Isto permite-nos notar e reconhecer as emoções, investigando como nos relaciona-
mos com essas experiências. Quanto mais “cumplicidade” e “familiaridade” tivermos com as 
nossas emoções, mais à vontade sentimos quando estas surgem e mais naturalmente elas 
seguem o seu percurso de surgir e eventualmente desaparecer. Daí ser tão relevante estimular 
a consciência e expressão emocional desde cedo, na família e na escola. A maturidade e a 
inteligência emocional resultam, não da inexistência de emoções difíceis, mas sim da capaci-
dade de as aceitar.
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Deixo cinco sugestões de valorização de dimensões da Inteligência Emocional, para integra-
ção em contexto escolar.

1. Espaço para as emoções surgirem
Criação de um espaço, como um placard, por exemplo, para a expressão emocional onde as 
crianças possam deixar os seus desenhos ou pequenas frases sobre algo que tenha sido im-
portante para elas, ao longo do dia, no contexto escolar.

2. Oportunidade para decidir
Pequenas decisões, como o tema da composição a ser feita ou o local da próxima visita de 
estudo, pode ficar a cargo da turma. O professor ajuda as crianças a encontrar estratégias 
para uma tomada de decisão justa, onde há espaço para a partilha de interesses, motivações, 
pensamentos, emoções.

3. Partilhas inter-turmas
Promoção de momentos de partilhas inter-turmas / salas, em que os grupos desenvolvem 
estratégias socio-emocionais que favorecem o trabalho de equipa. 

4. Maximização de competências
Identificação de talentos, aptidões e preferências em cada criança para que os mesmos pos-
sam ser realçados em contexto de grupo e em prol do grupo.

5. Momentos para âncorar
No Mindfulness, a nossa âncora é aquilo que nos coloca no presente, no aqui e no agora, corpo 
e mente. A mente divaga (naturalmente! Somos seres humanos.) para temas do passado ou 
para cenários futuros e a nossa âncora ajuda-nos a, voluntariamente, trazer a mente para o 
presente, sempre que o desejarmos.

Criação de momentos diários para foco, por exemplo através da respiração como âncora, com 
breves exercícios de meditação.

O meu desejo é que a escola pós-covid seja uma escola (ainda) mais atenta à importância 
das competências de vida e da Inteligência Emocional, para lá dos atuais exigentes currículos 
de cada disciplina. Que estas possam ter ganhado o seu inequívoco papel de destaque nas 
aprendizagens que se fazem em contexto escolar!

Inês Afonso Marques
Psicóloga Clínica, Oficina de Psicologia
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Os 4 Cs do Autocuidado e do Sucesso Escolar
A pandemia revelou-se numa adversidade que nos desafiou e continua a desafiar a transfor-
mar formas de estar e agir, seja individualmente, como coletivamente.

A escola, com o confinamento e o Ensino a Distância, revelou a urgência já proclamada de 
fazer acontecer a Escola do Séc. XXI. Neste sentido, há que veicular a celebração efetiva dos 
4Cs das competências essenciais da Aprendizagem ao Longo da Vida: Pensamento Crítico, 
Comunicação, Criatividade e Colaboração.

Os 4Cs cumprem como ingredientes fundamentais a constar em duas propostas de atuação 
pedagógica, uma enquanto recurso de Primeiros Socorros Psicológicos de Autocuidado e 
Bem-Estar, outra como Ação Educativa de Sucesso que fomente as melhores aprendizagens 
e o Sucesso Escolar.

Kit de Primeiros Socorros Psicológicos (PSP) do Autocuidado e Bem-Estar
Tendo por base os príncipios gerais da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre os Pri-
meiros Socorros Psicológicos (PSP), podemos encontrar nos 4 estádios contributos para a 
co-criação de um Kit do Autocuidado e Bem-Estar:

1. Estar preparado  - estádio prévio à intervenção em situações de crise
Apela ao desenvolvimento contínuo de competências de  autoconhecimento por forma a saber 
identificar os recursos de coping necessários à ativação de respostas a contextos de crise. 
Estar preparado implica conhecer-se e otimizar as potencialidades na forma de re-agir às si-
tuações e contextos.

2. Observar 
Convite ao desenvolvimento contínuo de competências de autoconhecimento e competências 
comunicacionais – consigo e na relação com os outros e o mundo.

Observar implica, também, saber e estar predisposto a responder a questões como: “Como me 
sinto?”, “O que controlo nos contextos em que interajo?”, “As respostas que tenho encetado 
são profícuas em termos de resultados?”, “Quem é a minha rede de suporte?”, “Como descrevo 
o contexto em que me deparo?”.

3. Escutar
Competência que envolve o treino da escuta ativa, por forma a identificar necessidades laten-
tes e objetivas, e responder de forma adaptativa aos contextos de crise. Escutar é dialogar sem 
som ou julgamento, é estar atento e focado no que realmente importa.

4. Conectar
Estar ligado consigo e com o mundo. O desenvolvimento de competências de autorregulação 
emocional, numa lógica de conexão interior. O desenvolvimento de respostas de atuação nos 
contextos, com serviços e pessoas, que respondam de forma adaptativa às necessidades que 
a situação de crise fez emergir, na lógica de conexão com o mundo. 
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Os 4Cs do Kit de PSP
• Pensar Criticamente sobre Si, as Relações, os Contextos, o Mundo subentende o desen-

volvimento de competências metacognitivas que podem e devem ser facilitadas nos con-
textos de interação da escola e da família. Todos se constituem modelos de atuação do 
pensar criticamente sobre, a par da facilitação do treino desta competência.

• (Saber) Comunicar Emoções, Pensamentos, Perspetivas, Resoluções de forma eficaz na 
preservação do bem-estar individual e coletivo – como o fazemos, conosco, nos contextos 
de interação na escola e em família?

• (Saber) Colaborar nos vários contextos de interação. A colaboração implica a ativação de 
um outro conjunto de Cs fundamentais à preservação das relações e de resoluções: os Cs 
da Confiança, da Compreensão, da Cooperação, da Criação de sentidos e respostas.

• Ser Criativo na forma de pensar e agir “fora da caixa” que permita o reforço de forças de 
Humor, de Coragem, de Entusiasmo, de Gratidão, de Persistência para fazer face aos con-
textos adversos, e assim treinar a grande força da Resiliência.

Numa lógica de aplicação quer individual como em relação com o Outro (contextos educativos 
e familiares), o Kit de PSP do Autocuidado e Bem-Estar pode constituir-se num recurso que 
permite o treino da Resiliência, tão fulcral na atuação de situações ou contextos de crise. 

Tertúlias Dialógicas

O contributo de uma Ação Educativa de Sucesso (AES) do projeto INCLUD-ED
No âmbito do Projeto INCLUD-ED – Comunidades de Aprendizagem, a AES de Tertúlias Dialó-
gicas, permite a cocriação de sentidos e significados por meio da participação mediada pelo 
diálogo igualitário.

As Tertúlias podem ser Literárias, Artísticas, Musicais, Científicas, Pedagógicas, mediadas por 
recursos que convidam ao contato com os Clássicos da Literatura, da Arte, da Música, da 
Ciência e da Pedagogia.

A realização de Tertúlias Dialógicas permite o desenvolvimento dos 4Cs, desde que realizadas 
de forma periódica e sistemática. Pode ser realizada em contexto de turma em atividade letiva, 
ou envolvendo a comunidade educativa em atividades não letivas e de participação voluntária.

O exemplo de Tertúlias Literárias Dialógicas permite ilustrar a expansão de aplicação das Ter-
túlias.

Tertúlias Literárias Dialógicas
Atividade de leitura e de coconstrução de significado, baseado na literatura clássica universal. 

A leitura dialógica, parafraseando Paulo Freire, promove uma abertura ao diálogo sobre o mun-
do e com o mundo, permitindo a compreensão do texto a par da criação de sentidos e signifi-
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cados que as interpretações do texto provocam. A partilha de todos na Tertúlia evoca a comu-
nhão de valores e as diferentes formas de ver e sentir o mundo.

A Tertúlia Literária não só fomenta o aumento de vocabulário, como melhora a expressão oral, 
a compreensão, o pensamento crítico e as capacidades de raciocínio. Não sendo uma AES que 
enfoque na dimensão instrumental da aprendizagem, promove, por outro lado, o desenvolvi-
mento dos 4Cs tão essenciais para a aquisição das aprendizagens instrumentais.

Os 4 Cs das Tertúlias:
• Pensar Criticamente sobre o que se lê, articulando as interpretações e perspetivas díspares 

dos diferentes participantes na Tertúlia, na construção de significados sobre o Clássico e 
o Mundo.

• (Saber) Comunicar o que se leu e pensa sobre o Clássico, expressar oralmente as ideias, 
valores e perspetivas a par de saber argumentar com fundamento. 

• (Saber) Colaborar na Tertúlia respeitando as regras de participação, celebrando os princí-
pios da aprendizagem dialógica do diálogo igualitário e da inteligência cultural. O respeito 
pelas regras a par do compromisso de fazer parte do grupo evocam competências de es-
cuta ativa e de empatia. 

• Ser Criativo na forma como se apropria e aplica os contributos das Tertúlias, no seu dia-a-
-dia, na relação consigo e com os outros.

A AES das Tertúlias Dialógicas não implica novos desenhos pedagógicos ou planos de aula, 
mas um compromisso em assumir que é uma ação que pode ser veiculada em contextos edu-
cativos envolvendo toda a comunidade educativa.

Os 4Cs da Escola do Séc. XXI revelam-se, no contexto pandémico, como ainda mais funda-
mentais no desenvolvimento de práticas de autocuidado e bem-estar a par de ações educati-
vas que sustentem o sucesso escolar. 

Transformar as adversidades em oportunidades é permitir trazer na era Pós-Covid a Esperan-
ça e a Resiliência com os contributos necessários da Ciência: sejam dos modelos de interven-
ção psicológica em situações de crise, seja do paradigma da aprendizagem dialógica com as 
evidências do projeto INCLUD-ED – Comunidades de Aprendizagem.  

Joana Inácio
Mediadora, AE Agualva Mira Sintra
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Quando um problema vira uma oportunidade 
Agradecendo o pertinente convite e respondendo ao repto que me foi proposto, deixo em tom 
de desafio, duas ideias, que a meu ver, podem e devem ser pensadas, debatidas e levadas às 
nossas salas de aula, professores e alunos. 

Reconhecendo que a pandemia nos deixou incontornáveis consequências para o futuro do en-
sino e no normal desenvolvimento dos conteúdos, há que levar a cabo medidas práticas 
em duas frentes, a saber: 

Recuperação dos conteúdos perdidos e a introdução do desenvolvimento emocional e so-
cial da dinâmica de sala de aula. 

Nesta iniciativa pretende-se desenhar em traços latos este projeto, sendo a meu ver necessá-
rio desenvolvimento a breve trecho. 

1. Recuperação de conteúdos
A pandemia que ainda estamos a viver, veio provocar maiores assimetrias entre alunos e colo-
car em causa a igualdade de oportunidades preconizada pela nossa constituição. 

Os alunos têm diferentes condições ao nível dos equipamentos, sendo que para alguns fala-
mos do primeiro contacto diário. Apesar dos mais diversos esforços, condições e velocidade 
de internet continuam díspares, que, sem dúvida colocou e coloca em causa a execução dos 
planos pedagógicos. 

As escolas e os professores com diferentes velocidades de adaptação à nova realidade, en-
carregados de educação com mais ou menos possibilidades de apoiar o estudo dos seus edu-
candos, sendo que falamos de um apoio como nunca o tinham dado antes, à ausência total de 
apoio por diversas causas. 

Não podemos deixar de considerar, como não o fazemos em contexto de sala de aula que 
cada aluno é único com características pessoais distintas e por isso, também estes sofreram 
processos de adaptação diferentes a esta nova realidade. 

Por estas e outras razões, estão criadas um sem número de estágios de desenvolvimento di-
ferentes com que as escolas e professores se vão deparar. Teremos realidades entre os que 
pouco progrediram nestes meses e aqueles que se desenvolveram como nunca. 

Estas diferenças, quase que individuais não se resolvem, a meu ver, com soluções genéri-
cas que sendo mais fáceis de implementar, não terão os resultados desejados. 

As soluções encontradas no ano passado, a saber: A criação de 15 dias para recuperação de con-
teúdos e o cancelamento da devolução dos manuais escolares, por forma a mantê-los em casa 
dos alunos para poderem trabalhar segundo o seu ritmo e as suas necessidades, não são as so-
luções para todos os males. Não demonstraram sê-lo no passado, não servem a este presente.
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Se a segunda medida é plena de sentido e a manter este ano, a primeira pode ser aprimora-
da de acordo com a experiência do ano passado. 

De acordo com o propósito desta abordagem, a minha sugestão não passa por uma nova 
fase de recuperação de conteúdos no próximo ano letivo (como já vai sendo falado), mas sim 
por um plano de recuperação assente num programa de tutoria que dê soluções diversas de 
acordo com as várias necessidades dos alunos.

Terá de haver um reforço pluridisciplinar de professores em cada agrupamento, coordena-
dos por um professor da casa, responsável pela dinâmica do aluno. 

Importante a coordenação com o diretor de turma, responsável pelo diagnóstico de necessi-
dades no início das aulas, por forma a estabelecer um plano individual de recuperação para as 
disciplinas e as matérias em que o aluno se encontrar deficitário. 

A forma usada até ao momento: O ter X tempos de recuperação global (mesmo que aquele alu-
no ou aquela turma não necessite) em determinada disciplina, às custas de tempos letivos ne-
cessários para o cumprimento de programas, quase consensualmente considerados como 
longos, provocará um eterno “correr atrás” desta geração de alunos. 

Um programa de tutoria sério e de implementação real, diminuirá as assimetrias e os even-
tuais atrasos programáticos, servindo assim o sucesso do processo ensino/aprendizagem. 

2. Desenvolvimento emocional e social da dinâmica de sala de aula
Ficam por resolver os danos emocionais e sociais com que muitos dos nossos alunos se de-
param neste momento, tema que se não adereçado corretamente, deitará outros intentos por 
terra. 

Daí que será o momento de incluir um programa de Educação Emocional nas escolas, que per-
mita desenvolver a inteligência emocional do aluno.  

Segundo Daniel Goleman, a inteligência emocional divide-se em 5 grandes pilares:  Autoco-
nhecimento emocional; Controlo emocional; Auto motivação; Reconhecimento das emoções 
nas outras pessoas; Relacionamentos interpessoais. 

Segundo o autor, o indivíduo que consegue controlar as suas emoções, também consegue de-
senvolver melhor a sua inteligência. Através deste trabalho mitigamos os danos emocionais pro-
vocados pela pandemia, pela ausência da escola e do contacto próximo com os pares, como 
ajuda na resolução problemas que veem de longe, como a indisciplina, bullying, absentismo, 
promovendo a inclusão, uma vez que aprendem a lidar melhor com a frustração apresentando 
melhorias consideráveis, no seu processo de aprendizagem. 

Um aluno mentalmente saudável, que se compreende e compreenda o próximo, está mui-
to mais perto do sucesso académico e mais do que isso, de ser mais feliz e bem-sucedido na 
vida.  



74

Para isso, há que reforçar os psicólogos nas escolas, criando um programa adaptado à reali-
dade do agrupamento. Estes profissionais formando os seus pares, devem materializar a 

metodologia em sala de aula, auxiliando professores e alunos a ultrapassar as questões apre-
sentadas. 

Pequenos gestos produzem grandes alterações na dinâmica da sala de aula com as subse-
quentes melhorias no processo de aprendizagem. 

Já há programas experimentados pelo mundo fora e psicólogos e professores em Portugal 
que se preocupam, estudam e experimentam o trabalho das emoções nas escolas. 

A implementação de um programa deste género, pode começar a ser feita num curto espa-
ço de tempo, apresentada nas vertentes e níveis consoante a disponibilidade de cada escola: 

Nas ACS; Gestão flexível do currículo ou de forma imersiva nas salas de aulas, das várias dis-
ciplinas, auxiliando ao mais eficiente cumprimento dos conteúdos programáticos. 

Temos de aproveitar o que as coisas podem trazer de bom. 

A pandemia e a “guerra” à pandemia são uma oportunidade de fazer as coisas de maneira dife-
rente e melhor, adequando a escola às novas necessidades não só desta crise mas às neces-
sidades dos alunos do século XXI.

Jorge Ludgero
Grupo Leya
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Nada será como dantes…
A única certeza que temos, neste tempo de enormes incertezas é que, depois do que se viveu 
– e vive em tantos lugares do mundo – nada será como dantes.  E, em tempo de incertezas, 
é crucial criar seguranças. Conhecendo-me e acreditando em mim, acreditando nas minhas 
relações e nos meus vínculos de confiança e descobrindo o meu sentido e propósito. 

Somos fios de uma tapeçaria que sofreu um forte desgaste. Há fios que se partiram e é urgente 
voltar a tecer, com cuidado e desvelo. A escola – e a educação -  é o espaço perfeito para vol-
tar a ligar, a entrelaçar, cada fio danificado. Para isso é necessária uma ética do cuidado, uma 
liderança servidora e verdadeiros construtores de pontes. 

É aqui que a Academia de Líderes Ubuntu trabalha e investe toda a sua energia. Inspirar, curar, 
ligar e acreditar que cada um tem dentro de si o fogo capaz de se transformar a si e ao mundo. 
“Senhor do meu destino, capitão da minha alma” do poema Invictus que tanto inspirou Nelson 
Mandela e que inspira todos os que passam pela Academia. 

Rui Marques
UBUNTU
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Síntese
O ser humano é um ser social, que precisa da interação com os outros para se desenvolver 
harmoniosamente e para estar bem. A escola tem como missão formar bons cidadãos, que 
saibam viver em sociedade. Quando a pandemia surgiu e quando o isolamento social foi im-
plementado, as crianças e jovens foram duplamente afetados. Viram não só o seu tempo com 
os pares diminuir, mas também as aprendizagens socioemocionais a serem afetadas.

Contudo, há boas notícias! Oito testemunhos apontam para algumas soluções: 

• A criação de escolas de acolhimento que, regra geral, eram frequentadas por alunos de 
meios socioeconómicos desfavorecidos, fizeram com que estes alunos pudessem conviver 
com os seus colegas, continuando, assim, o seu desenvolvimento socioemocional; 

• O facto de termos estado muito conectados virtualmente pode fazer com que os jovens 
apreciam mais os momentos sociais com os seus pares e amigos, levando à construção 
de relações sociais positivas;

• A escola deve identificar os alunos que estão social ou emocionalmente mais fragilizados 
devido à pandemia e construir programas específicos de intervenção com estes alunos, de 
forma a promover o seu bem-estar e o desenvolvimento de competências socioemocionais;

• De forma a recuperar os conteúdos programáticos em atraso, e sabendo que a relação pro-
fessor-aluno é um dos maiores preditores do sucesso escolar dos alunos, a criação de um 
projeto de tutoria parece ser uma boa estratégia;

• A escola deve ser um local ainda mais humano e privilegiado, de boas relações entre os 
profissionais e os alunos. Até porque, já percebemos, os alunos aprendem em qualquer 
lugar e de uma forma autónoma, mas a escola continua a ser um local privilegiado para o 
desenvolvimento socioemocional, com modelos sociais positivos, que contribuam para a 
construção de relações sociais positivas;

• Para a recuperação de aprendizagens, sejam elas académicas ou emocionais, é necessário 
existir uma mudança nas práticas pedagógicas utilizadas. Estas deverão ter uma ligação 
ao dia-a-dia dos alunos, ter uma componente mais prática e serem adaptadas a cada um 
dos alunos. A pandemia veio demonstrar, uma vez mais, que dar as mesmas tarefas para 
todos os alunos não funciona e agrava as desigualdades já existentes. Agora devemos 
assumir que os alunos são diferentes e orientá-los nas suas aprendizagens de acordo com 
as suas necessidades, interesses e especificidades;

• Por fim, é urgente a criação de uma disciplina ou projetos que desenvolvam a inteligência 
emocional e as competências socioemocionais de todos os alunos. Se a escola cria pro-
gramas e projetos para recuperar as aprendizagens académicas, então também deve preo-
cupar-se com a parte socioemocional das crianças e dos jovens, que estão, aliás, incluídas 
no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
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4. Práticas Centradas 
nos Alunos
Há muitos anos que se discute que o ensino não deve continuar a seguir um modelo tradicio-
nal e, embora seja verdade que essa mudança já aconteceu em muitas escolas, existem algu-
mas cujo processo de ensino-aprendizagem continua a ser centrado nos professores.

Apesar de todos os esforços realizados pelo Ministério da Educação, ao criar o Perfil dos Alu-
nos à Saída da Escolaridade Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais e a reforçar a autono-
mia das escolas para que apostem numa maior flexibilidade curricular e inovação pedagógica, 
nem todos os professores utilizam em práticas pedagógicas centradas nos alunos.

A pandemia veio trazer ao de cima todas estas fragilidades, pois os professores precisavam de 
equacionar as aulas de uma forma diferente e os alunos não estavam preparados para assu-
mir tal autonomia e responsabilidade.

As principais consequências foram perdas significativas de aprendizagens por parte dos alunos 
a quem foi muito difícil acompanhar as aulas no ensino a distância e estudar autonomamente.

Esta falta de autonomia levou a que, em alguns casos, os alunos procurassem demasiado os 
professores e a que estes sentissem que tinham que estar sempre disponíveis e online para 
os ajudar. Entre plataformas de gestão da aprendizagem, Whatsapp, e-mails e telefonemas, os 
docentes procuraram responder a todas as dúvidas e questões dos alunos, o que levou a um 
cansaço extremo e a sentimentos de impotência quando não os conseguiam apoiar.  

No regresso ao ensino presencial, percebeu-se que o fosso entre os alunos tinha sido ainda 
mais aprofundado. Os bons alunos mantiveram ou melhoraram os seus resultados, pois pode-
rá ter existido algum facilitismo e já eram alunos mais responsáveis e autónomos. Contraria-
mente, aqueles que viviam em contextos familiares mais desfavorecidos e que habitualmente 
já tinham piores resultados, sentiram ainda mais dificuldades.

Mas, mais do que discutir resultados académicos, importa perceber se as aprendizagens rea-
lizadas foram suficientes e se, nestes últimos anos, preparámos verdadeiramente os nossos 
alunos para o contexto atual.

Este pode e deve ser um momento de reflexão e de viragem na Educação, dando oportunida-
de aos alunos de aprenderem melhor e desenvolverem as competências de que efetivamente 
precisam!
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Uma oportunidade assíncrona
Assíncrona. Palavra que entrou definitivamente no léxico educativo durante o ano de 2020. 
Professores, alunos e encarregados de educação foram de repente despertos para este termo 
e em particular na sua utilização para designar “aulas assíncronas”. Desde há muitos anos que 
os termos “síncronos” e “assíncronos” fazem parte da terminologia dos processos de ensino 
e aprendizagem nos modelos de ensino a distância. Referem-se aos processos de ensino e 
aprendizagem que ocorrem simultaneamente, situação de síncronos, ou aos que ocorrem em 
momentos diferidos no tempo, situação de assíncronos.

É paradigmático o facto de que, durante os anos da sua existência, a comunidade educativa, 
de forma geral, não se apercebeu, e muito menos se apropriou, destes dois termos. Tal deve-
-se ao facto de que no modelo de ensino tradicional, e quase exclusivamente presencial, os 
processos de ensino e os de aprendizagem sempre foram considerados como existentes em 
simultâneo. Num modelo tradicional, e numa sala de aula clássica, o professor ensina e simul-
taneamente é suposto que o aluno aprenda. O processo de ensino-aprendizagem está assim, 
tradicionalmente e inerentemente, centrado no professor. Mas nos processos do modelo de 
ensino a distância, em que o aluno não se encontra fisicamente e simultaneamente perante o 
professor, é obrigatório refletir, desenhar e implementar processos de ensino e processos de 
aprendizagem que ocorram em momentos e lugares distintos. Tal implica, necessariamente, 
que o professor passe a ter em conta os processos de aprendizagem do aluno e conceba e pla-
neie os processos de ensino colocando-se de forma muito mais explicita na posição do aluno, 
centrando neste último, e de forma definitiva, todo o processo de ensino e aprendizagem. 

A pandemia de COVID-19, e a necessidade de confinamento e encerramento compulsivo das 
escolas, obrigou de forma massiva que toda a comunidade educativa ficasse desperta para 
os processos de ensino a distância. O cenário de ter alunos e professores impedidos de se 
encontrarem fisicamente, colocou em crise o sistema educativo e foi necessário procurar al-
ternativas que minimizassem o prejuízo de não ser possível continuar a ensinar e a aprender 
dentro das regras tradicionais e clássicas do sistema que regula a educação desde o período 
da revolução industrial. No primeiro impacto, que ocorreu em março de 2020, as práticas que 
se implementaram durante o primeiro encerramento compulsivo das escolas ainda tentaram 
replicar este sistema recorrendo à internet apenas como meio comunicacional substituto das 
aulas presenciais, procurando através das aulas on-line manter as práticas usuais do ensino 
excessivamente centrado no professor. Mas rapidamente ficou claro que o modelo tradicional 
e clássico não tem a flexibilidade suficiente para permitir alterações de contexto na relação 
entre os professores e alunos. Um modelo excessivamente centrado no professor desmorona-
-se quando o professor não pode estar no centro do processo. Mas no segundo impacto, que 
ocorreu no confinamento de janeiro de 2021, e com a experiência adquirida no ano anterior, 
as escolas perceberam que tinham de organizar os seus processos de forma diferente. Surgi-
ram assim sistematizadas as designadas “aulas assíncronas”. Tempos de aprendizagem, mas 
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também de ensino, onde os momentos em que se ensina e os momentos em que se aprende 
estão desfasados no tempo, para além do espaço. E para que estas aulas cumpram o seu pa-
pel os professores são “obrigados” a pensar nos alunos, como estes aprendem e a recentrar 
neles o processo. 

Não foi a pandemia que introduziu a necessidade de mudança de paradigma na recentragem 
dos processos de ensino-aprendizagem nos alunos. Já há muitos anos que se multiplicam os 
esforços para que esta recentragem aconteça. Mas a pandemia deu-lhe uma necessidade e 
assim uma oportunidade, para além de uma escala sem precedentes e muito difícil de promo-
ver se não existisse uma rutura.

É necessário avaliar como foi implementado este reposicionamento do processo ensino-
-aprendizagem. E aprender com a experiência. Ficou naturalmente aquém do que é possível e 
seria desejável. Mas a rutura aconteceu. Seria agora um prejuízo muito grande se, terminada 
toda a convulsão provocada pela pandemia, tudo voltasse a ser como era. Penso que nem será 
possível. Mas é preciso continuar a procurar abordagens alternativas ao que está enraizado. 
É ainda necessário desenvolver estratégias eficazes de mobilização e motivação dos alunos 
para os momentos em que estão fisicamente sozinhos. O processo centrado no professor é 
um processo cómodo para os alunos e alimenta uma inércia que necessita de ser quebra-
da. Por outro lado, o segundo impacto não foi ainda suficiente para se questionarem de for-
ma definitiva os modelos tradicionais de avaliação das aprendizagens, suportados em testes 
presenciais. Observou-se uma tentativa de mimetização das práticas de testes escritos, mas 
agora no novo espaço comunicacional onde se levantaram questões de confiança e credibili-
dade pelo facto de os alunos e professores não estarem juntos no mesmo espaço físico. 

A crise provocada pela pandemia representa assim a oportunidade de aumentar as possibili-
dades para tornar a educação mais adequada para os desafios que atualmente se colocam à 
nossa sociedade. Para isso é necessário combinarmos os processos de ensino-aprendizagem 
no espaço tradicional, usando as metodologias de pedagogia diferenciada que aí já se vinham 
implementando, com a agora potencial utilização de um novo espaço de ensino-aprendizagem 
(a distância e tirando partido das novas formas de comunicação). E ainda, se flexibilizarmos o 
tempo e o espaço dos momentos de ensino e dos momentos de aprendizagem. Talvez assim 
seja possível, darmos um salto qualitativo numa educação que, segundo é comum dizer-se, 
ainda se caracteriza por modelos criados no século XIX, aplicados em escolas concebidas no 
século XX, mas onde os alunos já há muito se encontram no século XXI.

Gonçalo Xufre Silva
Instituto Politécnico de Lisboa e OCDE
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Um investimento estratégico na educação
Se uma sociedade pode ser considerada desenvolvida tendo em conta os seus incríveis feitos, 
o seu incomparável carácter, ou a sua imensa capacidade de adaptação, será sempre através 
da educação que estará assente a capacidade de evolução dessa sociedade e dos seus indi-
víduos. A educação é o singular vetor de desenvolvimento desse potencial que, mais rápida ou 
lentamente, poderá exercer o seu papel transformador através da aquisição de conhecimen-
tos, competências e valores, tendo em vista a formação de pessoas autónomas e de cidadãos 
ativos e responsáveis.

Nesse sentido, parece óbvia a necessidade premente de investirmos consideravelmente na 
educação enquanto área primordial de desenvolvimento do nosso país, pois serão poucos os 
outros investimentos que nos trarão um retorno tão direto e seguro como a educação. 

Não podemos dizer que não haja (algum) investimento, mas é preciso irmos mais além. Por-
que o investimento que deve ser realizado não é meramente financeiro, mas sim um investi-
mento estratégico na construção do processo formativo dos nossos jovens, para que todo o 
investimento financeiro que venha a ser aplicado não seja, no fim, cego e sem rumo.

De forma a alcançarmos uma evolução significativa da nossa sociedade, na persecução de um 
mundo economicamente capaz, mas também socialmente mais justo e ambientalmente mais 
sustentável, precisamos de investir na definição clara de quais são os conhecimentos, com-
petências e valores fundamentais que deverão ser transmitidos aos jovens para concretizar 
essa visão. 

Em parte, a definição do “Perfil do Aluno” serve como mapa, pretendendo definir o produto final 
desse processo de aprendizagem.

Por outro lado, é crucial avaliarmos o nosso ponto de partida, para compreender o que já está 
a ser feito e o que falta aos nossos jovens para que alcancem esses ideais. No entanto, as 
escolas continuam a ser avaliadas e classificadas pelos exames nacionais, não sendo estes 
capazes de avaliar todas as valências do “Perfil do Aluno”. 

Acabou por ser a necessidade de adaptação à pandemia que avaliaram a nossa educação, 
demonstrando que esse perfil é ainda apenas uma intenção e não o resultado já alcançado. 
Para além disso, as lacunas nas aprendizagens afastaram-nos ainda mais dos resultados 
pretendidos.

Ao olharmos para os alunos que concluem o ensino secundário, enquanto produto final deste 
processo de aprendizagem, verificamos que o sistema que deveria capacitá-los para alcança-
rem o seu máximo potencial, afinal é o sistema que lhes incute, durante todo o seu percurso 
académico, que só serão (ou não) bem-sucedidos, se tiverem aproveitamento numa metodo-
logia de avaliação que não tem em conta todas as suas formas de inteligência, a sua indivi-
dualidade, a sua evolução, ou sequer todos os critérios de competências desse mesmo perfil. 
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Simultaneamente, são obrigados a tomar decisões sobre o seu percurso académico/profis-
sional, com pouco ou nenhum acompanhamento ou orientação vocacional, apercebendo-se 
finalmente que o sistema não irá valorizar as suas vocações e ambições.  Apenas valoriza a 
sua formação académica, pois o acesso ao ensino superior rejeita todos os outros aspetos da 
sua vida e do seu perfil. Em suma, a mensagem que estamos a passar aos nossos jovens é que 
não interessa o desenvolvimento de outras competências e não interessa a intervenção social, 
ambiental ou em prol da cidadania.

No final, queremos que esse processo de aprendizagem e metodologia de avaliação omissa 
em tudo, salvo a sua avaliação académica, consiga dotar os jovens em final de percurso, de 
todas as capacidades – de autonomia, de autorregulação, de espírito crítico e de resolução de 
problemas - para poderem estar aptos a enfrentar o ensino superior e/ou o mercado de traba-
lho, sendo capazes de surpreender as empresas através da sua diferenciação individual e das 
suas experiências singulares.

Portanto, aproveitemos o que de bom nos trouxe a pandemia: a certeza de que é necessário 
fazer diferente. As lacunas nas aprendizagens podem ser ultrapassadas através da redefinição 
do que é essencial. 

Devemos dar menos foco ao conteúdo e apostarmos nas competências fundamentais que es-
ses pretendem desenvolver. Devemos estimular os jovens a construir o seu conhecimento de 
forma autónoma, retirando a centralização da informação do professor. Devemos desafiar os 
jovens a desenvolver as suas capacidades interpessoais, dando-lhes voz e espaço de reflexão 
em grupo, ao invés de estarem sentados de costas uns para os outros, sem poderem comuni-
car sem ser com o professor.

Precisamos de uma escola em que os jovens não se afastem ou se sintam desiludidos porque 
a escola lhes diz - “não sabes”. Permitindo que a escola siga os princípios do “growth mind-
set”, que lhes diga antes - “não sabes, ainda”. Que permita um desenvolvimento individual que 
tem em conta o seu ritmo, os seus interesses e a sua vocação.

Precisamos de uma escola que vá de encontro às suas expectativas. Porque os jovens não 
compreendem porque têm de saber responder ou debitar informações que conseguem encon-
trar rapidamente numa pesquisa no Google. Ao invés, os jovens querem ser preparados para 
saber perguntar, interpretar, criar, testar, errar e descobrir respostas para problemas que nunca 
foram levantados.

Precisamos, sobretudo, de uma escola que não acabe na escola. De dizer aos jovens que tudo 
é uma aprendizagem, mesmo quando estão a jogar futebol ou computador. De uma escola 
que desafie, valorize e avalie positivamente os jovens quando demonstrem empatia, inclusão 
e responsabilidade social e ambiental. 

Para isso, a escola precisa, tal como os jovens, de aprender a aprender.  

Eduardo Filho
Inspiring Future
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Pandemia: uma oportunidade perdida?
A pandemia trouxe desafios acrescidos a pais, educadores e professores. Por força de um 
vírus, de um inimigo invisível - o Covid 19 - fomos obrigados a alterar a nossa forma de vida. 

O desafio no ensino tornou-se ainda maior, com as restrições impostas à aprendizagem. Sem 
possibilidade de “beber” da experiência do passado, começou a escrever-se o futuro sem cer-
tezas. Inventaram-se soluções em cima do joelho, com o argumento de que crianças e jovens 
não podiam perder aprendizagens tão importantes para o seu desenvolvimento. 

A migração do ensino presencial para o online, sobretudo, trouxe novas questões e dificulda-
des. Ao deixarem de estar no mesmo espaço físico, professores e alunos tiveram de redobrar o 
esforço, o que se refletiu claramente na visível desmotivação e cansaço de muitos.   

A socialização, tão importante para os mais novos, passou a ser feita com a mediação de um 
ecrã. Ou, no regresso à “normalidade” possível, após o confinamento, sempre com a máscara 
pelo meio. Com custos que só poderemos avaliar a médio/longo prazo.

Muita coisa mudou com a pandemia. Mudaram os hábitos, as vontades, as regras, os limites. 
O que ficou, afinal, desta época estranha e sem precedentes? Que ensinamentos levamos para 
o futuro? 

Receio que esta pandemia tenha sido, afinal, uma oportunidade perdida. Os momentos de cri-
se são oportunidades de mudança. E o ensino precisa de mudar! Urgentemente. Mas pouco 
foi feito, a meu ver, para que a verdadeira mudança aconteça. O pó começa a baixar e está 
(quase) tudo na mesma. Pelo menos o essencial. O ensino continua padronizado, centrado no 
professor (basta ver a organização de sala na maioria das instituições de ensino, como era an-
tigamente, com as crianças viradas para o professor e a verem as costas uns dos outros). As 
dificuldades em envolver/motivar o aluno parecem cada vez maiores. Os conflitos e os com-
portamentos desafiadores sucedem-se. A mensagem por detrás deles está à vista, mas falta 
tempo para a decifrar. Falta tempo para observar, para corrigir, para ensinar, para educar, para 
fazer a diferença. Rotula-se como nunca. E com base no rótulo, passa a agir-se em conformi-
dade. O que interessa são, demasiadas vezes, os quadros de honra, as boas notas, o sucesso, 
a excelência académica. E as emoções? E ajudar os mais novos a descobrirem quem são? Os 
seus talentos, as suas paixões… Que crianças e jovens temos no pós-pandemia? E que futuros 
adultos teremos? Fica a reflexão.

Nuno Pinto Martins
Academia Educar pela Positiva
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Novos contextos pedagógicos
Quando acreditamos que é possível superar quaisquer desafios, percebemos como os limites 
só existem na nossa imaginação ou no nosso sistema de crenças. Relacionar Pandemia & 
Educação, Pandemia & Escola, não tem para mim outra representação geral que não esta, su-
peração! De repente e sem aviso prévio parecia que a escola ia ficar perdida e sem rumo, que 
os alunos, todos em casa, se desvinculariam daquele espaço e daqueles adultos. Sentiu-se 
receio, e alguma convicção de que seria muito difícil e moroso voltar a encontrar um rumo, um 
espaço e um tempo para a escola, nesta “nova realidade”. Difícil foi, moroso não! Toda a regra 
terá a sua exceção, de outra forma jamais se poderia tornar regra; mas o que me foi possível 
assistir foi um “realinhar de estratégias” sem rede, sem certezas, mas com muita vontade de 
não deixar ficar ninguém para trás. Terão ficado? Infelizmente sim! Mas não ficaram sem que 
pelo menos, se tenha ficado com uma consciência clara dessa situação; com a consciência 
de que mesmo já se tendo feito muito, é necessário fazer mais. E não será esse o motor das 
transformações necessárias?

Reinventou-se a sala de aula. Nem sempre da forma mais funcional, mas mudar leva tempo. 
Percebeu-se que o ensino híbrido não é “uma coisa das tecnologias e dos computadores”; são 
modelos pedagógicos altamente funcionais, com grande potencialidade no desenvolvimento 
de um conjunto alargado de diferentes competências perfiladas no perfil do aluno à saída da 
escolaridade obrigatória. Modelos pedagógicos que não se esgotam de forma nenhuma numa 
modalidade de ensino à distância, mas que podem ser ferramentas riquíssimas de promoção 
de ambientes de aprendizagem envolventes, significantes, ativadores e de convivência intra e 
interpessoal positiva e transformadora. 

Constatou-se, porque se viveu na realidade, o que significa colocar o aluno no centro do seu 
processo de aprendizagem; dar-lhe de forma progressiva e mediada, uma crescente autono-
mia nos seus processos de aprendizagem e construção do conhecimento. Talvez até tenha-
mos, em alguns casos, chegado à constatação do “quão” competentes podem afinal ser os 
nossos alunos nos processos de organização do seu estudo, na sistematização do seu traba-
lho, na tutoria dos seus pares. Aqui, tutoria dos seus pares! Que grande legado nos deixou esta 
pandemia ao ter cultivado em diferentes terrenos pedagógicos estas sementes de cooperação 
e trabalho colaborativo. Esta ideia, agora concretizada, de que “ninguém é suficientemente 
velho para aprender, nem demasiado novo para ensinar. Esta possibilidade de se entender a 
pertinência da construção de projetos de tutoria interpares. Uma tutoria intencional, pensada 
e planeada para ser funcional, quer ao tutor como ao tutorando. Como será possível faltar re-
cursos na escola, se em cada aluno encontrarmos um mestre de alguma “sabedoria”! 

Talvez não se tenha reinventado o currículo, ou melhor, a seletividade ainda possível sobre os 
seus componentes. Mas possivelmente se venha, a curto ou médio prazo, constatar que nem 
sempre o mais é o parceiro indicado do eficaz, que talvez seja pensamento mágico achar e de-
sejar que o aluno de excelência seja aquele que tudo sabe. “Quem sabe tudo sobre tudo, talvez 
ande na verdade mal informado” (Millôr Fernandes).
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Constatou-se, ou pelo menos olhou-se, para a sincera mais-valia que é o trabalho colaborati-
vo entre professores. Como uma comunidade educativa mais cooperativa é radicalmente mais 
competente na superação dos desafios (e na identificação de novos). 

Aproximou-se uma escola analógica de alunos digitais, tendo-se percebido a importância do 
meio do caminho deste percurso. Percebeu-se a importância da presença física do aluno na 
escola, a saudade do toque, a importância dos amigos ali por perto. Mas constatou-se tam-
bém como é útil e viável a existência de uma plataforma de comunicação intra comunidade de 
aprendizagem fora do contexto de sala de aula. Uma plataforma disponível para tutorias entre 
alunos, para apoios em pequenos grupos, para webinares preparados pelos próprios alunos, e 
tantas outras potencialidades. Potencialidades que tanto tinham a acrescentar ao modelo de 
ensino presencial. 

No final, acredito que aconteceu um tempo, que já não tínhamos há algum tempo, para parar 
e pensar sobre qual o “passado que queremos para daqui a 20 anos” (Cortella), porque esse 
não está lá no futuro, esse “passado” constrói-se agora, e determinara a história do que vem 
lá a frente. A história dos nossos alunos, dos nossos filhos, dos nossos netos; a história da 
História do que estiver para vir. 

Carina Lobato de Faria 
Psicóloga Clínica
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Responder com urgência
Sou professora. Mas há uma mão cheia de anos que não estou professora. No Ministério da 
Educação, em trabalho direto com o Secretário de Estado Adjunto e da Educação, tenho tido 
o privilégio de conhecer muitos Professores, muitas Escolas, muitos desafios e outras tantas 
respostas, que me têm surpreendido e me inspiram a querer continuar a contribuir.

O último ano foi avassalador. Dos desafios maiores da nossa vida profissional, para não falar 
do que é mais pessoal. 

E, de repente, a malha humana, social, em que sabemos ler, atuar, desenhar respostas, partilhar 
trabalhos, acordos, desacordos e emoções, essa malha deixou de nos sustentar.

E respondemos com urgência, com vontade, com resiliência. Constatámos à lupa o que já sa-
bíamos, (re)anunciámos prioridades e fomos sendo surpreendidos à medida que os meses pas-
savam, porque esperámos, se calhar antes do tempo, poder arrumar no passado esta etapa.

Escrevo a caminho da 3.ª fase de desconfinamento, quando todos, também os mais velhos, 
regressam à escola.

E hoje, ao olhar para trás, há uma constante que me acompanha, sempre que me apanho a 
pensar o que faria eu com esta realidade e com os meus alunos.

Como esta vida de pandemia nos moldou, exaustivamente, os dias, foram muitas as vezes que 
achei que precisaria de ajudar os alunos a ler e descodificar esta realidade. Precisaria de a ver 
através dos seus olhos — Como se lê o boletim diário da DGS? Como se lê o gráfico? Como se 
leem gráficos diferentes sobre a mesma realidade? O que é crescimento exponencial? Afinal o 
que é o R? E uma matriz de risco? E o que significam tempos verbais de descomprometimento, 
futuros simples, ao lado de alguns advérbios? E como cola à realidade um popular “Esperar o 
melhor e prepararmo-nos para o pior”? O que significa, na vida real, a expressão risco-benefí-
cio? E o que fazer, na prática, com o convite inúmeras vezes repetido de “sermos todos agentes 
de saúde pública”? O que significa “ser agente”?

O nível de literacia que se exige para viver uma pandemia é grande. Tão grande quanto o que 
se exige para viver.

Agora o que é novo é a urgência. A velocidade da informação, da investigação, dos relatos, a 
atualização ao minuto. A proximidade da dor. E quando o ritmo está acelerado, estão acele-
rados os metabolismos, as declarações, as imagens, as notícias, as verdadeiras e as falsas, 
estão ao rubro as vontades, os interesses e os contrainteressados, os factos, as opiniões, os 
dados e as narrativas, que não as da ficção.

A necessidade de pensar no coletivo é imperativa numa pandemia. Na vida também.

 A escola é uma malha boa para o coletivo, para a interajuda, para o bem comum, para a dis-



86

cussão e para o argumento, para ver o mundo com as lentes do outro. Também para a emoção, 
para viver com os superlativos absolutamente incontornáveis e saber lidar com a desilusão. 
Aprender com a diferença, ser diferente. Ser mentor e mentorado.

E por tudo isso apanhei-me a imaginar debates e role-plays, pares de discussão, defesas de 
argumentos que não os nossos, declarações, partilhas de desejos, leituras conjuntas. Tudo à 
distância de um zoom. De câmaras ligadas. Todas as possíveis. Soluções para os impossíveis. 
Na distância do olhar e do toque. Que difícil!

Ontem, quando li as palavras de uma violinista da Orquestra Metropolitana de Lisboa que, pe-
rante a retoma da atividade artística, se confessava com ansiedade comparável ao “primeiro 
dia de escola”, sorri.

É na Escola, de facto, que se encontram muitas das coisas que se aprendem para a vida. Que 
se experimentam primeiras emoções, das individuais e das coletivas. Percebemos a força do 
grupo. 

Hoje, que escrevo as notas de uma planificação só pensada, que fica aqui neste Compêndio 
de Testemunhos, percebo, como só percebemos quando arrumamos ideias, que afinal o que 
tantas vezes apanhou a professora que sou foi uma vontade grande, urgente, de materializar 
aquilo que o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória consagra como matriz de 
desenvolvimento curricular. Trabalhar, nas suas naturais valências interdisciplinares, as áreas 
de competências do Perfil: Linguagens e textos, Informação e comunicação, Raciocínio e reso-
lução de problemas, Pensamento crítico e pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar e saúde, Sensibilidade estética e artística, 
Saber científico, técnico e tecnológico, e Consciência e domínio do corpo.

Esta é uma aprendizagem que se sublinha com a pandemia.

Feito o testemunho, fico a ouvir as notas vibrantes de alegria do violino. E a avaliá-las. Com 
rigor. E prazer.

Antonieta Lima Ferreira
Gabinete do Secretário de Estado da Educação



87

Um acontecimento ditador de mudança
Todos sabemos e já sentimos em diferentes perspetivas, qual o impacto e efeitos colaterais 
que esta pandemia trouxe e deixará como rasto, pelo menos até ao término do presente ano 
de 2021. O ecossistema escolar foi obviamente lesado e mudanças rápidas foram surgindo, 
reajustando o modelo de ensino tradicional, aos desafios tão voláteis que o surto pandémico 
ia nos apresentando. 

Contudo, há que observar este trágico episódio na história da humanidade como um aconte-
cimento ditador de mudança. O “novo normal” deverá ser encarado afinal, como o verdadeiro 
normal, aquele que afinal, deveria ter sido vivido há muito tempo e só agora vem a ser recla-
mado.

O ensino não é exceção. A pandemia Covid-19, pode ser hoje encarada como um spoiler para 
o futuro da educação. Veio forçar a uma mudança no paradigma escolar, pois há muito que 
temos, escolas do séc. XIX, professores do séc. XX, mas alunos do séc. XXI.

Há que fazer o shift. A escola do futuro, quer-se com uma cultura de pensamento disruptivo, 
onde o digital e o presencial fluem e cocriam juntos. 

O método de ensino quer-se divergente, atraente, dotado de ferramentas como o Design thin-
king, que desafiam, constroem comunicação coletiva com empatia, trabalham soluções com 
impacto positivo para o mundo. Quer-se transversal, integrando temas como a educação para 
a sustentabilidade, promovendo valores, mudando atitudes e comportamentos face ao am-
biente, ao planeta, de forma a preparar os jovens para o exercício de uma cidadania consciente, 
dinâmica e informada face às problemáticas sociais atuais.

O professor quer-se um mestre no planeamento, um líder coach, um follower interativo, deven-
do ir mais além, resgatando soft skills, de e para o futuro do aluno, tais como a criatividade, o 
pensamento critico, a resolução de problemas, a inteligência emocional. 

O aluno de hoje é o profissional e cidadão de futuro. Este quer-se autónomo, expansivo, influen-
te. Deverá ser capaz de organizar conhecimentos, visualizar e gerar expectativas, avaliando a 
realidade envolvente, para formular e debater argumentos, para sustentar posições e opções, 
capacidades fundamentais para a participação ativa na tomada de decisões fundamentadas. 
Deverá aprender e até ensinar aos outros. 

O aluno não poderá ser mais o recetor de informações, mas o ator do processo. É nele que o 
mundo deposita confiança para as batalhas futuras!

Clara Silva
Consultora, formadora de Inovação e sustentabilidade
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Educar em Tempos de Cólera

Os períodos de confinamento e progressivo desconfinamento que todos no mundo recentemen-
te vivemos tiveram um incomensurável impacto em todos os sectores da sociedade e obrigaram 
a profundas mudanças na vivência diária dos indivíduos, a nível pessoal, profissional e social, à 
redefinição das rotinas familiares e afetivas, à reaprendizagem de comportamentos em encon-
tros e convívios e à alteração dos hábitos quotidianos e rotineiros, independentemente da profis-
são exercida, do estrato social, do local de residência ou do nível de vida de cada um.

Não temos dúvidas que as crianças são as menos infetadas mas foram as mais afetadas pela 
pandemia e que os problemas agravados pelo covid-19 prendem-se com a pobreza infantil, a 
violência intrafamiliar e a doença mental, incluindo dependência de ecrã. 

Queremos agora diagnosticar o verdadeiro impacto da pandemia na Educação, a fim de reunir 
as soluções e ideias que possam contribuir para apoiar as crianças e jovens, minimizando as 
consequências deste tenebroso período nas suas vidas.

Antes de mais, é sempre de salientar a importância de se continuar a manter uma conexão 
com os outros, já que um distanciamento social não significa necessariamente um distancia-
mento emocional.

Seremos todos capazes de monitorizar de forma saudável a vida dos seres mais vulneráveis, 
entre os quais se incluem as crianças e jovens, a fim de detetar as suas possíveis disfunções 
existenciais e o possível perigo nos seus passos.

E a Escola é um dos locais privilegiados para o efeito como entidade com competência em ma-
téria de infância e juventude, pertencente por direito próprio ao sistema piramidal de promoção 
e proteção em vigor em Portugal desde 1 de janeiro de 2001.

Para saber ler os sinais do perigo, é necessário estarmos todos cientes da natureza e das co-
res desse mesmo perigo, multiplicado que está por aí. 
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E, para isso, é preciso conhecer as normas e as Convenções que, nacional e internacionalmen-
te, foram gizar os direitos fundamentais dessa classe etária, na adoção de uma verdadeira 
Cultura da Criança.

Sabemos que a forma pela qual a criança absorve as vivências do mundo é distinta do adulto, 
o que não significa que ela seja “menor” que o adulto em intelectualidade, mas apenas que 
determina o significado das coisas de modo diverso e com saber diferenciado.

Portanto, a diferença entre as crianças e os adultos não é quantitativa, mas qualitativa: a crian-
ça não sabe menos, apenas sabe outra coisa.

Como diz o poeta, «as crianças veem tudo em nada e os adultos tendem a ver nada em tudo», 
só havendo, assim, que subir todos ao nível delas.

E subir ao seu nível é ter coragem para reinventar a atividade de uma Escola durante um dia 
(porque não o dia 1 de junho, que celebra a Criança, ou o dia 20 de novembro, que celebra a 
Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU), interrompendo as aprendizagens do Portu-
guês, da Matemática e da Biologia, a fim de enxertar ações de divulgação e sensibilização dos 
alunos e dos seus pais e educadores sobre tais direitos e normas que afetam e tutelam o Ser 
Criança (ou o Ser Aluno).

E a palavra de ordem é mesmo a reinvenção.

Há que assumir de vez que a tecnologia educacional não se resume a plataformas de aulas 
online, sendo importante pensar em diversificar as experiências de aprendizagem com jogos, 
visitas a museus virtuais, simulações, ambientes de programação, arte, filmes e até laborató-
rios de ciência remotos. 

E, neste campo, sugiro que se envolva o aluno na criação das novas aulas para outros alunos 
ou para os seus colegas de turma, criando e disseminando conteúdos digitais como parte de 
atividades académicas.

Tenho por adquirido que aprender é muito, mas muito, mais construir conhecimento do que 
absorvê-lo.

Coloquem-se, pois, os «curricula» à prova e reduzam-se os seus tempos – o «menos é mais» e, 
como alguém já escreveu, mais vale promover poucas experiências realmente significativas do 
que acelerar as aulas para dar todo o conteúdo, assente que cobrir o conteúdo não é garantia 
de aprendizagem.

Ora, diante de uma crise deste género, talvez valha a pena uma hora a menos de conteúdo, e 
uma hora a mais para captar os lírios do campo e os talentos inconfessáveis de tantas crianças 
e para ensinar aos mais novos que são Sujeitos de Direito e não apenas candidatos à Cidadania.

No fundo, cumpra-se a profecia de Malala, ditada em 2013, no seu majestoso discurso na 
ONU: “Que possamos pegar nos nossos livros e canetas. São as armas mais poderosas. Uma 
criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo”. 
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Direi eu ainda: fará o mesmo uma Escola que se saiba reinventar, contra os próprios papões da 
burocracia administrativa, vencendo os medos, os pandémicos e os outros, porventura bem 
mais paralisantes.

Vivemos tempos difíceis.

Querem-se as máscaras de pano por toda a face, afogam-se todos os tactos em soluções de 
álcool, descansam os apertos das mãos que já não se dão

A madrugada é anunciada por números negros 

Dizem que chegou a peste aos solavancos nesta paleta de vendavais em que se sente o toque 
das medusas, das andrómedas e dos morcegos

Já não se cantam as avé-marias porque as bocas estão presas por outras luvas e porque os 
mortos são levados à terra sem hinos ou elegias

Dizem que a final vai tudo ficar bem, que as andorinhas vão regressar de locais inauditos onde 
aprenderam a canção das primaveras, um nome mais próprio para os próximos verões malditos.

Mas até lá, regozijemos com frases como esta que ouvi de um meu amigo João, de seis anos, 
fazendo do seu bibe a sua farda de trabalho e de vida:

«Eu quero voltar para a minha Escola». 

Paulo Guerra
Juiz Desembargador e Trabalhador da Infância
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A pedagogia atingindo o seu auge
A pandemia causada pela Covid -19 enfraqueceu todo o processo de aprendizagem, verdade. 
Mas também veio como um sinal de mudança, veio para mostrar-nos que é a altura certa para 
começar a planear quais as mudanças mais benéficas para o ensino. 

 Remetendo agora a minha atenção para o conhecimento da Antiguidade, reparo que a palavra 
Pedagogia, que hoje tanto se usa, tem origem no grego “paidós” (criança) e “agogé” (condu-
ção), o que leva então à perceção de que o pedagogo, aquele que educa, nada mais deve ser 
que um guia, um facilitador, um pilar da educação. Todavia isso não se verifica no sistema 
de ensino. Em “Memórias de Adriano”, Marguerite Yourcenar, escreve: “O nosso grande erro é 
querer encontrar em cada um, em especial, as virtudes que ele não tem e desinteressarmo-nos 
de cultivar as que ele possui”. O grande e complexo sistema de ensino foca-se então nas virtu-
des que o aluno não tem, naquelas que a sociedade crê que lhe devem ser incutidas. 

Sou um grande defensor de que a educação deve focar-se apenas no aluno, e no aluno em 
individual; esqueçamos por agora as turmas de trinta alunos. É entendido por todos que os 
alunos têm, por si, vários níveis de desempenho escolar; e é precisamente nesse ponto que co-
meça o problema. É nessa especifica imperfeição, (ou talvez perfeição), do Homem que toda a 
organização escolar começa a falhar. E porque é que falha? Porque todas as disciplinas estão 
adaptadas para a generalidade. Que generalidade é esta? Bom, a que tem predisposição para 
a fácil retenção de conteúdos. E todos aqueles que não receberam essa “vantagem” natural? 
Seguem os anos escolares com notas fracas ou até altas, contudo, as que se apresentam 
como boas classificações não representam os interesses do aluno, apenas o estudo forçado. 
Interesses… forçado, obrigado… A seguinte situação é óbvia: aquele que está submisso à obri-
gação nada fará com interesse e com um bom desempenho pois vai contra a sua vontade. En-
tão porque é que se obriga os alunos a estudarem conteúdos que os mesmos não encontram 
serem interessantes? 

A grande reformulação do ensino deve dar-se no secundário, isto porque considero que até ao 
nono ano o conteúdo do ensino está, de certa forma, bem formulado: é uma base da procu-
ra dos interesses de cada um. Ou seja, até aos catorze anos o jovem pode e deve estudar as 
diversas áreas que o conhecimento humano oferece. Já os Gregos focavam-se nos conheci-
mentos diversos proporcionados pelo meio externo, desde a filosofia às complicadas mate-
máticas. Estudar um pouco de tudo até uma certa idade não creio que seja errado, ou o ponto 
fraco do nosso sistema de educação, até diversifica a cultura de cada pessoa. 

O que torna tudo mais complexo e errado é a má exposição dos conteúdos de aprendizagem; o 
método. E este método deve ser bem desenvolvido até ao nono ano. O aluno deve ser incenti-
vado a ter o interesse de procurar, de pesquisar, de conhecer e não obrigado a fazer tal coisa. O 
professor, o guia da aprendizagem, deve, em sala de aula, disponibilizar materiais, ferramentas 
interativas, para que o aluno se torne autodidata e aprenda por ele mesmo, ou até em grupo 
com os outros colegas da turma. Contudo a pandemia demonstrou-nos que a autonomia do 
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aluno deve ser guiada, pois em casa, os alunos demonstraram um fraco desempenho escolar. 
Então, se a autonomia for direcionada para o melhor do aluno, então este sentir-se-á mais livre 
e com vontade de aprender. Em casa, muitos dos alunos tinham ferramentas como: compu-
tadores, telemóveis, livros ou até mesmo séries televisivas que lhes podiam proporcionar co-
nhecimento, porém, como não tiveram o acompanhamento correto, acabaram por não usufruir 
de tais conteúdos.  Seguindo todas as aprendizagens que o contexto mundial nos trouxe, co-
mecemos então a mudança. Uma mudança gradual e feita cuidadosamente. Se este pequeno 
passo relacionado com a autonomia for alterado no ensino básico podemos então passar para 
a reforma do ensino secundário. 

A reforma que proponho é que na entrada para o décimo ano haja a alteração da escolha de 
áreas pela escolha de disciplinas. Desta forma, após todos os anos de estudo nas diversas 
áreas do conhecimento, o aluno saberá quais são os seus interesses no que respeita às dis-
ciplinas.  As áreas restringem a possibilidade de adquirir conhecimento de diversas matérias. 
Não é porque um jovem quer seguir Medicina, por exemplo, que apenas terá que estudar Bio-
logia, Matemática entre outras disciplinas que a área de ciências lhe impõe. Esse aluno pode 
ter interesse em história e querer aprofundar essa área. 

Logo este jovem poderia ter: Biologia (pois, por exemplo, necessitaria desta disciplina para o 
ingresso do ensino superior e muito provavelmente também terá interesse nessa área pois 
já tem como visão a escolha de medicina que alberga estes conhecimentos), História (pois 
é fascinado pelo conhecimento do passado), Filosofia (tem gosto em tentar compreender os 
enigmas colocados por grandes filósofos) entre outras possibilidades de escolha. 

Em suma: a educação escolar deve focar-se no interesse do aluno e não no da suposta gene-
ralidade. 

Tomás Charters Saldanha Santos
Aluno, AE IBN Mucana
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Dar feedback formativo – o motor  
da aprendizagem
Ao longo do nosso trabalho, em escolas e na formação de professores, fomos encontrando de 
forma sistemática uma certa surpresa ao aplicarmos um dos pilares do nosso projeto: o bom 
uso do feedback formativo, do comentário construtivo. Ainda antes da pandemia, começámos 
a observar a ligação entusiasta que se criava entre o processo e o produto da aprendizagem, 
bem como aos comentários feitos ao trabalho, uma alegria na progressão. Por que razão exis-
te esta estranheza, que tantas vezes nos é devolvida em forma de agradecimento pelo comen-
tário? O que leva a que se fique grato por se dizer com sinceridade a opinião sobre o que se fez?

Acreditamos que existe uma cultura enraizada, quase sempre pouco consciente, em que se corri-
ge em vez de sugerir caminhos. Esta pedagogia centrada no erro, acreditamos, não permite que a 
aprendizagem ocorra na procura de soluções, dando autonomia crescente a crianças e jovens. É 
fácil verificar como se torna difícil mudar o hábito, na linguagem, de corrigir para sugerir. Um hábito 
tão profundo que demora tempo a ser modificado, exige persistência, um esforço que vale a pena.

Por outro lado, e ainda com esta perspetiva em mente, salientam-se, nas tais correções, os 
erros, mostrando assim que procuramos, enquanto professores, o que está mal e não o que já 
está a ser bem feito, o ponto onde houve progresso e, mais importante ainda, as boas e exce-
lentes soluções encontradas, em qualquer área do conhecimento.

Contudo, a pesquisa científica na área da educação alerta para a necessidade urgente de trazer 
a metacognição (o pensamento sobre o pensamento), a motivação, a autoconfiança, a curiosi-
dade e a motivação intrínseca para o palco da sala de aula. Os alunos e nós, professores, preci-
samos de nos sentir entusiasmados pelo trabalho para poder aprender, compreender, aplicar e 
aperfeiçoar o nosso caminho, querendo ir mais longe e percebendo como estamos a progredir.

Aqui se enquadra a forma de dar feedback formativo, de comentar construindo conhecimento, 
ao sugerir ideias para a autoaprendizagem. Durante a pandemia, muitos professores viram-se 
na contingência de deixar escrito um comentário na plataforma usada para trabalhar. Muitos 
se lembraram de como, nas nossas formações, lhes era dado o feedback; muitos nos relata-
ram como essa ideia os ajudou. 

Está na hora de fazer isto por sistema, aproveitando esta quebra entre o que sempre fizemos 
e o que tivemos de reinventar. Está na hora de dar um bom feedback da aprendizagem aos 
nossos alunos. Vamos por partes.

Comecemos pelos apagadores. Existem apagadores de elogios, ou seja, frases ou expressões, às 
vezes apenas uma só palavra (como o mas), que têm o condão de apagar o que foi dito antes. Por 
exemplo: «Gostei muito do teu texto, mas está cheio de erros.» O que ouve o aluno? Ouve um pro-
fessor que estava apenas a ser simpático, pois não havia nada que se aproveitasse. Mesmo sen-
do esta uma descrição de reação exagerada, a realidade mostra-nos que... há sempre um mas.

Por isso, se vamos começar por salientar a parte boa do trabalho, podemos variar o tipo de 
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frases que ligam esse início, sobre o que está bem, ao seguinte, falando do que precisa de 
ser trabalhado. E porquê variar? Porque, se utilizarmos sempre a mesma expressão, esta vai 
começar a transformar-se em apagador de elogios. Melhor solução ainda será ir dando um 
feedback positivo dentro de todo o comentário, alternando as partes muito bem conseguidas 
com as chamadas de atenção e as sugestões.

No nosso projeto, usamos um código de cores nos comentários escritos, e assim o aluno vai 
vendo sublinhados verdes a mostrar frases muito bem conseguidas, salpicando o texto, sendo 
mesmo encorajado (quando se trata da escrita, por exemplo) a guardar as frases muito boas, 
pois podem vir a dar origem a outros textos. Existe, assim, um bloco onde estão anotadas as 
boas frases, ideias, as boas imagens.

Outro ponto, já referido anteriormente, diz respeito à intenção do comentário: corrigir implica 
aprender? Nem sempre, ou melhor, quase nunca é sinónimo de aprendizagem. Se o professor 
apenas corrige, o aluno pode não entender o erro, nem a solução, pois não existe ponte entre o 
conhecimento já adquirido e o futuro. Será bem diferente se, apresentando o comentário, dermos 
pistas, sugestões, para que o aluno chegue por si à solução. Ganhando autonomia, navegando 
nessas pistas para soluções, o aluno começa a ter consciência da sua aprendizagem e de como 
poderá potenciá-la. Uma mudança subtil, entre dizer «Já corrigi os vossos textos» e «Já comen-
tei os vossos textos», uma mudança que muda o olhar sobre o comentário.

Dar soluções como certas, quando a atitude é corrigir, pondo no lugar do erro uma solução 
incontestável, deixa de parte, a nosso ver, uma oportunidade grande de crescimento pessoal, 
cognitivo e emocional no aluno. Se damos sugestões, não damos apenas uma e estimulamos 
liberdade para o aluno encontrar outras ideias; se há erros (porque não gralhas?) sistemáticos, 
podem ficar registados num marcador de revisão plastificado, para que, logo que o problema 
esteja resolvido, o aluno (não o professor) tome a decisão de o apagar; se há excelentes solu-
ções, valorizam-se, guardando-as para aplicações futuras. 

Devolvemos assim ao aluno a responsabilidade de aprender da melhor forma. Deixamos que 
tome as rédeas da sua vivência na escola e conduza o seu sucesso. Só aprende quem está 
motivado para aprender, curioso, sabemos disso, precisamos agora de ter voz ativa na mudan-
ça, modificando a forma como comentamos os trabalhos dos alunos e como elogiamos, com 
entusiasmo e sinceridade, os passos bem dados, por muito pequenos que sejam.

Vamos mudar o foco da atenção na aprendizagem. Vamos devolver a esperança aos alunos. 
A neuroplasticidade ensina-nos que, por saber que podem modificar a forma como pensam e 
aprendem, os jovens e crianças entusiasmam-se mais pela aprendizagem, sabendo que po-
dem fazer melhor, e mostrando como alunos diferentes aprendem de formas diferentes. E vol-
temos à curiosidade, a porta de entrada de toda a aprendizagem, sugerindo soluções e cami-
nhos para que, juntos, possamos encontrar novos trilhos numa escola com futuro. 

Projeto Re-Word-It – Brincar a Sério com as Palavras
Isabel Peixeiro e Margarida Fonseca Santos
www.rewordit.pt
geral@rewordit.pt 
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Os jovens contribuem para pensar a Educação 
"Quando voltarmos à escola, é mesmo importante haver mais colaboração, entre 
pequenos grupos, haver mais atividades para nos conhecermos uns aos outros e 

criarmos espírito de grupo e a nós, pessoalmente." 
(Pró da Educação/aluno, Confinamento Abril 2020) 

"Cooperação e entreajuda entre alunos e professores - porque agora estamos 
muito longe, quando voltarmos, ainda vai ser mais importante (...) falar sobre 

tudo isto." 
(Pró da Educação/aluna, Confinamento Abril 2020) 

Espaços seguros para ouvir as experiências dos jovens

Espaços de participação e cooperação entre diversos "atores" da Escola

O ComParte tem auscultado, desde 2015, alunas e alunos (Prós) de todo país para saber como 
sentem e o que pensam sobre a escola, partilhando experiências que se transformam em reco-
mendações. As recomendações que obtivemos dos jovens neste processo de auscultação(*) 
ganham uma nova dimensão quando falamos no contexto de pandemia e no pensar de uma 
"nova escola". 
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No ComParte, consideramos os alunos e alunas também como especialistas e, como tal, são 
consultados e contribuem para inspirar melhores soluções no contexto escolar. Portanto, no 
pensar a Educação pós pandemia, será essencial criar novos espaços de auscultação de alu-
nos e alunas e possibilitar a participação ativa deles na transformação das escolas. 

Partimos das experiências de quem vive a escola enquanto aluno e temos especial interesse 
sobre a perspetiva dos jovens e sobre como estes podem participar nos processos de tomada 
de decisão. Isto inclui pensar e implementar mudanças que venham a ocorrer no sistema da 
educação. 

Os jovens podem dar contributos valiosos para a mudança, a partir de um conjunto de reco-
mendações para melhorias do sistema escolar, mas também podem contribuir sendo atores-
-chave, junto dos os demais especialistas e profissionais da educação, no processo de pensar 
estratégias e planos de ação dentro das comunidades escolares. 

(*) Cadernos de recomendações ComParte & Educação em http://www.comparte.pt/recursos/  Encontro entre 
Prós da Educação (jovens) 

Comparte
Fundação Maria Rosa 
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A experiência do Programa Escolhas  
ao nível da educação no âmbito  
da pandemia da COVID- 19
Durante o ano de 2020 e em particular durante o primeiro semestre, os projetos financiados 
pelo Programa Escolhas tiveram de encerrar os seus espaços de atividades, cumprindo com 
todas as regras emanadas dos vários estados de segurança impostos pelo Governo e DGS. 
Com isto, houve uma necessidade de reajustar a sua intervenção, passando de uma lógica lo-
cal e presencial para uma lógica à distância, pelo que as equipas de projeto passaram a traba-
lhar a partir de casa, assumindo aqui as tecnologias um papel primordial nesta nova relação. 
Tendo as escolas igualmente encerrado, houve necessidade dos/as profissionais dos projetos 
Escolhas continuarem a apoiar os/as seus/suas participantes à distância, nomeadamente em 
termos de apoio escolar e de manutenção de uma ocupação saudável do seu tempo livre. 

Assim, foi utilizada desde o início uma plataforma de comunicação online onde todos os pro-
jetos puderam partilhar ideias, ferramentas e dificuldades que enfrentavam, a fim de se ajuda-
rem mutuamente. Em relação à escola e sempre em articulação com professores e diretores 
de turma, os projetos inquiriram os/as alunos/as sobre as suas necessidades em termos de 
novas tecnologias, de modo a que fosse possível aos/às professores/as contactarem direta-
mente com os seus/suas alunos/as. Nesta fase inicial foi igualmente definida uma metodolo-
gia de “6 Passos” como estratégia de abordagem estruturada e transversal a todos os projetos 
como forma de resposta à pandemia (ver anexo).

Pelo facto do Programa Escolhas trabalhar com públicos socialmente vulneráveis, as suas 
necessidades a este nível foram imensas, o que significou nesta altura que uma parte signifi-
cativa dos/as alunos/as abrangidos/as não dispunham das ferramentas digitais necessárias 
para poder aceder ao ensino à distância.

Este problema foi agravado pela falta de competências pessoais e/ou conhecimentos em TIC 
dos/as estudantes e das suas famílias, sendo estes últimos responsáveis pelo acompanha-
mento dos seus filhos na escola. Para ultrapassar algumas destas dificuldades, quando os/
as participantes tinham algum tipo de tecnologia à sua disposição, designadamente telemó-
veis, os projetos construíram alguns tutoriais de apoio em vídeo ou estiveram disponíveis para 
ajudar no apoio escolar através de plataformas digitais gratuitas ou, nos casos mais difíceis, 
através de contactos telefónicos.

Em muitos dos casos em que as crianças e os jovens não tinham acesso às novas tecnologias, 
as equipas técnicas dos projetos articularam com as escolas, imprimiram os trabalhos de casa, 
e  fizeram a entrega e recolha desses mesmos trabalhos no domicílio das crianças e jovens, de 
forma minimizar o mais possível o impacto desta dificuldade junto dos seus públicos.

No final de 2020 e com o encerramento da 7ª Geração do Programa Escolhas, muitas crianças 
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e jovens e respetivas famílias, deixaram de ter este acompanhamento de proximidade e de 
ajuda por parte das equipas dos projetos. Esta questão teve grande impacto nos territórios e 
nas escolas, principalmente por coincidir com um novo confinamento em pleno 2º período de 
aulas. Contudo, será importante ressalvar que algumas das equipas técnicas, continuaram, 
na sua maioria de forma voluntária, a apoiar os/as seus/suas participantes, embora com uma 
menor disponibilidade.

Apesar de todos os esforços desenvolvidos por todos os intervenientes no âmbito da edu-
cação, designadamente durante os períodos de confinamento, e ainda na expectativa de se 
perceber quais serão as reais consequências que poderão advir de toda esta situação, já é 
verificável que em termos escolares, existe algum retrocesso ao nível das aprendizagens. O 
mesmo se passa em termos comportamentais com algumas das crianças e jovens oriundas 
destes contextos mais vulneráveis, de forma mais particular nas crianças que frequentam o 1º 
ciclo, nomeadamente ao nível do 1º e 2º ano e naquelas que não tiveram como acompanhar o 
ensino à distância, quer por falta de equipamentos informáticos, quer por falta de condições 
habitacionais, quer ainda por falta de um acompanhamento familiar mais próximo e capaz. 
Nem os familiares possuíam conhecimentos que permitissem ajudar estas crianças e jovens, 
assim como estes também não tinham as competências digitais suficientes para tal.

Ao nível do acesso às novas tecnologias, neste segundo confinamento, em 2021, verificámos 
experiências muito diversas, alunos/as que apesar de algum atraso tiveram acesso aos com-
putadores de forma atempada, quer por via das escolas, quer por via das autarquias e nalguns 
casos, mesmo por via da cedência dos computadores de projetos Escolhas. E alunos/as, que 
por diversas razões não tiveram mesmo acesso a qualquer tipo de equipamento e serão estes 
que mais nos preocupam, dado que as consequências em termos escolares poderão ter uma 
maior dimensão.

Ao nível do Programa Escolhas, no âmbito do lançamento da sua 8ª Geração (2021-2022), e 
de forma a mitigar algumas das dificuldades verificadas, reforçou-se junto dos projetos a ne-
cessidade do desenvolvimento de competências digitais, como uma ferramenta a privilegiar 
no âmbito das suas intervenções, dirigida não só às crianças e jovens, mas também às suas 
famílias, de modo a prepará-los para o futuro, não só em termos do contexto da pandemia, 
mas para uma era cada vez mais digital e que sofreu uma grande aceleração no atual contexto 
em que vivemos.

Acentuou-se o reforço do apoio escolar nos diversos espaços dos projetos, como complemen-
to às aprendizagens escolares e um trabalho individualizado e personalizado de acordo com 
as necessidades de cada participante, quer escolares, quer psicológicas.

Sensibilizou-se as equipas dos projetos para a importância do trabalho de mediação entre a 
escola e a família, de modo a favorecer uma aproximação que permita às escolas, por um lado 
perceberem e conhecerem melhor os contextos dos/as seus/suas alunos/as, e por outro lado 
as famílias, perceberem o papel essencial que as escolas e a educação em geral têm na defini-
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ção dos percursos e expectativas de vida futura dos/as seus/suas filhos/as e destas estarem 
mais envolvidas no seu processo educativo.

E por último, prepararam-se as equipas dos projetos para o desenho de uma estratégia de 
intervenção alternativa, para que em caso de necessidade, estejam munidas de todas as ferra-
mentas para poderem continuar a apoiar as crianças e jovens, mesmo que à distância.

Salete Lemos
Alto Comissariado para as Miagrações, Programa Escolhas
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Síntese
Uma escola cujo foco sejam os alunos, deve ajudá-los a explorar os seus talentos e a desen-
volver o seu potencial, estando menos dependente de conteúdos e resultados.

Mais do que recuperar aprendizagens, importa ajudar os alunos a desenvolverem as suas 
competências e a estarem melhor preparados para o contexto atual. Essa é uma mudança que 
deve ser feita agora e pode implicar diferentes estratégias:

• Operacionalizar e materializar o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
Apostar num modelo de ensino centrado nos alunos e que lhes permita ter um papel mais 
ativo na construção dos seus conhecimentos, através de projetos, exercícios e atividades 
que lhe permitam explorar o seu máximo potencial;

• Responsabilizar os alunos pelo seu processo de aprendizagem e mediar progressivamente 
a sua autonomia, através de tarefas que possam ir resolvendo sozinhos ou da preparação 
de aulas;

• Ter práticas de ensino mais flexíveis e que privilegiem a diferenciação pedagógica, indo 
verdadeiramente ao encontro das necessidades e interesses dos alunos; 

• Incentivar o trabalho colaborativo e adotar o design thinking para que os alunos em grupo 
desenvolvam o seu sentido crítico e criatividade;

• Dar oportunidade aos alunos de escolherem os seus próprios projetos, com base nos seus 
talentos ou curiosidade, trabalhando os conteúdos de forma transversal;

• Apostar no feedback positivo, ao invés de uma pedagogia centrada no erro, dando suges-
tões para que consigam ultrapassar as suas dificuldades;

• Permitir aos alunos do ensino secundário que escolham disciplinas, em vez de áreas, de 
forma a que possam estudar e aprender também o que gostam;

• Promover atividades de sensibilização sobre o que é ser criança e aluno.
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5. Diversificação 
pedagógica,  
preparação para a vida
Percebemos que afinal todos nós somos capazes de mudar muito mais do que aquilo que po-
deríamos achar possível.  O Ministério da Educação e, no seguimento de uma política transver-
sal, reafirmou a centralidade do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, confiando 
às escolas o papel de, com autonomia, poderem encontrar as melhores respostas. A pandemia 
forçou-nos a apostar nas relações interpessoais e na necessidade urgente de diversificar as 
práticas. A valorização das competências dos nossos alunos é fundamental e esse é um dos 
ensinamentos da pandemia. Treinar a resiliência, a autonomia ou a proficiência digital é pos-
sível e muito desejável. 

A personalização dos processos de aprendizagem implica um melhor acompanhamento pe-
dagógico, mas também um conhecimento das características socioemocionais dos alunos.  
Assim, importa monitorizar as suas aprendizagens, mas também apoiar os professores na 
melhoria das suas práticas.

Diferenciar pode e deve implicar que os profissionais de educação procurem e se foquem numa 
aprendizagem significativa dos seus alunos que se baseie em trabalhos de projeto e gamifi-
cação. 

A aceleração da aprendizagem e domínio tecnológico de alunos e professores deve ser uma 
oportunidade para adaptar as tarefas aos alunos, mas também para motivar e criar novas si-
tuações e oportunidades de aprendizagem. 

Descobrimos, hoje, que há múltiplas oportunidades, que existem excelentes recursos que ul-
trapassam, em muito, os manuais escolares.  Plataformas de gestão da aprendizagem, softwa-
re de apoio ao desenvolvimento de projetos, jogos online ou de tabuleiro, entre muitos outros.

Neste capítulo os especialistas apresentam ideias, projetos e oportunidades de transformação 
que passam sempre por experimentar novas abordagens e por não ter medo de arriscar, 
coresponsabilizando o aluno pela sua aprendizagem.
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Ensino e aprendizagem não presencial  
– a experiência do confinamento  
e o que devemos mudar
Quando achamos que já vimos tudo, eis que a realidade trata de nos surpreender. Depois dos 
difíceis anos da troika, eis-nos de novo mergulhados numa situação e crise e dificuldade. 
Umas semanas de confinamento tornaram-se em alguns meses e alguns meses num semes-
tre e depois de regressarmos todos à escola voltámos para casa mais três meses. E a verdade 
é que só agora temos um fim à vista.

Isto obrigou a um regime de exceção educativa durante grande parte dos anos letivos 
2019/2020 e 2020/2021. É muito interessante verificar como esse regime de exceção se tradu-
ziu em termos regulamentares. Na prática foi estabelecido que, tendo sempre em vista o perfil 
do aluno à saída da escolaridade obrigatória, as escolas podiam ensinar aos seus alunos o que 
entendessem adequado e possível, do modo que entendessem adequado e possível e avaliar 
como entendessem adequado e possível. No fundo, o Governo estabeleceu a total autonomia 
pedagógica das escolas competindo aos serviços do Ministério da Educação propor, apoiar 
e ajudar as escolas. Alguns tigres de papel do sistema educativo foram pura e simplesmente 
queimados. E a verdade é que, para a maioria dos alunos, isto aparentemente não prejudicou 
o seu desenvolvimento cognitivo. Quando olhamos para os resultados das provas de aferição 
realizadas pelo IAVE a uma amostra representativa de alunos no 2.º, 6.º e 8.º anos e para os 
resultados dos exames nacionais do ensino secundário, vemos que houve um grupo impor-
tante de alunos que não aprendeu o que desejávamos. Mas vemos também que houve outro 
grupo de dimensão considerável que não teve problemas a este nível. Olhando para os resul-
tados dos exames do ensino secundário de 2020, não podemos deixar de nos espantar com o 
número de alunos que obteve 150 pontos ou mais em cada prova. Muito dirão que as provas 
eram mais acessíveis porque permitiam que algumas respostas erradas não prejudicassem o 
resultado final. Isso explica haver mais alunos com 180, 190 ou 200 pontos. Mas não contraria 
a constatação de que mais de metade dos alunos realizaram a prova muito bem apesar do 
ensino não presencial e, isto é o fundamental, apesar de terem sido “suspensas” todas as mil 
regras – reais ou imaginadas – sobre currículo, programas, avaliação e, em geral, o modo de 
organizar o ensino.

Sempre me pareceu que “o programa” e “a avaliação” eram dois tigres de papel do sistema de 
ensino. O primeiro, porque o objectivo da escola não é dar o programa; é garantir que os alunos 
adquirem conhecimentos e competências que os ajudem a conhecer-se a si, aos outros e ao 
mundo que os rodeia. De que serviu “dar” o programa todo se os alunos não o aprenderam? 
Não será mais útil ir “dando” à medida que os alunos o vão “recebendo”? E, se sobrar algo para 
o ano seguinte, começar no ano seguinte onde se ficou no anterior? E que tal focarmo-nos 
nos que têm mais necessidade de um apoio mais personalizado do adulto e deixar os outros 
ir andando por si, em grupo?
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O combate à pandemia deu-nos esta experiência radical de escola sem as regras habituais. 
E a verdade é que metade dos alunos desempenharam tão bem ou melhor do que nos anos 
anteriores no que toca a provas escritas nacionais. É claro que a ausência de escola trouxe um 
doloroso contexto de mal estar emocional e de crescente desigualdade. Mas despertou-nos 
para a possibilidade de fazermos escola de modo muito diferente. Tornou claro que desperdi-
çamos anualmente centenas de horas em atividades com baixo valor educativo. Vale a pena 
aproveitar a oportunidade para pensar em reorganizarmo-nos de forma mais disruptiva. Os 
nossos alunos merecem.

O melhor que saiu deste tempo muito difícil foi esta consciência do facto de que o melhor que 
há na educação são as relações interpessoais que se estabelecem na escola num encontro 
face a face todos os dias. Ninguém sentiu falta dos programas, dos testes ou das paredes; 
sentimos falta uns dos outros. Vamos então retirar aqueles do centro da nossa ação.

Rodrigo Queiroz Melo
Universidade Católica Portuguesa
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Um portefólio de competências
Ao longo da História do Mundo, a Humanidade enfrentou, periodicamente, eventos cataclísmi-
cos, cujas repercussões resultaram, sempre, num novo ciclo social, económico e antropológi-
co. Com efeito, quer pelas Grandes Guerras, quer seja pelas crises económicas e financeiras, 
quer ainda, por eventos de catástrofe ambiental e climática, os Homens adequaram a sua for-
ma de vida, mudaram hábitos e costumes e procuraram sempre criar mecanismos de defesa 
contra os cataclismos que passaram ou antecipando tragédias futuras.

Neste século, não obstante a Humanidade ter experienciado outros eventos de elevada magni-
tude, a pandemia por Covid-19 resultou numa sensação generalizada de impotência face a um 
inimigo invisível, que silenciosamente ceifa a vida de milhões de pessoas em todo o Mundo. A 
par das nefastas consequências económico-sociais que esta calamidade sanitária criou, há 
um efeito devastador no processo de aprendizagem dos mais novos.

De facto, a sucessão de confinamentos e restrições a que o sistema de ensino esteve sujeito 
resulta, por um lado, numa instabilidade constante na quebra abrupta de um status quo pe-
dagógico e, por outro lado, denota a fraca alfabetização digital das nossas crianças e jovens.

É certo, que o humano reage de forma mais favorável a cenários previsíveis, onde reine a segu-
rança e a linearidade de procedimentos. No caso dos mais novos, este handicap é exacerbado 
pela imaturidade do sistema social das crianças e jovens, cujos receios e angústias são mag-
nificados sempre que os mesmos sintam uma quebra na estabilidade da sua rotina.

Efetivamente, o constante volte-face entre ensino presencial e online resulta num aumento 
dos níveis de ansiedade e obstroem a naturalidade da aprendizagem que decorre da previsibi-
lidade da relação entre alunos, professores e escolas e criam uma atitude de maior negligência 
face aos métodos de ensino e aprendizagem. Note-se que este clima instável influi também, 
de forma menos assertiva, nos professores e também neles origina uma sensação de descon-
forto e de algum laissez-faire, laissez-passer, não obstante, na sua globalidade, os docentes 
terem feito um esforço hercúleo na adequação das suas metodologias de ensino.

A este propósito, creio ser fundamental, dotar as crianças e jovens de um portefólio mais diver-
sificado de competências, dando particular foco às soft-skills e ao reforço da aprendizagem 
através da tarefa. As crianças e jovens pós-pandemia terão de ser munidas de capacidades 
que as permitam ser (mais) autónomas no seu processo de aprendizagem. Assim, acredito 
que o sistema de ensino terá de gradualmente privilegiar competências sociais e de relação 
interpessoal, bem como treinar os alunos a serem, eles próprios, construtores do seu conhe-
cimento. Este desígnio consegue-se através de uma menor carga de conteúdos explícitos em 
detrimento de um pensamento crítico, potenciador de aprendizagens implícitas, decorrentes 
da experimentação e da problematização das situações.

A título de exemplo, o currículo de Português do Ensino Secundário compreende demasiadas 
obras literárias de estudo obrigatório. Ter uma obra de estudo obrigatório por ano letivo pare-
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ce-me adequado à nova realidade, onde, a pretexto de uma obra-prima literária, se desenvolve 
competências nos vários domínios da linguagem, mas também se constrói pensamento crítico 
sobre as mensagens destes textos universais, ao mesmo tempo que consegue, de forma mais 
efetiva, desenvolver competências de meta-aprendizagem, essenciais para uma sociedade 
em constante progresso e mudança. Esta preparação, este treino constante em situações de 
aprendizagem diferentes e diferenciadoras amenizam a ansiedade perante novos obstáculos 
e face à quebra da rotina pedagógico-didática, porque, em bom rigor, nada será linear e os alu-
nos estarão capacitados para se adaptarem melhor às situações inesperadas.

Por outro lado, a crise pandémica mostrou-nos um índice, assustadoramente, baixo de profi-
ciência digital da nossa sociedade e das crianças e jovens, enviesado pelo dissimulador ce-
nário habitual de pessoas a usarem gadgets eletrónicos para tudo e para quase nada. Com 
efeito, esta falácia gerada pelo facto de nos parecer, a olho nu, que todos possuem grandes 
capacidades digitais (porque “hoje-em-dia” tudo é digital e todos têm tablets ou smartphones) 
é, dramaticamente, posta a descoberto quando percebemos que a sociedade portuguesa não 
possui conhecimento digital efetivo e aplicado. 

Neste sentido, ganha particular relevo a formação em competências digitais aplicadas, de for-
ma que os conhecimentos informáticos adquiridos sirvam para a resolução de problemas e 
para a construção de mais conhecimento. Creio ser fundamental, por exemplo, a formação 
avançada em ferramentas “office”, em ferramentas de pesquisa, em gestão e manutenção de 
software e hardware e ainda na proteção, segurança e privacidade online. Isto só será possível 
se o ensino das TIC for reformulado, alargado e iniciado em fases mais precoces. A par deste 
esforço da formação das crianças e jovens, é indispensável que se aposte na democratização 
de equipamentos informáticos e da melhoria da rede de wifi e a sua tendencial gratuitidade.

O Covid-19 trouxe, manifestamente, mais desvantagens do que aspetos positivos. No entanto, 
a pandemia despoletou oportunidades que não podem ser desperdiçadas. É importante, nesta 
altura, a reflexão aprofundada do sistema educativo e adequá-lo a uma sociedade imprevisí-
vel, suscetível de ruturas abruptas e inevitáveis e que prepare os nossos alunos a construírem 
uma ampla capacidade crítica, proativa e de autonomia de processos e aprendizagens. Será a 
forma como conseguirmos alterar a mentalidade dos intervenientes da relação ensino-apren-
dizagem, dinamizando o coach educativo e a utilização adequada das ferramentas digitais que 
irá ditar o sucesso dos “novos” alunos pós-pandemia.

Eládio Braga
Diretor Regional da Juventude dos Açores
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Da estratégia à solução
Una idea para mitigar el efecto nefasto de la pandemia
La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia del acompañamiento integral de los 
alumnos con especial énfasis en los aspectos emocionales, por un lado, y el desigual impacto 
que ha causado en los aprendizajes de los estudiantes, que ha aumentado las diferencias entre 
alumnos, en función de sus estrategias de aprendizaje y del contexto social y familiar.

Un área estratégica de intervención
El acompañamiento personalizado (tutorías) y la tarea de los docentes en el establecimiento 
de diagnósticos acertados para proponer estrategias de aprendizaje a cada alumno, común-
mente establecidos en los métodos de evaluación que desarrollamos. La evaluación está sien-
to un foco de formación prioritario en Portugal, y ahora es el momento de impulsar con mayor 
convicción la evaluación formativa y formadora por encima de la tendencia tradicional por la 
clasificación final de los alumnos.

¿Qué podemos cambiar?
La manera en cómo orientamos la relación entre prácticas de los docentes, tareas reales de los 
alumnos, evaluación y acompañamiento personalizado. Esto significa repensar el sentido, el 
propósito y la metodología de observación de las tareas efectivas de los estudiantes ya sean 
en el aula como fuera de ella, así como el objetivo y método de las reuniones profesionales de 
los docentes.

Qué aprendimos
La enorme influencia del acompañamiento emocional de los alumnos, y la brecha de aprendi-
zaje como consecuencia de la enseñanza a distancia (enseñanza remota de emergencia). Son 
dos elementos que ya estaban en la escuela, pero que han emergido con mayor visibilidad en 
esta pandemia. También hemos aprendido la diferencia de estrategias de aprendizaje y acom-
pañamiento respecto a los momentos sincrónicos y asincrónicos, y el aprovechamiento de la 
enseñanza on line combinada con la enseñanza presencial.

¿Qué se puede hacer?
Impulsar dos grandes objetivos:
1. Incidir y profundizar en la personalización del acompañamiento de los estudiantes, tanto 

de carácter emocional como el propiamente pedagógico.

2. Mejorar las prácticas de reflexión y análisis para poder profundizar en las prácticas peda-
gógicas que son más efectivas para salvar los obstáculos en el aprendizaje de los estu-
diantes, avanzar en una evaluación formativa que ayude a mejorar las estrategias concre-
tas que mejor se adaptan a cada estudiante.
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¿Cómo podemos intervenir?
Organizando de otra manera a los docentes y a los grupos de alumnos de tutoría (acompaña-
miento personalizado), acordando unos criterios de observación de las tareas efectivas que 
realizan los alumnos para ser analizadas como “casos clínicos”, con la finalidad de aumentar 
la personalización del acompañamiento, y así orientar de manera más concreta la recupera-
ción de competencias y aprendizajes perdidos durante la pandemia, especialmente, pero que, 
como hemos dicho, también estaban siendo habituales en la escuela antes de la pandemia. Es 
una tarea que deben impulsar los equipos directivos de las escuelas, y en la que también deben 
encontrar apoyo en los técnicos educativos de las administraciones.

En nuestra práctica y contexto, ¿qué es lo más urgente?
Afrontar la brecha de aprendizajes de los alumnos, especialmente en función de sus contextos 
familiares y sociales. Poner los recursos necesarios para impedir la desconexión de los alum-
nos con la escuela y la deserción de estudios. Y mejorar las prácticas docentes en el ámbito 
del diagnóstico y de la evaluación.

Pistas para una solución
Dos pistas fundamentales. Una de orden metodológico y otra de orden organizativo.

1. Metodológica. Implementar una metodología orientada a la mejora de los resultados de los 
alumnos y de las prácticas docentes, así como mejorar la función de apoyo de los técnicos 
de educación que trabajan en diferentes áreas de la administración pública.

La metodología se dirige a las tareas de análisis y reflexión sobre las prácticas docentes al 
modo de los “casos clínicos” habituales en el ámbito de la Sanidad. El profesor Richard Elmore 
de Harvard sistematizó, desde principios del siglo XX, las “instructional rounds in education”, 
que consisten en la sistematización de la observación, reflexión y mejoras de las prácticas 
docentes, mediante el trabajo en equipo de profesionales desde diversos niveles de la organi-
zación (considerando tanto los del propio centro como los apoyos externos). El objetivo último 
es hacer más coherente la acción pedagógica de los docentes y analizar el vínculo entre sus 
propuestas de aprendizaje y el trabajo real de los alumnos. 

2. Adaptar las propuestas pedagógicas y organizativas, presentadas por los diferentes or-
ganismos de gobierno del país y municipales, como es el caso del decreto de flexibilidad 
curricular, los proyectos de innovación, la propuesta de organización semestral, el proyecto 
Maia.... El objetivo es actuar sobre la organización de docentes y dedicación del tiempo 
escolar, con la finalidad de priorizar los dos grandes objetivos de la propuesta. Para que la 
implementación sea realmente efectiva también requiere tomar decisiones sobre la dedi-
cación del tiempo que los docentes tienen en la escuela.

Pepe Menendez
Consultor na área da educação 
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(Re)Pensar o ensino, (re)criar práticas 
Um ano após a troca do quadro branco pelo ecrã, as folhas de teste pelos formulários e as cha-
madas do livro de ponto pelas presenças do Google Meet, acredito que está na hora de apro-
veitar as boas práticas online, para que possamos revolucionar o nosso sistema educativo.

Atualmente, cada vez que entramos numa sala de aula, deparamo-nos com alunos considera-
dos nativos digitais; por este motivo e enquanto professora de História e criadora de conteú-
dos de aprendizagem digitais, acredito que precisamos de orientar os nossos alunos segundo 
uma aprendizagem significativa, baseada em trabalhos de projeto e gamificada. 

Enquanto professores do século XXI, temos a obrigação de proporcionar aos nossos alunos 
momentos de aprendizagem das várias vertentes do saber (saber, saber-fazer e saber-ser), 
dotando-os assim das capacidades presentes no “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória” (2017).

Segundo Griffin, McGaw, & Care (2012), as capacidades fundamentais acima referidas são va-
riadas e incluem o espoletar da criatividade/ inovação, o desenvolvimento do pensamento 
crítico, a capacidade de antecipação e resolução de problemas, a tomada de decisões e lide-
rança, a cooperação e colaboração, o desenvolvimento da literacia e cidadania digital e, por 
fim, o respeito e responsabilidade, tanto nas interações diárias como no mundo digital. 

E, apesar de já estarmos familiarizados com as competências para o século XXI e reconhecer-
mos as suas mais-valias, continuamos a planificar aulas tradicionais com learning outcomes 
focados no professor e na capacidade de assimilação e memorização dos alunos.

Uma vez que existe unanimidade dos vários referenciais educativos quanto à inserção de tais 
capacidades no perfil dos alunos para o século XXI, tenho tentado centrar a minha prática na 
articulação e utilização de novas tecnologias em consonância com o atual currículo discipli-
nar. Desta forma, o foco da aprendizagem alinha-se com o desenvolvimento de competências 
e diferentes capacidades do saber e não apenas no cumprimento das metas curriculares.

De facto, todos os nossos professores corresponderam ao pedido - redesenharam os currí-
culos das suas disciplinas para que, mesmo à distância, as atividades letivas continuassem a 
desenvolver competências como a colaboração, o pensamento crítico, a comunicação, o res-
peito, a empatia e a curiosidade. 

A passagem do registo presencial para o online exigiu uma mudança além do tecnológico. Na 
verdade, tornou-se necessário repensar estratégias pedagógicas que se adequassem à dis-
tância, mas que, de certa forma, aproximassem alunos e professores.

Se o principal objetivo de um professor é que os alunos adquiram competências e as relacio-
nem com os conteúdos previamente lecionados, qual é o papel que o professor deve adotar no 
decorrer deste processo?
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De acordo com Wan & Gut (2011), citando Alvin Toffler, “os analfabetos do século XXI não 
serão aqueles que não sabem ler nem escrever, mas sim aqueles que não podem aprender, 
desaprender e reaprender”. 

Esta máxima tornou-se numa das minhas principais motivações para alterar o meu ensino das 
disciplinas de História e Geografia, transformando as minhas aulas segundo uma perspetiva 
construtivista. E, no decorrer da minha prática e partilha pedagógica, tenho vindo a aprender 
que os alunos atribuem maior significado às suas aprendizagens se trabalharmos segundo 
uma metodologia ativa que lhes permita experimentar, errar, refletir e seguir o seu ritmo.

Procurando diariamente cativá-los para a aprendizagem da História, todos os meus alunos 
são chamados a ter o seu papel e importância na minha sala de aula. A metodologia projetual, 
em ensino presencial ou à distância, permite-lhes construir os seus próprios conhecimentos 
através de interações com o mundo, entre pares, comigo, enquanto professora e com os re-
cursos que coloco à sua disposição; porque o fator humano e relacional é tão valioso quanto 
qualquer ferramenta de aprendizagem. Segundo Dewey (1963) “É graças a uma forma recí-
proca do professor e dos alunos que se faz este crescimento, o professor recebe, mas não 
tem medo de dar. O ponto essencial a reter é que o projeto cresce e toma forma graças a um 
processo de inteligência socializada”.

Contudo, apesar de ter sido a pandemia a causa que nos fez repensar os modelos pedagógicos 
utilizados, não devemos permitir que seja a única, nem tampouco a justificação para a integra-
ção da tecnologia na sala de aula.

Devemos então aproveitar as boas práticas emergentes da Escola Virtual, atualizando o nosso 
sistema educativo de forma significativa. Este é um desafio que já foi iniciado pelos profes-
sores, que por força das circunstâncias e pelo superior interesse dos seus alunos, o abraça-
ram, superando expectativas, contra todas as adversidades deste período. Continuemos, em 
conjunto, a (re)criar práticas que nos aproximem e que deem um significado real, pessoal e 
verdadeiro às aprendizagens dos nossos alunos.

Ofereço aos meus alunos vários caminhos para a aprendizagem: o verdadeiro sucesso é ba-
seado no conhecimento, no controlo dos materiais e na capacidade de aprender a pensar por 
si próprio.

Através da utilização da plataforma de jogo Minecraft: Education Edition, os alunos podem 
trazer vida à História, recriá-la e apropriar-se da mesma, dando um significado pessoal e ver-
dadeiro à sua aprendizagem.

Deste modo, vemos os conteúdos da nossa História interligarem-se numa ação multidiscipli-
nar, onde são levantadas questões cujas respostas são alcançadas por cada um dos alunos 
com diferente grau de complexidade e abstração.

O Minecraft contribui para o desenvolvimento das diferentes áreas do saber e permite-me, simul-
taneamente, chegar aos meus alunos da maneira mais natural, ativa, inclusiva e intuitiva possível.
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Esta plataforma mudou, definitivamente, a forma como leciono o currículo nas minhas aulas. É 
uma tela em branco, uma ferramenta que lhes permite criar de forma orientada mundos dentro 
dos quais a História vive.

Joana Simas
Coordenadora de 2.º Ciclo do PaRK International School, Alfragide
Head of EdTech and Technology Integration
Professora História e Geografia de Portugal
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Parar para pensar 
Ferramentas filosóficas para o contexto educativo 
Sou filósofa e defendo que a filosofia é útil – este é o pressuposto do qual parto para pensar 
sobre o impacto da pandemia na Educação. 

A minha reflexão tem como base a experiência de EAD que tive em contexto de tutorias e ofi-
cinas de filosofia, com crianças e jovens (a partir dos 7 anos), bem como das formações que 
tenho assegurado e cujo público está ligado à área da educação. 

Irei conduzir a minha reflexão apoiada em quatro pilares nos quais assentam a filosofia para/
com crianças, área à qual me dedico desde 2008.

Os pilares são o pensamento crítico, o pensamento criativo, o pensamento colaborativo e o 
pensamento cuidativo.

Identificar problemas e procurar soluções 
Quando em Março de 2020 fomos empurrados para casa, não estava no horizonte que, um ano 
depois, esse cenário pudesse repetir-se. 

Tendo em conta a possibilidade de confinamento e de fecho de escolas, terá todo o sentido 
parar para identificar problemas. 

Sublinho alguns: o acesso de todos os intervenientes a dispositivos que permitam o ensino 
a distância (EAD), a obrigatoriedade de ter a webcam ligada e a escolha das plataformas e as 
questões de privacidade.

Nem todos os problemas serão prioritários, sobretudo num contexto como o de Março 2020. 
Agora, um ano e pouco depois, com experiência e com relatos concretos, perguntemos: que 
problemas identificamos? Uma vez reunidos esses problemas, é hora de os registar e de esta-
belecer prioridades na sua resolução, um de cada vez.  

Eis como o pensamento crítico pode ajudar: identificando problemas, estabelecendo um plano 
de prioridades e estando disponível rever a identificação desses mesmos problemas. 

Procurar outras formas para fazer o mesmo  
O contexto do EAD ou presencial é diferente na forma, mas não no conteúdo. Continuamos a 
ter de criar e de cuidar da relação pedagógica entre professores e estudantes, há matéria para 
ser trabalhada, há necessidade de pausas e de momentos mais relaxados. O trabalho autóno-
mo ganha mais importância no âmbito do EAD. 

Como preparar e orientar os estudantes? 

O pensamento criativo poderá ajudar. Não será necessário inventar a roda, mas sim encontrar 
novas formas de colocar a roda a girar, ajustar o tamanho da roda, dar-lhe uma nova cor.
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O tiktok foi uma rede social muito falada no início da pandemia. Além das coreografias que nos 
divertem e unem pessoas de todas as idades, houve professores e educadores que tropeçaram 
na rede e decidiram levar para lá os conteúdos das suas aulas. Educação física, línguas, ciên-
cias, matemática – estas são só algumas disciplinas cujos conteúdos migraram para o tiktok 
para poder estar perto dos estudantes, na plataforma onde muitos deles têm presença.

Não quero com isto dizer que temos todos de migrar para o tiktok; pretendo sublinhar que po-
derá ser em espaços como estes que se pode dar a troca pedagógica. Os estudantes podem 
apresentar um trabalho de pesquisa através do tiktok ou do youtube. Podem fazer uma thread 
no twitter para apresentar uma investigação. Podem ser convidados a usar aplicações de ma-
pas mentais para estudar. 

Frequentemente, as ideias novas surgem a partir de associações que, num primeiro olhar, pa-
recem estranhas. Consideremos provocar e perguntar aos estudantes como gostariam que 
fossem as aulas, dando uma oportunidade a todas as ideias, incluindo algumas um pouco 
“tontas”. 

Trabalhar em comunidade 
No contexto de confinamento e de ensino a distância fui confrontada com a possibilidade de 
várias plataformas digitais. Acompanhando o trabalho de alguns professores nas redes so-
ciais fui conhecendo várias e, confesso, tive problemas em escolher. As crianças e os jovens 
com quem tive a oportunidade de desenvolver oficinas de filosofia foram fundamentais para 
me ajudar a escolher espaços digitais de trabalho e para me ensinar a navegar nesta ou na-
quela plataforma. 

Pedir ajuda aos nossos pares (professores e educadores) e aos estudantes é uma prática de 
humildade epistémica. Mais concretamente, no caso dos estudantes, torna-se numa oportuni-
dade para valorizar o contributo de quem habitualmente não é chamado a dar sugestões sobre 
a forma como as aulas ocorrem. 

O pensamento colaborativo constitui-se como uma oportunidade de derrubar a hierarquia pro-
fessor / estudante. Trata-se de uma prática que nos coloca num espaço de igual para igual. Já 
parámos para pensar no tanto que um estudante pode ensinar ao professor?  

Observar e perguntar – em vez de assumir ou fazer julgamento precipitado

Recordo-me de ouvir relatos de estudantes sobre a questão das câmaras ligadas em EAD. Ha-
via a possibilidade de marcar falta caso o estudante não tivesse a câmara ligada. Surgiram-me 
várias questões: será que os estudantes têm uma câmara para ligar? Será que a conexão de 
internet sustenta vídeo e áudio? Será que o estudante está confortável em partilhar o espaço 
físico onde se encontra? 

Este é só um exemplo de como poderá ser precipitado julgar e sancionar sem antes verificar 
o que motiva alguém a fazer X em vez de Y. Podemos usar as perguntas para manifestar esse 
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pensamento que cuida, procurando saber mais sobre aquele estudante em particular que pode 
ter uma dificuldade que nós nem contemplámos, pois assumimos que “toda a gente tem isto 
ou aquilo em casa”. Será que tem?

O pensamento cuidativo é uma prática de sensibilidade ao contexto de cada uma das pessoas 
presentes na nossa comunidade educativa. Estamos todos a viver uma pandemia, é certo, no 
entanto não estamos todos no mesmo percurso dessa vivência.  

*

Espero que esta reflexão possa motivar quem a lê a refletir comigo e assim dar uso à filosofia 
na sua vida.

A autora não escreve segundo o AO90. 

Joana Rita Sousa
Filósofa e mestre em filosofia para crianças. Mentora nas áreas da filosofia e da criatividade. 
Responsável pelo projecto filocriatividade.
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A capacidade de adaptação à mudança
O setor da Educação foi sem dúvida um dos mais afetados pela pandemia. Foram muitos os 
desafios lançados a toda a comunidade escolar e que acabaram por acelerar um cenário de 
transformação numa direção que já há algum tempo se previa.

Por um lado, criou-se uma inconsistência inevitável no processo de aprendizagem dos alunos. 
A constante mudança entre o ensino presencial e o ensino a distância provocaram uma grande 
instabilidade na consolidação das aprendizagens para os alunos, para além de uma dificulda-
de maior na sua concentração e vontade de aprender. Por outro lado, todos os constrangimen-
tos para evitar o contacto físico, mesmo num contexto presencial, acabaram também por ter 
um impacto menos bom no seu desenvolvimento.  

No entanto, a natureza do ser humano obriga-o a adaptar-se a qualquer situação, e foi exata-
mente isso que professores, pais e alunos fizeram. Nesse sentido, todo este processo gerou 
um conjunto de oportunidades que acabaram também por responder e solucionar vários de-
safios que já existiam antes da pandemia. 

 O mais óbvio foi a capacidade que as escolas tiveram de potencializar o uso da tecnologia 
para a aprendizagem a qual, se usada corretamente, poderá também trazer muitos benefícios 
no futuro. Existiu também um grande impulso na procura de novas formas de ensinar, princi-
palmente na utilização de metodologias ativas de ensino-aprendizagem provocada pela ne-
cessidade de desenvolver mais autonomia e motivação nos alunos. A Aprendizagem Baseada 
em Projeto e em Problemas ganhou um destaque muito importante ao longo deste último ano 
e que vai continuar a crescer, principalmente pelo impacto que tem no desenvolvimento das 
competências do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória. Neste sentido, a conju-
gação e o equilíbrio entre a tecnologia, os conteúdos e a metodologia será muito importante 
neste processo de crescimento para as escolas. 

 Por último, é também importante mencionar que nada se constrói sem uma boa equipa que 
tenha vontade de fazer mais e melhor apesar das adversidades. Um corpo docente motivado 
para abraçar a mudança é a chave para se continuar a evoluir neste caminho de mudança, 
garantindo que no próximo ano letivo todo o conhecimento e ferramentas utilizadas serão po-
tenciadas ao serviço da Educação. 

Acredito que o balanço positivo! Foi através de competências como a adaptação à mudança, 
o saber lidar com a frustração, a capacidade de resolução de problemas e até mesmo a cria-
tividade, que se tornou possível ultrapassar todas as dificuldades que surgiram. São precisa-
mente estas competências que devemos desenvolver nas crianças e nos jovens para garantir 
o seu sucesso não só académico, mas também pessoal e profissional num futuro cada vez 
mais volátil e incerto. 

 

 João Borges
CEO, DreamShaper
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O aluno inteiro
Para nós jovens, é quase certo que “depois conseguimos recuperar” dos efeitos da pandemia. 
Para alguns adultos pode parecer que sim, para nós jovens, não é bem o que se passa. 

Considero que ao estarmos a perder os ditos melhores anos da nossa vida, isto deixa muitos 
jovens desanimados, desmotivados e até amargurados. Não houve grande hipótese de cresci-
mento e a dor instalou-se, ainda que de forma mais subtil, nos jovens. 

Esta pandemia contribuiu ainda para o aumento de casos de depressão e ansiedade. No en-
tanto, estes problemas em larga escala, trouxeram a visibilidade necessária a uma atuação 
mais eficaz no combate que urge fazer. Ainda que, muitas vezes, seja um tema «atirado para 
de baixo do tapete», a pandemia trouxe um progresso significativo na sua visibilidade. 

Eu, como aluna, sinto que fiz um esforço enorme para não me deixar entrar nessa “escuridão”. 
Confesso que não foi um processo fácil. Levou-me a viver apenas um dia de cada vez, pensan-
do sempre que tudo ia ficar bem. Estabeleci objetivos e investi em mim.

No entanto, esta pandemia afetou consideravelmente a educação, o ensino. Por muito con-
fortáveis que alguns pudessem estar em casa, a ter aulas online, muitos problemas surgiram 
com diversos alunos e diversas situações, nomeadamente, alguma desigualdade no acesso 
às mesmas e no acompanhamento feito pelas escolas; mas além disto, a pandemia também 
colocou a Escola sob reflexão. 

E refletindo sobre este tema, chego à conclusão, assim como tantos outros colegas meus, 
que a Escola promove a memorização dos conteúdos lecionados, ou seja, um conhecimento e 
absorção de informação momentânea. A escola incentiva para as «notas» e para a avaliação 
externa e deixa para segundo plano a aprendizagem. É um sistema que, mesmo que haja ex-
ceções, funciona como se todos os alunos tivessem os mesmos interesses e o mesmo ritmo e 
condições de aprendizagem, sem, em certa parte, os incentivar à autonomia e iniciativa. 

É por isso que considero necessário intervir neste sistema, apostando numa abordagem mais 
ativa e dinâmica, em determinadas disciplinas, usando estratégias de ensino, como o debate, 
por exemplo, que acaba por promover o pensamento crítico do aluno, pensamento esse que 
deve começar a ser desenvolvido ao longo de todos os anos de escolaridade. 

Apostar ainda numa cidadania mais ativa dentro das escolas. Uma disciplina obrigatória, es-
pecialmente no ensino secundário, em que determinados temas sejam abordados em função 
das necessidades dos alunos para a vida futura e temas como finanças, política, saúde mental, 
relações com os outros (…). Fomentar a participação em projetos escolares e extracurriculares, 
é essencial, pois contribuem para a cidadania, para o crescimento pessoal do aluno, ganhando 
responsabilidade, autonomia e capacidade de organização. 

Em suma, estamos habituados a um sistema de classificações que já devia estar reformado. 
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Devia valorizar-se mais a vertente cívica nas escolas, os valores, as relações; é óbvio que 
valorizar o desempenho escolar também tem que ser uma prioridade mas talvez através de 
dinâmicas e conteúdos diferentes tais como trabalhos-projeto, por exemplo – desenvolvendo 
assim a autonomia, responsabilidade e pensamento crítico – não deixando a avaliação inteira-
mente dependente de dois ou três testes, por período/semestre e acenando a toda a hora com 
o fantasma omnipresente dos «exames nacionais». 

É ainda da escola que vêm imensas crises existenciais, depressão, ansiedade, que em certa 
parte se deve à pressão de um sistema de avaliação já “velho” para os dias de hoje, no meu 
entender. E é por este e outros fatores que deve ser restruturado. 

É evidente que a pandemia agravou estes problemas; no entanto, sempre foi algo muito pre-
sente nos jovens e esta situação veio trazer à superfície, esta realidade, aparentemente es-
condida. Acredito que deve ser dada uma atenção redobrada e eficaz nas escolas quanto a 
estes problemas, de modo a deixar todos os alunos confortáveis para terem um bom percurso 
escolar e uma boa aprendizagem. 

Até pode ser muito utópico este “novo sistema”, no entanto acredito que efetivamente possa 
haver algumas mudanças que reformulem o ensino e a educação e que promovam alunos mo-
tivados e preparados para o futuro. 

Terminando o meu testemunho, a educação é um fator determinante para o tipo de pessoas 
que vamos ser no futuro. É por isso que temos que entender Escola como um pilar fundamen-
tal no desenvolvimento pessoal e profissional do aluno e tentar moldá-la para esse propósito, 
porque acredito que todos nós queremos viver numa sociedade onde todos sejamos cidadãos 
ativos, motivados e a fazer coisas no interesse de cada um  mas também do coletivo e para 
isso tem que se começar a construir esta realidade nas escolas, com um sistema adequado a 
isso, no qual os alunos se tornem, progressivamente, adultos formados mas também cidadãos 
felizes. 

Mariana Pinto de Vasconcelos Padrão
Aluna, AE Leal da Câmara
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Programa PMI Portugal nas Escolas  
- Contribuir para a educação do futuro através 
da linguagem universal da gestão de projetos
A pandemia que vivemos não veio alterar as bases de atuação do Programa PMI Portugal 
nas Escolas1, mas trouxe a oportunidade de podermos atuar virtualmente na tutoria aos pro-
fessores, aumentando assim a capacidade e alcance do programa a nível nacional e intensifi-
cando a proposta de utilização complementar de ferramentas digitais não só para documen-
tação do projeto, mas sobretudo para apoiar a dinâmica do trabalho colaborativo de projeto. 

A aprendizagem por projetos é uma proposta centrada num empreendimento temporário, fo-
cado na produção de um produto, serviço e / ou resultado únicos. É fundamental o recurso à 
criatividade para inovar e responder à produção de algo singular. Trabalhar em projeto implica 
a colaboração no seio da equipa assim como a necessidade de desenvolvimento de uma co-
municação eficaz. Necessita, também, de recorrer à prática do espírito crítico para selecionar 
e triar a informação e recursos necessários ao desenvolvimento do projeto e para responder 
às restrições interatuantes de tempo, âmbito, custo e qualidade. No contexto escolar, a prática 
do trabalho de projeto facilita o aprender a aprender, promove a interdisciplinaridade, a multi-
disciplinaridade e a transdisciplinaridade, consolida e desenvolve as competências do século 
XXI, os 4 Cs: Criatividade, Colaboração, Comunicação e Pensamento Crítico, preparando proa-
tivamente os profissionais e cidadãos do futuro. 

A estratégia do Programa PMI Portugal nas Escolas assenta em dois eixos chave: o kit ou cai-
xa  de ferramentas ”Projetos do futuro”2, que adapta o standard de gestão de projetos do Pro-
ject  Management Institute, simplificando a linguagem para facilitar a sua utilização por alunos 
e  professores e uma abordagem de tutoria, que põe à disposição do Professor um Tutor PMI,  
profissional de gestão de projetos voluntário, que o apoia na implementação com qualidade  
das ferramentas de gestão de projetos no contexto escolar. 

O programa PMI Portugal nas Escolas atua em escolas públicas e privadas do pré-escolar ao 
secundário, tendo sido mantido durante a pandemia através da tutoria remota com recurso a 
ferramentas digitais. Embora tenhamos observado que no âmbito do primeiro confinamento, 
a maior parte das escolas suspendeu o trabalho de projetos, mais tarde, no arranque do ano 
letivo 20/21, constatámos a capacidade das escolas se adaptarem ao desafio  do ensino à 
distância com recurso à gestão de projetos. Para tal, recorreram, com sucesso, à utilização 
de ferramentas digitais de apoio ao trabalho colaborativo. O PMI Portugal nas Escolas iniciou 
em 2019 a promoção de instrumentos e plataformas digitais gratuitos no apoio ao trabalho 
de projeto para facilitar a documentação contínua e partilhada do projeto, tendo observado 
uma adesão limitada com a preferência de murais estritamente físicos. Durante a pandemia, 
as ferramentas digitais foram alavancadas no sentido de promover a comunicação efetiva e 
a colaboração remota no âmbito da equipa, agora virtual, composta por alunos e professores, 
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tendo sido essenciais para manter o trabalho de projeto. Surgiram, assim, mais murais virtuais 
que aplicam as ferramentas da gestão projetos no dia-a-dia. 

As dificuldades da implementação da aprendizagem através de projetos assentam no posicio-
namento do Professor e na sua capacidade de sair da zona conforto. A pandemia contribuiu 
para acelerar a mudança, promovendo a saída geral da zona de conforto, o que no caso dos 
professores significou a oportunidade de se posicionarem como facilitadores da aprendiza-
gem. Durante a pandemia, o programa PMI Portugal nas Escolas contribuiu ativamente para 
ajudar os professores a implementar a gestão de projetos remota, criando condições para 
aprendizagens multidisciplinares significativas independentemente da localização geográfica 
da escola, do professor e do tutor. 

Os professores que ultrapassaram e venceram o desafio da mudança, ganharam a confiança e 
a robustez da força do trabalho em equipa, com um impacto positivo na relação com os pares, 
os alunos e os pais. Para estes professores que experienciaram a gestão de projetos com foco 
no aluno, este é um caminho de não retorno porque observaram o impacto positivo nos alunos, 
tanto ao nível das aprendizagens essenciais como das competências chave. 

Acreditamos que a transformação digital assim como a aprendizagem interdisciplinar e 
por projetos são conquistas da pandemia que temos a responsabilidade, em colaboração com 
a comunidade educativa, de desenvolver e alargar de forma a responder às necessidades edu-
cativas das crianças e jovens, preparando-os para serem melhores profissionais e cidadãos 
do mundo. Tendo caído as barreiras geográficas, os tutores do programa PMI Portugal nas 
Escolas estão empenhados em encurtar as distâncias, consolidar a mudança em curso e ala-
vancar as oportunidades e as conquistas disruptivas da pandemia. 

1 O PMI Portugal nas Escolas (PMI PE) é um programa de responsabilidade social do PMI PT – Portugal chapter  
do Project Management Institute; https://pmi-portugal.org/programa/ 
2 O kit “Projetos do futuro” inclui 7 ferramentas de gestão de projetos: https://pmi-portugal.org/metodologia/

Isabelina Jorge, Cristina Barradas, Silvia Martins, Paulo Saramago 
Equipa de Gestão do PMI nas Escolas

https://pmi-portugal.org/programa/ 
https://pmi-portugal.org/metodologia/
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Da fadiga digital à aprendizagem informal  
com jogos de tabuleiro modernos
Há muito que se tentava modernizar e digitalizar o ensino. Mas foi a pandemia que forçou a 
digitalização em massa. Foi notória a falta de preparação do sistema de educação para be-
neficiar destas soluções. Apesar de termos sido salvos pelos dispositivos digitais, que nos 
premiram continuar a trabalhar, manter o sistema de ensino e comunicar com a nossa rede 
social real, o excesso gerou fadiga. É dessa fadiga, mas também do fenómeno da pós-digitali-
zação, que se reforçou ainda mais a tendência da busca pela materialidade e pela experiência 
presencial e direta. 

A pandemia veio gerar então uma necessidade de desintoxicação digital. Um exemplo disso 
foi a procura por jogos de tabuleiro. Têm-se recuperado e comprado muitos jogos de tabu-
leiro durante a pandemia. No entanto, os jogos de tabuleiro, influenciados por uma cultura de 
hobby crescente, mudaram imenso nas duas últimas décadas. Ao analisarmos esses jogos 
deparamo-nos com sistemas inovadores, onde os mecanismos de jogos, os componentes e 
as narrativas associadas geram novas experiências. Hoje é possível criar experiências para 
quase tudo através destes novos jogos analógicos. 

Então como beneficiar do eventual potencial dos jogos para a educação? Jogando as respos-
tas surgem de imediato. Sendo os jogos atividades geradoras de experiências emergentes, 
descrever a alguém um jogo sem o jogar jamais fará justiça ao potencial do dito jogo. Relatar 
um jogo é muito diferente de o jogar. Mas proponho começar por uma breve abordagem às 
vantagens de jogar, seguida de um resumo das diferenças e potenciais dos ditos jogos de ta-
buleiro modernos. 

Jogamos jogos porque nos transportam para outras realidades, novas possibilidades onde po-
demos ensaiar ideias, experimentar estratégias, testar a sorte e interagir com outras pessoas. 
Vemos nos jogos desafios que nos fascinam, testar formas de ser e agir sem a consequência 
negativa das decisões tomadas na realidade. Podemos usar os jogos para comunicar, explorar 
e desenvolver narrativas, invocando a imemorial arte de contar histórias e cativar assim os nos-
sos pares. Se pensarmos nos jogos analógicos, onde se incluem os jogos de tabuleiro moder-
nos, estas experiências são tangíveis até ao limite da nossa imaginação. Mexemos em peças, 
componentes que modelam realidades ficcionais. Interagimos com outros jogadores, sentimos 
as suas emoções e reações. Comunicamos com todo no nosso corpo e ser, até quando fitamos 
em silêncio as jogadas dos adversários. Estes jogos, por lhes faltarem os sistemas de auto-
mação próprios dos jogos digitais, só funcionam se os jogadores os ativarem diretamente. E 
mesmo os jogos de maior confrontação exigem sempre alguma forma de colaboração para 
gerarem as dinâmicas de jogo. As regras têm de ser interpretadas em conjunto, discutidas e 
compreendidas, constituindo um processo de aprendizagem por si. Os jogos de tabuleiro mo-
dernos fazem isto ainda melhor, pois resultam de um design em constante evolução. 
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Assim, será de esperar que os jogos de tabuleiro modernos sejam utilizados em contexto fa-
miliar, de ensino formal e informal. Surpreendentemente, na prática isto não tem aconteci-
do. Estes jogos não são assim tão conhecidos, e alguns preconceitos e falta de informação 
atualizada tem impedido que possamos beneficiar deles mais. Os jogos de tabuleiro não são 
produtos obsolescentes, não são produtos infantis por si e de forma absoluta, não existem 
apenas meia-dúzia de títulos e não é qualquer pessoa que os faz. São publicados milhares de 
novos jogos todos os anos.  Estão em contante evolução e desenvolvimento. Trata-se de um 
setor que tem crescido mais de 20% ao ano, que arrasta multidões de todas as idades e com 
todo o tipo de interesses. Existem jogos de todos os tipos, de todos os formatos e para todos 
os gostos, feitos por especialistas.

No entanto, esta informação sobre os novos jogos de tabuleiro ainda não chegou a todas as 
famílias e educadores. As famílias poderiam reservar momentos para os jogar, gerando ativi-
dades que podem ser interessantes e cativantes para todas as gerações, enquanto se conhe-
cem, consolidam informação e competências transversais. Mesmo os professores, educado-
res ou demais profissionais de educação podem usar diretamente estes jogos, adaptá-los ou 
construir até novos jogos. Pois é muito mais fácil lidar e configurar estes sistemas de jogos 
analógicos. Por vezes basta mudar uma carta, criar um novo componente e o jogo passa a en-
caixar nos objetivos educativos que pretendemos explorar. No entanto, adaptar e desenvolver 
jogos não é fácil. É mesmo muito difícil. Com muita facilidade se cai no absurdo e no tédio. 
Pegar num jogo e meter uma pergunta para passar de nível não é a melhor solução. Escolher 
num jogo existente e mudar a penas os nomes dos componentes, não havendo conexão en-
tre os mecanismos do jogo e as narrativas exploradas, é, no mínimo, um design preguiçoso e 
pouco impactante. Reconhecendo-se o potencial dos jogos, acaba por ser estranho não existir 
oferta formativa de design de jogos para profissionais da área de educação. Começamos a ver 
algumas formações e workshops, mas isto não se aprende e domina com iniciativas pontuais. 
É necessário integrar esse desígnio na formação de base desses profissionais, mesmo que 
seja como formação paralela ou opcional. 

Tentando dar o meu contributo pessoal, partindo da minha experiência de investigação e traba-
lho, criei um canal de Youtube dedicado aos jogos de tabuleiro modernos: https://www.youtube.
com/c/jogosnotabuleiro. Nesse espaço partilho vários vídeos sobre estudos dos jogos, divul-
gação de novidades, entre outros. Mas aquilo que poderá ser mais útil para a área da educação 
serão as rúbricas dedicadas aos jogos sérios, de partilha de dicas de design e desenvolvimento. 
Nesse espaço virtual podem encontrar ainda outra rúbrica com exemplos simples de elementos 
de jogos que, por si só, têm um potencial educativo. Esses vídeos proporcionam abordagens 
rápidas e exemplos concretos que ajudam a usar alguns jogos diretamente ou a concretizar 
soluções de mecanismos temáticos para apoiar o desenvolvimento de novos jogos. Apesar de 
não dar uma solução final, é um contributo do qual os profissionais de educação podem bene-
ficiar, um primeiro passo para desenvolverem de forma autónoma o uso dos novos designs de 
jogos de tabuleiro para criar as suas próprias ferramentas lúdicas educativas. 

Micael Sousa
Investigador e formador em Serious Games
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As certezas de hoje não são  
(com toda a certeza) as de amanhã 
Depois do Covid nada volta a ser como antes! Na verdade, desde o 1º Estado de Emergência, ao 
Estado de Calamidade que atravessamos e ao Estado que o futuro nos reserva, muito mudou e 
muito será ser diferente. Penso, que de uma forma geral, todos nós ficámos mais conscientes 
que as certezas de hoje não são (com toda a certeza) as de amanhã. No entanto, se há uma 
certeza que este vírus realçou, foi a evidência das grandes desigualdades sociais que existem 
no nosso país. Pudemos observar que os nossos alunos não tiveram acesso às tecnologias 
digitais, de igual forma, o que limitou as suas aprendizagens. No entanto, o famoso Plano Digi-
tal anunciado pela Tutela começa agora a fazer a sua viagem, que se espera breve, e sobretudo 
que acabe com as diferenças entre alunos privilegiados e não privilegiados.

Esta, é a grande mudança! Mas embora seja extremamente necessária, esta mudança não 
pode ser encarada como a solução de todos os problemas. A escola continua a ter alunos com 
diferentes capacidades, com diferentes backgrounds, com famílias mais ou menos estrutura-
das. Neste sentido o Ensino presencial, e as relações humanas que daí advêm, continuam a ter 
um papel insubstituível, quer na formação global dos alunos, quer na formação contínua dos 
vários agentes educativos. 

A Escola deve continuar a procurar novas ferramentas e soluções para responder às inces-
santes exigências que se lhe afiguram, assegurando a inclusão e garantido que a Escola é de 
todos e para todos. 

O plano digital irá capacitar as escolas e os alunos para a possibilidade da coexistência entre 
o Ensino Presencial e o E@D, promovendo uma maior autonomia, criatividade e literacia digital. 

A Tutela, que estabelece os princípios orientadores da conceção, operacionalização e avalia-
ção das aprendizagens presentes no currículo do ensino básico e secundário, tem apresenta-
do propostas de projetos educativos muitos diversos que culminam na necessidade de avaliar 
o desempenho de todos nós e em particular os alunos. Mas, para acompanhar a mudança de 
paradigma, a avaliação deve ser revista de modo a abranger as várias competências indivi-
duais do aluno e encaminhá-lo para o futuro que ele ambiciona, seja ele qual for. A escola deve 
estar preparada e permitir que qualquer aluno, que queira ser médico ou trolha, possa fazer o 
seu percurso sem estar dependente de décimas. Eu acredito que depois da tempestade vem a 
bonança e que escola vai ser ainda MELHOR PARA TODOS!

Rui Martins
Presidente, CNIPE – Conferederação Independente de Pais e Encarregados de Educação
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Síntese
• O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória deve ser definitivamente o docu-

mento estratégico e orientador da vida das nossas escolas;

• O conhecimento e as competências têm de andar de mãos dadas. Exercitar competências 
é criar oportunidades de aprendizagem;

• A aprendizagem deve tendencialmente ser interdisciplinar e por projeto, onde os alunos 
devem assumir maior responsabilidade em todo o processo;

• O trabalho em equipa alargada e em comunidade deve ser aprofundado. As famílias são 
parceiros de excelência das escolas e, como tal, estas e outras relações de cooperação 
devem ser estreitadas;

• A E@D e os contextos virtuais fizeram com que os professores descobrissem múltiplas 
oportunidades que devem ser aprofundadas, maximizadas e potenciadas para diferenciar 
práticas com os alunos;

• O aluno deve ser entendido como um todo. O seu bem-estar social e emocional são deter-
minantes e a pandemia trouxe-nos maior consciência de que somos seres sociais e que 
vivemos em relação;

• A escola adapta-se, transforma-se e reinventa-se e estes dois anos letivos são prova dis-
so. Agora, urge ter consciência da necessidade de mudança, tornando-a sustentável e du-
radoura; 

• Atualmente as escolas têm as ferramentas e a autonomia para ajustarem políticas e me-
didas próprias que respondam às especificidades dos seus alunos e dos seus contextos. 
Como tal, é fundamental aproveitarmos este tempo e espaço para gerar a mudança há 
muito necessária.
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6. A tecnologia, 
potenciadora de novas 
práticas pedagógicas
A discussão em torno da importância das tecnologias nas escolas é muito antiga. Existem 
os defensores que alegam que não só tornam a aprendizagem mais interativa, motivadora e 
apelativa para os alunos, como também é essencial para formar cidadãos conscientes, ativos, 
flexíveis e preparados para os desafios de um mundo global e em constante mudança. Do ou-
tro lado, encontram-se todos aqueles que afirmam que existem diferentes métodos ativos que 
dão resposta a essas necessidades ou que já existe demasiada tecnologia na vida dos jovens.

Com a pandemia e com o encerramento das escolas, a única solução possível foi transportar a 
escola para as casas dos alunos, mesmo sem existirem recursos suficientes ou grande opor-
tunidade de planeamento. De março a julho de 2020, houve um ensino remoto de emergência, 
para o qual ninguém estava preparado. Consequentemente, não houve forma de assegurar os 
recursos tecnológicos necessários para todos os alunos, nem tempo para capacitar professo-
res, estudantes e famílias para a utilização das ferramentas.

Houve muitas críticas e “dedos apontados” sobre o número excessivo de tarefas ou aulas, 
sobre a ausência de aulas ou apoio dado aos alunos, sobre o elevado número de horas de tra-
balho dos docentes ou a falta de autonomia das crianças e dos jovens, que tornava mais difícil 
o acompanhamento das tarefas e, inevitavelmente, a aprendizagem. 

Dentro do que foi possível, e com todas as dificuldades inerentes, o balanço é positivo e re-
conhecemos que esta aprendizagem e experiência fez com que as escolas se preparassem 
devidamente para o ano letivo seguinte. Deste modo, quando regressámos a casa, em janeiro 
de 2021, o ensino a distância já estava mais consolidado e o seu desenvolvimento foi muito 
mais positivo. 

Mas será que o ensino a distância pode substituir o ensino presencial? Após estas experiên-
cias, estarão agora as escolas preparadas para uma utilização verdadeiramente pedagógica 
da tecnologia?

Que vantagens e benefícios poderão ter as tecnologias nas escolas e na preparação dos alunos?
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Como será a Escola depois do Covid-19?
Pensar em Educação no atual contexto pandémico, provocado por um vírus letal à escala glo-
bal, exige relatar quanto desafiador e enriquecedor foi para a prática pedagógica o aplicar de 
um conjunto de recursos digitais mediados por tecnologia de forma a reproduzir o designado 
ensino remoto de emergência. Neste âmbito, as tecnologias ajudaram a expandir os ambien-
tes de aprendizagem relevando o papel do professor no processo de ensino aprendizagem, for-
çando a adoção e avaliação de novas abordagens pedagógicas. A par do esforço e criatividade 
demonstrada, o objetivo principal era fundamentalmente o sucesso das aprendizagens dos 
alunos, tendo em conta o seu estado psicológico e o contribuir para o seu bem-estar. 

Foi uma oportunidade para, a nível da educação, inovar, partilhar e experimentar ferramentas 
digitais. A criação de comunidades de apoio, nascidas nessa altura, as iniciativas de formação 
disponibilizadas, a nível nacional ou a nível internacional, revelaram-se um grande suporte 
para a mudança provocada na escola pelo covid-19. A resposta dada estimulou muita inova-
ção, mas será que estas situações se mantêm, voltando tudo ao antes da crise da pandemia 
do covid-19?

Paralelamente, esta entrada de supetão do ensino online que levou milhares de alunos para 
casa, não deixou ninguém incólume, pois ao saírem do espaço de conforto que conheciam, a 
sua escola, para outro que apesar de conhecido não correspondia ao seu significado de es-
cola. Este contexto pandémico devido ao covid-19 provocou alterações no nosso dia-a-dia, 
incluindo o modo como abordamos e visualizamos a Educação. 

O trabalhar a partir de casa tem impacto na relação com o tempo e o espaço. O cumprimento 
dos tempos semanais de contato com os alunos, idêntico ao tempo presencial condicionou 
algumas situações angustiantes motivados pela ideia de que o professor deveria estar sem-
pre disponível ou no caso de o aluno a necessidade de apresentar mais trabalhos. O tempo 
passado em casa conseguiu ser uma experiência reveladora de uma reconciliação de todos os 
elementos da comunidade escolar entre si ao reconhecerem o papel importante de cada um 
no desenvolvimento produtivo da própria comunidade a que pertencem. Esta experiência não 
se deve diluir no futuro se quisermos um processo de mudança eficaz para uma Escola que 
funcione perante as necessidades, reptos e dúvidas resultantes da contemporaneidade e que 
exigem novos modelos de educação e de formação e onde se verifica o aumento de desigual-
dades entre pessoas e grupos.

A disrupção vivida permitiu experiências positivas resultantes do esforço dos professores, das 
instituições e dos alunos. No entanto, em algumas instituições, a transformação para a edu-
cação online não apresentou resultados tão positivos devido à insuficiente preparação prévia 
da instituição perante o novo contexto e também à fraca utilização anterior das tecnologias. 
Foram dois os momentos disruptivos e as diferentes experiências em contextos distintos per-
mitiram questionamentos diferentes que não devem ser, na minha opinião, apagados com uma 
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borracha. Urge uma reflexão com todos os elementos da Escola e a criação de um plano que 
promova a inovação nas estratégias pedagógicas com vista a melhoria das aprendizagens dos 
alunos. Para tal mudança, deve atender-se à formação dos professores, aos recursos digitais 
disponibilizados, à voz social que emite o sentir de um grupo, de uma comunidade, isto é, em 
que se aceite os seus objetivos, as transformações que pretendem realizar e as novas formas 
de organizar e de interação.

Apesar de tudo, o caminho percorrido devido ao contexto pandémico da covid-19 é um peque-
no passo de uma caminhada que se deve seguir, onde o trilho do ambiente presencial será pro-
longado para o ambiente online. Em linha com António Dias Figueiredo, deverá ter-se sempre 
presente que o foco reside fundamentalmente em função dos contextos.

Dulce Maria Franco
IPLUSO-ESEL, U.Lusófona
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Repensar a Escola: uma necessidade  
com oportunidade
O modelo transmissivo é muitas vezes um monólogo do professor, facto que não incentiva 
o aluno a pensar criticamente nos argumentos que são apresentados, não é suficiente para 
atender às necessidades de aprendizagem dos alunos de hoje.

Se atentarmos na sociedade contemporânea, verificamos que esta se encontra num processo 
de rápidas mudanças, onde a tecnologia assume um papel fulcral, nas mais diversas áreas. 
Desde logo, por potenciarem novos cenários e promoverem ambientes extremamente ricos e 
promotores de uma multiplicidade de experiências pedagógicas impulsionando as pessoas a 
conviverem com a ideia de que a aprendizagem é um processo que se desenvolve ao longo de 
toda a vida. 

Um dos grandes contributos da tecnologia é dar a oportunidade para os alunos experimenta-
rem a excitação de se empenharem em perseguir os conhecimentos que realmente desejam 
obter (Bento & Lencastre, 2016). São basilares para os alunos desenvolverem as capacidades 
de observação, de reflexão e de coordenação psicomotora. Aliás, a introdução de tecnologia 
adaptada e adequada aos contextos da aprendizagem, evidenciado por múltiplos estudos e in-
vestigações, são instrumentos quase insuperáveis numa dinâmica de sala de aula envolvente, 
catapultando os alunos para um estado de predisposição para a aprendizagem, mas sobre-
tudo, potenciando uma aprendizagem mais rápida, profunda e proficiente, com uma ligação 
muito importante ao quotidiano, numa ajuda impar de construção de conceitos estruturantes, 
que tornam o abstrato em concreto.

Com o confinamento, provocado pela pandemia do COVID-19, pelo impacto que teve o fecho 
das escolas, foi por demais visível e sentida a constatação de que as experiências híbridas 
fizeram falta e continuam a fazer. Tornou-se ainda mais evidente que foram as escolas, os pro-
fessores e os alunos, que já tinham hábitos naturais de inclusão da tecnologia em atividades 
pedagógicas presenciais, que melhor ultrapassaram toda a fase de confinamento. Por outro 
lado, a implementação abrupta de aulas com tecnologia, aulas online, deixou evidente que ex-
periências sem contexto, sem planeamento, sem visão de um conceito de escola, sem forma-
ção real e adequada à realidade da escola e dos alunos de hoje, se tornou um enorme dilema.

Não podemos deixar de salientar, e que nos parece muito preocupante, o retrocesso pedagó-
gico nas nossas escolas, e até uma certa aversão ou diabolização da utilização da tecnologia 
em atividade educativas, referindo-se às más experiências do chamado “ensino online”. Es-
tas perceções devem-se muito a algumas dificuldades sentidas no “controlo da turma” e das 
ações dos alunos no “digital”. Ora, talvez, inicialmente os alunos quererão experimentar os 
jogos e outras possibilidades de um equipamento digital, as potencialidades de plataformas e 
aplicações digitais, e, por isso, o professor deve dar esse tempo aos alunos, essa experiência e 
garantir também com essas atividades exploratórias o desenvolvimento da autonomia. Com o 
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passar do tempo, esse aspeto vai sendo ultrapassado, desde que não se encetem mecanismos 
de trabalho semelhantes aos que executam em papel ou com o manual escolar.

Porém, também importará esclarecer, que não existiu um verdadeiro ensino online, mas sim, 
atividades analógicas, dentro de um mesmo espaço temporal, num planeamento maioritaria-
mente expositivo, com a utilização de plataformas digitais. A título de exemplo, a realização 
de um questionário, que antes era em papel na sala de aula física, passou para a resolução 
do mesmo questionário, mas com o uso de uma aplicação digital, do tipo quizz, mantendo o 
modelo pedagógico e apenas alterando o formato.

Por outro lado, também temos tido as escolas a solicitar acessos rápidos e constantes à inter-
net, equipamentos 1:1 para alunos e professores, software educativo e plataformas de gestão 
da aprendizagem seguras e fidedignas. A esta questão fica sempre a dúvida entre uma escola 
que desespera por igualdade nas oportunidades para os seus alunos e professores. Todavia, 
as escolas precisam de compreender o conceito de equidade, porque quantas foram as esco-
las e turmas que tiveram acessos a tablets, computadores e plataforma digitais de comunica-
ção e interação, e estes, nunca chegaram a sair das Sedes dos Agrupamentos de Escolas ou 
das embalagens que chegavam às casas de cada aluno? Nestas situações, os alunos podem 
ter acessos, máquinas e os professores não terem condições e conhecimentos, acima de tudo, 
pedagógicos para potenciar essas aprendizagens ou a realidade em casa de cada aluno não 
permitia existir tempo e acompanhamento de um adulto para aprender, devido a questões de 
teletrabalho dos pais.

O investimento digital tem e deve passar por um suporte ao corpo docente, dando competên-
cias pedagógicas para a utilização da tecnologia, que implica alteração dos processos forma-
tivos do seu desenvolvimento profissional. A experiência pedagógica em tempo real e presen-
cial, que vai ajudar a dissipar eventuais problemas para quando se passa para um ambiente 
com tecnologia.

Enquanto docentes, não podemos descurar toda uma fase de preparação e planeamento das 
atividades que são mediadas por tecnologia, porque o tempo das tarefas é outro, o espaço 
virtual assume características próprias, a comunicação digital pressupõe um cuidado distinto 
e não podemos, de todo, aplicar as mesmas atividades com o uso de tecnologia.

Uma atividade com o digital terá de ser concebida propositadamente para ser utilizado em si-
tuações educativas com esse fim. Poder-se-á tornar num meio simples e prático para motivar 
e despertar interesses, desenvolvendo a criatividade da aluno, a concentração e a memória, 
com a dupla missão de ajudar a aprender e de ajudar a brincar. Este desenho de atividades 
deve colocar os alunos a produzir, mais do que colocar alunos a ouvir, porque para aprender é 
preciso explorar, manusear e centrar-se no conteúdo. Depois de o conhecer e explorar, mais 
fácil se tornará ultrapassar métodos de ensino clássicos, para entrar em autênticas viagens de 
estudos virtuais, em que o ensino e a aprendizagem se tornarão momentos de lazer, mas, ao 
mesmo tempo, uma resposta educativa contextualizada, com respeito pelas especificidades 
e identidade de cada aluno.
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Assim, muitos professores veem o ensino híbrido como uma forma de aumentar a participação 
do aluno na construção do seu conhecimento e promover a aprendizagem colaborativa e o 
pensamento crítico em ambientes que misturam o presencial com o online. Numa modalidade 
de ensino híbrido a pedagogia é totalmente modificada a partir da utilização da tecnologia, 
através da mudança de um modelo de transmissão da informação para um modelo ativo, inte-
rativo e centrado na aprendizagem do aluno, transportando o ato de ensinar e de quem ensina 
para um processo de (re)ssignificação da profissão. 

Os modelos híbridos são um método de ensino que utiliza tecnologia para criar uma variedade 
de ambientes de aprendizagem para os alunos. Os professores que utilizarem modelos híbri-
dos vão incorporar naturalmente a tecnologia para melhorar a aprendizagem do aluno e para 
responder a uma ampla gama de preferências de aprendizagem. Em ambientes de sala de aula 
híbrida, as atividades presenciais costumam ser combinadas com atividades mediadas por 
tecnologia para que haja uma aprendizagem mais ativa do aluno, bem como uma orientação 
mais intencional do professor. As disciplinas no modelo híbrido geralmente resultam numa 
diminuição do “tempo presencial”, uma vez que as atividades em sala de aula são substituídas 
por tempo fora do ambiente tradicional presencial. Por exemplo, “inverter” a aprendizagem 
para que os alunos experimentem a formação autónoma aprimoradas com tecnologia e, em 
seguida, usar o tempo da aula para atividades de aprendizagem mais ativa é uma forma de 
pedagogia no modelo híbrido. 

O grande desafio da Escola pós-pandemia é saber se está disponível para ser repensada com 
a participação de toda a sua comunidade de “autores”, porque quer queiram, quer não, a Escola 
iniciou um processo de transformação, estaremos disponíveis para participar nesse pensa-
mento?

Marco Bento
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Coimbra
Núcleo de Investigação, Educação, Formação e Intervenção (NIEFI)
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As tecnologias na escola pós pandemia
Neste momento, em que regressámos ao ensino presencial, importa efetuar uma reflexão so-
bre os dois períodos de Ensino a Distância (EaD), o que aprendemos e que lições devemos tirar 
para o futuro.

Na nossa análise, esta experiência levou a que houvesse um aprofundar das desigualdades no 
ensino não presencial, uma mobilização da comunidade educativa para responder eficazmen-
te e a aprendizagem que foi feita por todos.

Contudo, comprovámos que as desigualdades sociais só foram agravadas quando havia falta 
de meios tecnológicos, que a mudança da escola é possível e desejável, que é possível com-
plementar o ensino presencial com ensino a distância e que este aproveita e promove a inova-
ção curricular e pedagógica.

Recordamos que, após um primeiro confinamento em que a falta de recursos tecnológicos foi 
fator que limitou, quer o acompanhamento das atividades letivas, quer a comunicação com os 
alunos e com as famílias, no período de ensino a distância de 2021 todos estes fatores me-
lhoraram com a distribuição de equipamento informático e o apoio dado pela Escola, remoto 
e presencial.

Consideramos que não podemos perder a oportunidade de renovar a escola, aproveitando toda 
a aprendizagem efetuada por alunos e, especialmente, professores, neste período em que a 
sala de aula foi o ecrã do computador, tablet ou telemóvel. Não tenhamos medo de enfren-
tar a mudança da escola, de modo a que, como refere Nóvoa (2020), esta não perca os seus 
princípios estruturantes como bem público e como bem comum. Está na hora de reinventar a 
profissão docente, tendo sempre em conta que “nada substitui um bom professor” (idem), e 
que esta se desenvolve segundo três dimensões: “a de desenvolvimento de uma vida cultural 
e científica própria; (...) a ética, de construção de um ethos profissional; (...) e a compreensão 
de que um professor tem que estar preparado para agir num ambiente de incerteza e imprevi-
sibilidade” (Nóvoa, 2017, pp. 1121-1122). 

Sabemos que há que salvaguardar os princípios de equidade e inclusão e que, mobilizados os 
recursos necessários, o “ensino a distância não aumenta as desigualdades sociais”, consti-
tuindo-se como um modelo de “inclusão e mobilidade social”, permitindo a “democratização 
do conhecimento e do acesso ao saber” (Amante, 2020), pois há uma infinidade de recursos ao 
dispor de professores e alunos que permitem realizar aprendizagens significativas nas várias 
disciplinas. Também verificamos que o ensino a distância, como refere Trindade (2020), pode 
assumir-se como um fator potenciador de inovação curricular e pedagógica, e esperamos que 
os dois períodos que vivemos tenham servido para despertar as escolas e os professores para 
a necessidade de mudar o paradigma da instrução e o modo de ensino simultâneo, e os faça 
abraçar o novo paradigma da comunicação, em que a escola serve para estimular a partilha, 
a recriação e a utilização dos saberes, os professores estimulam processos e momentos de 
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interlocução qualificada e contribuem para a criação de ambientes educativos congruentes 
com a autonomia e a cooperação, e o saber é visto como objeto de apropriação e não de assi-
milação e reprodução.

Aproveitemos para “repensar a forma de ensinar e de aprender de forma interdisciplinar e co-
laborativa e deixar de encarar a aprendizagem como um processo exclusivamente cognitivo” 
(Neves, 2020a, p.23), sabendo que o ensino a distância pode ajudar neste desígnio, comple-
mentando o impulso já dado por muitas escolas que se apropriaram do currículo, (ao abrigo de 
Planos de Inovação) reconstruindo-o à medida do seu contexto e dos seus alunos, iniciando 
a incorporação das tecnologias como recurso pedagógico para promover melhores e mais 
significativas aprendizagens e não apenas como recurso para as aulas segundo o paradigma 
da instrução e da simultaneidade. Este caminho de inovação curricular e pedagógica, propor-
cionando a criação de comunidades virtuais de aprendizagem, como nos refere Neves (2020b), 
pode levar a que os estudantes utilizem o ensino a distância como instrumento de promoção 
da sua literacia, com reflexos positivos no seu desenvolvimento pessoal e social (Trindade, 
2020). Não podemos olvidar que, também a avaliação das aprendizagens, que tem sido alvo 
de muita discussão e alteração de práticas em muitas escolas, e com a motivação extra pro-
porcionada pela formação no âmbito do projeto MAIA, evoluiu de modos distintos. Enquanto 
houve escolas que aproveitaram o EaD para desenvolver novas formas de avaliação e sedi-
mentar as práticas já existentes de avaliação formativa, houve outras que ainda não fizeram 
este percurso, mantendo-se reféns dos testes e da avaliação sumativa.

Potenciando a avaliação formativa, a mais indicada para a avaliação das competências dos 
alunos, as ferramentas digitais proporcionam meios que favorecem a discussão, o feedback, a 
auto e heteroavaliação, proporcionando resultados consistentes e um maior envolvimento dos 
alunos no processo. Assim, devemos deixar de nos cingir a avaliar as aprendizagens e pas-
sarmos a utilizar a avaliação para as aprendizagens, considerando-a parte ativa do currículo, 
e desenvolvendo o raciocínio crítico dos alunos, com base na reflexão e utilizando o feedback 
como um processo que permita aos alunos saber em que ponto estão nas aprendizagens e 
aos professores adaptar os processos às respostas dos alunos. Aproveitemos as possibili-
dades dadas pelas ferramentas digitais para diversificar as estratégias de aprendizagem e de 
avaliação das aprendizagens, de modo a que seja possível desenvolver mais, melhores e mais 
significativas aprendizagens, desenvolvendo as competências previstas no Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória.

Em suma, mudemos a escola desenvolvendo a comunicação, o pensamento crítico, a criativi-
dade e a colaboração.

António Castel-Branco
Diretor do Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro, Sintra 
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As oportunidades de uma boa crise
“Nunca desperdices uma boa crise” 

Winston Churchill 

A pandemia do COVID-19 impactou a educação de uma forma sem precedentes. O que parecia 
ficção científica tornou-se realidade, e muitos chavões, como o estudo autónomo e o recurso 
à tecnologia que se usavam, de repente passaram a fazer sentido. Será que tudo correu bem? 
Não. Será que correu tudo mal? Também não. Mas importa agora analisar o que correu bem, o 
que correu menos bem e tirar as devidas conclusões.

O processo de evolução tecnológica nas escolas estava estagnado há muito tempo e o con-
finamento e o ensino retomo de emergência obrigou a compactar uma recuperação de anos 
num espaço de 15 dias. A falta de conhecimento digital de uma grande parte dos docentes 
em Portugal fez com que o confinamento tivesse sido uma experiência “traumática” para a 
maioria porque ou não havia equipamentos, ou não havia ligações, ou não se sabia usar as fer-
ramentas de forma adequada... “Pior ainda”, os professores tiveram de entrar no mundo mais 
tecnológico e desconhecido dos alunos.

Considerando a faixa etária do corpo docente, que resultará na saída de milhares de professo-
res do sistema educativo nos próximos anos, criando uma enorme pressão nas turmas e nas 
escolas, esta pandemia será a oportunidade de ouro para se tentar ajudar a resolver parte do 
problema recorrendo à tecnologia. O que vamos fazer com turmas de 50 ou 60 alunos? Como 
lhes vamos dar aulas? Como conseguiremos desenvolver competências necessárias para o 
futuro?

Sim, sim. A tecnologia não é a solução para todos os problemas, e nem é suposto que assim 
seja, mas é uma ferramenta útil para ajudar a resolver alguns problemas e facilitar a vida aos 
professores, alunos e restante comunidade educativa, podendo tornar o processo de aprendi-
zagem mais interessante e estimulante para os alunos. 

Quando o segundo confinamento terminou, verificou-se um enorme alívio por parte de grande 
parte da comunidade docente. Finalmente vamos voltar para as escolas. É certo que o ensino 
presencial é fundamental para o desenvolvimento de competências sociais dos alunos que 
não se  conseguem desenvolver no ensino à distância, mas não é necessário voltarmos para 
as “salas comboio” e trabalhar com papel e caneta, nas quais o professor fala e os alunos ou-
vem, ou para o “só presencialmente é que se pode avaliar de forma adequada”.

Esta pandemia apresentou um novo mundo de ferramentas, recursos e novas formas de tra-
balhar e organizar o trabalho, que podem perfeitamente ser aplicadas ao regime presencial. 
A tecnologia, associada a metodologias ativas de aprendizagem, permite o desenvolvimento 
de competências, como o pensamento crítico, a resolução de problemas, a colaboração, entre 
outras, de forma muito mais eficaz, desenvolvendo também as competências tecnológicas 
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de todos os envolvidos. Porquê? Porque os alunos gostam de tecnologia e aprendem muito 
melhor quando usam algo que gostam. Os alunos aprendem melhor com atividades que lhes 
interessam, tal como jogos, tablets, e computadores que, infelizmente neste momento, ainda 
são uma grande novidade para muitos dos alunos que frequentam o sistema de ensino.

O principal problema invocado é a falta de infraestrutura tecnológica disponível nas escolas, 
que está a ser resolvido parcialmente com a entrega massiva de PC’s. Porém, só os computa-
dores por si só não vão resolver o problema. Seria só mais um caso como os quadros interati-
vos e os Magalhães. A solução é muito mais profunda e ficou patente com o regresso às aulas 
presenciais. Todas as ferramentas tecnológicas foram postas de parte e trocadas por papel e 
caneta. Porquê? Porque a grande maioria dos docentes não gosta de tecnologia, simplesmen-
te porque não sabe lidar com ela, nem como a utilizar em sala de aula e tem receio de entrar 
“no mundo dos alunos”.

Desta forma, a questão deve ser atacada pela raiz com ações de capacitação e apoio ao corpo 
docente na utilização da tecnologia em contexto pedagógico, aproveitando as suas potencia-
lidades. Não basta apenas o fornecimento massivo de equipamento às escolas. É necessário 
também colocar à disposição formas de apoiar os professores na utilização das ferramentas 
digitais, combatendo o receio sentido por muitos na sua utilização. 

A pandemia veio dar um pontapé de saída num processo de mudança que é inevitável! Não o 
desperdicemos.

Patrick Goetz 
Teckies
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O futuro será a aprendizagem híbrida?
A pandemia do covid-19 provocou uma migração em massa do ensino presencial para o que 
se convencionou chamar de ensino remoto emergencial (Hodges et al, 2020). As escolas não 
passaram, necessariamente, a utilizar ambientes virtuais de aprendizagem (como o Moodle, 
o Blackboard e o Canvas), mas plataformas de webconferência (como o Microsof Teams, o 
Zoom e o Google Meet), em que as aulas passaram a ser “transmitidas”. Muitos professores 
reproduziram suas aulas expositivas e os alunos passaram a assistir às “mesmas” aulas, mas 
não mais nas salas — agora em suas casas. Ferramentas e atividades assíncronas disponíveis 
em ambientes virtuais de aprendizagem, como fóruns de discussão, glossários, wikis e tare-
fas, foram ignoradas. Afinal, os professores que migraram do ensino presencial não tinham, 
naturalmente, a consciência de que a educação a distância não precisa ser sinônimo de aula 
expositiva síncrona, de que os tempos (não apenas os espaços) são outros. Toda a centenária 
e rica teoria de aprendizagem em educação a distância, que nos ensina, dentre outros pontos, 
a não reproduzir o presencial, foi ignorada. 

Ficou também evidente, durante a pandemia, que é necessário trabalhar as competências di-
gitais não só dos professores, mas também dos alunos e gestores das escolas. Para esse 
objetivo, o DigCompOrg — European Framework for Digitally-Competent Educational Organi-
sations (Kampylis, Punie, & Devine, 2015) pode ser um rico recurso. A Figura abaixo representa 
os elementos, do framework (Fonte: traduzida de Kampylis, Punie e Devine (2015, p. 5).

Figura 1: Representação visual do DigCompOrg.  
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O SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational 
Technologies — Autorreflexão sobre o Aprendizado Efetivo pela Promoção da Inovação por 
meio de tecnologias educacionais), por sua vez, é um questionário para a avaliação da compe-
tência digital das escolas, baseado no DigCompOrg.

Com a pandemia, vivenciamos também que é possível fazer educação a distância sem conteú-
do pronto. Ou seja, o improviso e a prática sem fundamentação teórica acabaram nos ilumi-
nando que educação a distância não precisa implicar a exclusão da docência do processo de 
ensino e aprendizagem, com a transformação do professor em um mero conteudista. Os pro-
fessores podem ser autores e docentes na educação a distância, interagindo com seus alunos.

Outro ponto para o qual a pandemia nos chamou a atenção é a importância da educação 
aberta. Para enfrentar uma crise mundial, muitas organizações se abriram, como empresas 
de produção de conteúdo, editoras e as próprias escolas. Houve um reconhecimento social de 
como é essencial para o progresso da educação compartilharmos recursos. 

Provavelmente será necessário desenvolver novas teorias para compreender o que se passou 
com o ensino e a aprendizagem durante a pandemia do covid-19. Afinal, as teorias de apren-
dizagem clássicas, como o behaviorismo, o cognitivismo e o construtivismo, não se consti-
tuíram voltadas para a situação que vivenciamos, uma migração em massa, até mesmo da 
educação infantil, para o ensino remoto emergencial e a educação a distância.

Nesse sentido, é importante lembrar que existe uma metodologia voltada para o desenvolvi-
mento de novas teorias a partir dos dados, especialmente em momentos que envolvam mu-
danças de paradigmas, bastante adequada: a teoria fundamentada (Glasse & Strauss, 2006).

O blended learning ou a aprendizagem híbrida já vinha sendo estudada e praticada antes da 
pandemia do covid-19. É natural conceber que o futuro da educação pós-pandemia envolva 
uma combinação entre o ensino presencial e a distância. E é também provável que as teorias 
do blended learning disponíveis não sejam suficientes para fundamentar as práticas que de-
vem se estabelecer no novo contexto da educação. A pandemia parece nos sinalizar que cami-
nhamos para uma educação híbrida, em que os alunos terão parte de suas aulas nas escolas 
e parte em casa, a distância, utilizando tecnologias diversas e a internet. E para fundamentar 
a teoria e a prática desse novo blended learning, precisaremos de novas teorias, que poderão 
ser desenvolvidas por meio de pesquisas que utilizam a teoria fundamentada.

João Mattar
Professor do TIDD - Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design 
Digital - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 
Diretor de Relações Internacionais da ABED - Associação Brasileira de Educação a Distância
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Escola, uma aldeia digital
Estamos há mais de um ano a viver esta pandemia, causada pela Covid-19, que abalou o 
mundo e cada um de nós, cada família e cada comunidade. Obrigou-nos a distanciarmo-nos 
fisicamente, mas ao mesmo tempo a aproximarmo-nos através de gestos ou ações. 

Eu falo da realidade de uma aluna do 10º ano, que anda num colégio privado, o que faz dife-
rença, visto que em Portugal o ensino não é uniforme. A principal razão, capacidade financeira, 
pelo que não acho justo que o meu testemunho seja generalizado para todas as situações de 
ensino em Portugal, pois cada escola ou família passou e passa por diferentes dificuldades ao 
longo desta pandemia. 

Para mim, esta situação extraordinária veio trazer o universo digital para a vida dos adolescen-
tes, mas também um enorme fardo de responsabilidade pela nossa educação e estudos. Com 
o ensino à distância, os professores não conseguem acompanhar as dificuldades da turma da 
mesma forma que no ensino presencial, é um facto inegável e incontornável. Por outro lado, 
não podemos contar com a atenção dos nossos pais, pois eles também estão a trabalhar. 
Logo, ficamos fechados num quarto, oito horas por dia a olhar para uma tela e a tentar não 
enlouquecer, a prestar atenção a aulas que passam num piscar de olhos ou que demoram uma 
eternidade, dependendo da pessoa. 

Sendo honesta, no ensino à distância, os alunos são tentados todos os dias pelas redes so-
ciais ou por plágios nos momentos de avaliação. Era previsível visto que estudamos para exa-
mes e notas, não estudamos para adquirir conhecimento. Portanto, agora que voltamos ao 
ensino presencial, as notas descem, a dificuldade aumenta e os nossos níveis de stress dis-
param. Estamos estourados, férias não foram férias, foram períodos de tempo fechados em 
casa a pensar no futuro, com incerteza e com medo de voltar ao ensino presencial. Depois 
os programas estão atrasados e vemos o fim do ano letivo como uma realidade inalcançável, 
mas acordamos todos os dias às sete da manhã com um sorriso falso, prontos para ir para a 
escola, que sempre é melhor do que ficar em casa, pois vemos os nossos amigos. 

Acabada a parte má do ensino à distância, vamos discutir o lado positivo, onde o sol brilha e 
as flores dançam. Esta pandemia mostrou-nos o famoso lado do multitasking ou as mais va-
lias da Internet, ajudou-nos a desenvolver o sentido de responsabilidade, que, agarrando-nos 
a um pensamento otimista, nos ajudou a crescer. A matéria foi dada e percebida, não na sua 
totalidade para alguns, mas o suficiente, e agora voltamos cansados, mas mais fortes e mais 
otimistas do que nunca. 

O que aprendemos e o que temos de melhorar? O método de ensino tem de ser atualizado, 
temos de ter aulas mais interativas, dinâmicas e digitais. A relação professor-aluno é o que 
move o interesse pela escola, mas também a capacidade dos jovens terem autonomia, de con-
seguirem gerir o seu estudo e o seu tempo. 
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Para o futuro temos de repensar como os estudantes adquirem conhecimento. Será que é 
necessário que todas as aulas sejam presenciais? Será que temos de alterar o currículo de 
cada disciplina, para que cubra as necessidades de um aluno no século vinte um? À saída da 
escolaridade obrigatória, os alunos têm os conhecimentos para começar a sua vida adulta? 

Temos de refletir e, de seguida, agir, colocar nas escolas o conceito de Aldeia Virtual, aceitar o 
facto de o mundo estar ligado por uma rede, pela tecnologia, pelas redes sociais, pela Internet. 
O mundo mudou, é uma verdade inegável, e esta mudança vem alterar os requisitos do merca-
do de trabalho. Agora temos máquinas para nos ajudar e, por isso, não precisamos de um cur-
rículo que se foca em debitar matéria, hoje temos motores de busca. As nossas necessidades 
estão relacionadas com o desenvolvimento do

raciocínio, do pensamento crítico, da criatividade, da capacidade de resolver problemas, de 
valores... porque as tecnologias conseguem resolver problemas matemáticos, mas não con-
seguem criar algo ou fazer escolhas que não estejam predefinidas. 

Proponho analisar o currículo com um objetivo inovador, a pensar no futuro e na agilidade e 
facilidade que este pode trazer à vida dos estudantes. É mesmo necessário que os momentos 
teóricos das várias disciplinas sejam lecionados na escola? A minha resposta é não, a pande-
mia mostrou-nos que existe um outro lado, um lado digital, que no ensino secundário pode ser 
aproveitado. 

Este tempo também veio acentuar algumas falhas na nossa preparação para a vida adulta. 
Gostaria de expor uma ideia que, enquanto jovem que está inserida no sistema educativo e que 
quer projetar o seu futuro, considero muito útil. 

Porque não criar uma plataforma grátis, acessível a alunos e a professores, que venha comple-
mentar a componente de Cidadania. Esta plataforma abordaria temas como: política, finanças 
pessoais, economia doméstica, mercado de trabalho e planeamento familiar, ou seja, todos os 
temas relacionados com a vida adulta. Funcionaria como uma base de dados a que todos os 
estudantes portugueses teriam acesso, mesmo depois de acabarem a escolaridade obrigatória. 

Esta plataforma iria colmatar a falta de conhecimento que os jovens têm quando atingem a 
maioridade, pois, mesmo que a análise dos Lusíadas ou o estudo das funções matemáticas 
falhassem, devido, por exemplo, a uma pandemia, os jovens saberiam o que fazer para se 
orientar, desde saber fazer o IRS a saber o que significa ser de esquerda ou ser de direita. 

Esta pandemia afetou todos nós e pôs em causa os nossos alicerces, por isso, quando come-
çarmos a reconstruir, temos de pensar no futuro, com as suas dificuldades, mas também com 
os seus aspetos positivos. 

Benedita Merali Henriques
Aluna, Salesianos do Estoril- Escola
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Escola mais inclusiva, equitativa e colaborativa
A pandemia de COVID-19 é um fenómeno global inesperado que tem tido um impacto nega-
tivo muito significativo na Educação; afetando particularmente alunos, professores e outros 
agentes educativos, pais ou cuidadores, e a comunidade escolar alargada como um todo. O 
encerramento das escolas e a necessidade de transferir o ensino para uma modalidade à dis-
tância (nos dois últimos anos letivos) tornaram evidente a grande dificuldade em assegurar 
uma educação de qualidade a todas as crianças e jovens; em particular, reforçaram as desi-
gualdades no acesso à Educação por parte daqueles que se encontram em situações de maior 
vulnerabilidade física e emocional, familiar, social e económica. 

A SPOT GAMES acredita que, não obstante do impacto negativo da pandemia na aquisição 
e na consolidação de competências cognitivas, emocionais, relacionais e curriculares, esta 
poderá ser uma altura primordial para investir numa Escola mais inclusiva, equitativa e co-
laborativa. Acreditamos que a aposta numa Educação que motiva TODOS os alunos e que 
prima pela diferenciação pedagógica, que respeita a sua individualidade e que promove o seu 
bem-estar global poderá ser a resposta aos desafios que a pandemia acentuou e tornou ainda 
mais urgentes.

A resposta passará pela adoção de estratégias que permitam ao professor, por um lado, aferir 
e diagnosticar a aquisição de conteúdos, e por outro lado, planificar a recuperação e a conso-
lidação de conteúdos. A par disto hoje mais do que nunca é necessário motivar os alunos para 
a aprender, promover um ambiente de sala de aula positivo e que favoreça a aprendizagem, 
assim como aproximar os conteúdos curriculares dos contextos reais com os quais os alunos 
interagem. 

Neste sentido, aproveitar a aposta na digitalização da Educação e a urgência em recuperar a 
aquisição de conteúdos curriculares, que ficou muito comprometida nos dois últimos anos 
letivos, devido ao confinamento provocado pela pandemia, constitui uma oportunidade im-
portante para a promoção e adoção de soluções inovadoras. A SPOT GAMES defende que o 
desenvolvimento de ferramentas pedagógicas, digitais e analógicas, adequadas às necessi-
dades específicas dos alunos e dos professores podem ir ao encontro desta aposta. Concomi-
tantemente, estas ferramentas podem também ajudar a dar resposta a outras preocupações 
relacionadas com o desenvolvimento emocional e relacional dos alunos, também comprome-
tido de forma significativa durante os meses em que estiveram em educação à distância.

As ferramentas pedagógicas desenvolvidas pela SPOT GAMES cumprem de forma muito par-
ticular esta resposta, dado que oferecem segurança pedagógica aos professores, através da 
validação científica dos conteúdos; que apresentam inseridos numa narrativa que entusiasma 
e apaixona os alunos e lhes dá um propósito maior; e por fim, assentam num sistema de in-
centivos que motiva os alunos a continuar a progredir. Estas podem ser utilizadas por alunos 
de todos os ciclos da escolaridade obrigatória, em autonomia ou em sala de aula, de acordo 
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com a indicação do professor.  Por outro lado, podem ser implementadas por professores de 
diversas disciplinas, em colaboração ou individualmente, para transmitir e consolidar conhe-
cimentos, facilitando simultaneamente uma forma mais autónoma e colaborativa de aprender, 
garantindo que nenhum aluno fica para trás e que todos podem avançar ao seu ritmo e se po-
dem superar no seu percurso educacional. 

Acreditamos que as nossas ferramentas são uma solução que não só permite mitigar o efei-
to nefasto da pandemia na educação, mas ir ainda mais longe e intervir e ter impacto real na 
Educação, cumprindo a importante missão de estimular a vontade e o gosto por aprender em 
TODOS os alunos, e assegurar que, de fato, TODOS aprendem. 

Francisco Miranda
SPOTGAMES
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Uma ponte entre o Ensino e a Tecnologia
O tempo que passamos em casa este ano devido à pandemia foi, sem dúvida alguma, desa-
fiante e teve consequências no meu desempenho escolar. 

Ao virmos para casa o nosso horário foi reduzido e os professores tentaram dar a mesma 
quantidade de matéria com metade do tempo de aulas, o que fez com que fosse difícil acom-
panhar e consolidar os conhecimentos da mesma forma que no ensino presencial. 

O facto de estarmos em casa a ter as aulas também fez com que o meu nível de atenção fosse 
mais baixo, porque me distraía com mais facilidade e sermos apenas “quadrados” numa reu-
nião de zoom torna as aulas mais impessoais e suscetíveis à perda, concentração. 

Mas nem tudo são pontos negativos e as dificuldades que enfrentamos no ensino à distância 
fizeram-me desenvolver uma capacidade de autonomia e organização e gestão dos meus pe-
ríodos de estudo que sei que me ajudarão no meu percurso académico e até na vida de traba-
lho e acredito que outros alunos concordem comigo. 

Os professores tiveram de encontrar novas ferramentas para fazermos trabalhos e avaliações, 
o que nos deu a conhecer novas plataformas e permitiu fugir um pouco dos testes tradicionais, 
modernizando as formas de avaliar os conhecimentos dos alunos de uma maneira que foi, 
para nós, mais apelativa e interativa. 

Este fortalecimento da ponte entre o Ensino e a Tecnologia é fundamental porque as nossas 
gerações vivem num mundo dominado pelas tecnologias e o Ensino deve acompanhar esta 
evolução, moldando-se aos alunos e sabendo usar os seus interesses para prender a sua 
atenção e promover o seu desenvolvimento, quebrando o estereótipo de que a tecnologia difi-
culta a nossa aprendizagem. 

A meu ver, a pandemia acelerou este processo de mudança e junção dos dois mundos e espe-
ro que, já que os alunos aderiram tão bem a estas novas plataformas, possamos transportar 
algumas das reinvenções que foram feitas durante a pandemia para o ensino presencial e ca-
minhar assim para um ensino mais versátil e abrangente.

Maria Rodrigues
Escola Secundária Fernão Mendes Pinto
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Confinamentos e Alunos capazes de Criar, 
Colaborar e Comunicar
Março de 2020 ficou marcado como o momento em que alunos e professores foram levados a 
ficar em casa e consequentemente a alterar a sua forma de aprender e de ensinar. Na sequên-
cia da pandemia provocada pelo corona vírus e dos sucessivos confinamentos, que afetaram 
todas as áreas da sociedade, também alunos e professores sentiram o peso de, repentinamen-
te, na sequência desta emergência, serem obrigados a alterar profundamente as suas rotinas.

Confinamentos sucessivos levaram, não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo, 
a isolamento físico, o que tem como efeito também um decréscimo nas interações sociais 
de crianças e jovens. Nas suas rotinas diárias nas escolas, crianças e jovens cruzam-se fre-
quentemente, não apenas com os seus colegas de turma, mas também com alunos de outras 
turmas e outros adultos, parte das suas comunidades escolares e educativas. Acresce que, 
além de menos interações sociais, têm também muito menos atividade, pois além de não se 
deslocarem às escolas, a tendência será para menor prática de exercício físico. Tal poderá ser 
também acompanhado de um aumento no tempo de utilização de ecrãs, desde logo pelo facto 
de as atividades escolares passarem a realizar-se com recurso a tecnologias, mas também 
pelo contacto com familiares e amigos passar a ser feito por essa via.

Estas três consequências dos sucessivos confinamentos - decréscimo de interações sociais, 
menor atividade física e aumento do tempo de uso de tecnologias, de que nos falam diversos 
autores internacionais (Elmer et al., 2020; Lades et al., 2020; Stieger et al., 2021), poderão levar 
a maior instabilidade, irritabilidade e sensação de insegurança, sendo também consequências 
das alterações às rotinas diárias, ritmos de sono e hábitos alimentares. Despoletam, igual-
mente, preocupações no que respeita à forma como crianças e jovens aprendem, bem como 
ao seu desenvolvimento e bem-estar socioemocional.

Neste sentido, parece ser pertinente contrariar estas forças tão limitadoras dos alunos, que, 
cumprindo uma função sanitária, impedem diversas atividades relevantes para a sua aprendi-
zagem e desenvolvimento. Para tal, a solução aqui apresentada foca três competências princi-
pais – Criatividade, Colaboração e Comunicação. Tratando-se também de três competências 
previstas no Perfil dos Alunos (Martins et al., 2017), constituem-se como competências trans-
versais, pertinentes para as mais diversas áreas disciplinares. 

Olhar para as transformações despoletadas pela pandemia permitir-nos-á refletir sobre a re-
percussão que uma adoção em massa de tecnologias para ensinar e para aprender poderá 
ter nos alunos e professores em termos de desenvolvimento da sua competência digital. Uma 
corrida repentina e abrupta às ferramentas online para suporte ao Ensino Remoto de Emergên-
cia (Moreira et al., 2020) terá levado muitos a confrontar-se com vários tipos de tecnologias 
pela primeira vez. Mas se essa adoção inicial poderá ter cumprido funções mais tradicionais 
do ensino, desde a transmissão de conteúdos, à partilha de recursos e tarefas, mais de um ano 
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depois poderemos alargar esta reflexão à variedade de ferramentas que alunos e professores 
poderão utilizar e ao que com elas poderão fazer, não apenas numa situação de ensino online, 
mas também em situações híbridas de aprendizagem, em que possamos ter uma combinação 
de estratégias em situação presencial com outras, online.

Será neste sentido que se seguirá esta proposta – utilizar tecnologias para inovar, já que a elas 
se teve de recorrer para manter ativa e viva a escola. Assim, a proposta é estimular os alunos 
a criar conteúdos, digitais ou não, eventualmente em grupo, e a partilhá-los com os seus pares 
ou com a comunidade educativa, o que poderá ser uma estratégia para manter os alunos em 
situações de aprendizagem mais ativa, ainda que em contexto de confinamento. Recorrer a 
tecnologias diferentes, quer seja através de computadores ou tecnologias móveis, de sites ou 
de aplicações, poderá ajudar os alunos na criação dos seus conteúdos, colaborando com os 
seus colegas, e partilhando tais produções, assim se menorizem as assimetrias em termos de 
acesso a equipamentos.

Tal estratégia poderá trazer vários benefícios e, desta forma, poderá contrariar os efeitos do 
confinamento acima mencionados. Desde logo por se estimular a criatividade dos alunos, por 
se desafiar os alunos a um papel mais ativo e à construção do seu próprio conhecimento, po-
dendo os alunos utilizar aplicações ou ferramentas online para a criação de conteúdos e desta 
forma estimulá-los também a uma reflexão sobre os conteúdos, problemas ou contextos. Além 
disso, muitas ferramentas online de criação são também colaborativas, pelo que, alunos que 
já tenham a sua competência digital mais desenvolvida, poderão encetar projetos criativos a 
distância de forma colaborativa, criando produtos diversificados, como por exemplo posters, 
imagens interativas, infografias, mapas concetuais, sites ou mesmo vídeos. Posteriormente, 
tais criações dos alunos poderão ser partilhadas, comunicadas, ou até mesmo publicadas, 
recorrendo a diversos tipos de plataformas, sendo de maior interesse aquelas que permitam 
uma publicação por parte dos vários alunos e a comunicação e interação entre eles.

Neste sentido, é de extrema importância que os professores possam desenvolver a sua com-
petência digital, nomeadamente através de formação, durante e no pós-pandemia, não apenas 
na dimensão da utilização tecnológica de tais ferramentas, mas também no que respeita à di-
mensão pedagógica. É importante inspirar os docentes e estimular a sua criatividade, através 
de propostas pedagógico-didáticas exemplificativas, e levá-los à criação de atividades para 
os seus alunos. Estas dimensões combinadas permitirão uma utilização mais consciente e 
pertinente das tecnologias, desenvolvendo de igual modo a competência digital dos discentes, 
empoderando-os!

Criar, colaborar e comunicar serão, então, três atividades que poderão ser suportadas por tec-
nologias. Estas terão potencial para estimular a criatividade e pensamento crítico dos alunos. 
Para os levar a manter contacto com os seus pares, colegas, amigos, para manter ativo o 
espírito de comunidade entre grupos de alunos e reforçar laços, ainda que possam ficar com-
prometidos em situação de confinamento, através de trabalhos de grupo, da colaboração e 
cooperação, mesmo que a distância. Para dar voz aos estudantes, para que sintam que, ainda 
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que confinados, podem expressar as suas opiniões, trazer as suas ideias a público, as suas 
soluções para problemas mais pequenos e para problemas maiores. Porque também os alu-
nos confinados, crianças e jovens, são cidadãos, e também eles são seres criativos e podem 
ter impacto na comunidade.

Sílvia Roda Couvaneiro
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa
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Síntese
A tecnologia pode, se utilizada de forma parcimoniosa, contribuir para escolas mais comuni-
cativas e colaborativas e para práticas pedagógicas mais adequadas ao perfil dos alunos do 
século XXI. Existem várias possibilidades de o fazer:

• As escolas deverão ser “aldeias digitais”, onde a tecnologia está disponível para todos os 
que necessitam dela;

• As ferramentas e recursos digitais deverão ser utilizados para facilitar a comunicação e o 
trabalho colaborativo, podendo manter-se as reuniões online e privilegiar as plataformas 
para o envio e partilha de informação;

• Apostar num modelo de ensino híbrido poderá ter vantagens para substituir algumas aulas 
mais teóricas e será uma excelente forma de treinar a autonomia dos alunos;

• A capacitação dos docentes, que está já a ser realizada pelo Plano de Transição Digital, é 
fundamental para que os professores possam utilizar as tecnologias de forma planeada e 
com mais confiança;

• Devem ser criados ambientes de aprendizagem em que os alunos não sejam os “consu-
midores” dos conteúdos, mas os produtores, criando aulas e ferramentas e trabalhando 
colaborativamente;

• Criar plataformas que estejam acessíveis a todos e que possam ser utilizadas para partilha 
de recursos e conteúdos entre alunos e/ou professores;

• A tecnologia pode ser uma excelente ferramenta para realizar a avaliação formativa e fazer 
a diferenciação pedagógica;

• Capacitar os alunos e os encarregados de educação na área das tecnologias pode ser uma 
forma de facilitar a sua utilização nas escolas.
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7. Uma oportunidade 
para todos
O contexto atual deixou ainda mais visíveis as fragilidades, as diferenças e os constrangimen-
tos que muitos alunos têm no acesso e na vivência da escola. Esta maior consciência da desi-
gualdade, transversal à nossa sociedade, deve mobilizar-nos para podermos encontrar novas 
respostas e que respondam de modo mais diverso e completo a cada um dos nossos alunos. 

Aprender é uma das experiências mais emocionantes das nossas vidas, mas que acontece 
com meios, possibilidades e modos muito diferenciados. Os contributos que encontramos 
neste capítulo apresentam estratégias e caminhos para a integração plena de todos. Conhe-
cer as diferenças, os contextos e os nossos alunos serão sempre ótimas vias para podermos 
ajustar propostas e estratégias que permitam a todos aprender e serem bem-sucedidos. 

Descobrimos, com a pandemia, modos invulgares de ensinar e, apesar de tudo, reinventámos 
modelos que nos aproximaram na distância. E sim, a escola não se rendeu, e sempre tentou, 
com as possibilidades do momento, promover uma educação para todos e para cada um. 

A pandemia fez-nos procurar meios alternativos e descobrimos que, para muitos alunos, estes 
poderão até ser os meios preferenciais de aprendizagem. Importa, portanto, que no contexto 
habitual e presencial das escolas, possamos incorporar as aprendizagens que realizámos e 
que não nos esqueçamos de tudo o que aprendemos à distância.

Percebemos, também, pelos testemunhos dos especialistas, que o poder da relação, da proxi-
midade e do abraço são determinantes para recomeçarmos e criarmos condições de aprendi-
zagem.

Neste capítulo, estarão presentes as questões concretas das condições socioeconómicas, dos 
acessos e da literacia tecnológica, do ensino profissional e das necessidades de repensar o 
currículo com vista a uma efetiva promoção da cidadania.
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Aprender, uma das aprendizagens  
mais entusiasmantes da vida
En el año 2020, de 250 millones de niños que vivían fuera del sistema educativo, en zonas de 
emergencia o conflicto se ha pasado a 1.300 millones, un 70% de la población infantil mundial; 
de los cuales, un 40% vivió el desafío de aprender desde sus hogares sin conexión a internet. 

Y la pandemia siguió su curso… Las escuelas permanecieron cerradas, pero la educación se 
abrió paso. Las familias se vieron confinadas, pero creando comunidad, más cerca que nun-
ca del día a día escolar de sus hijos. La tecnología, en su tendencia a la horizontalidad de los 
usuarios, impulsó unas relaciones educativas más bidireccionales entre profesores y estu-
diantes.

Conexión, transmisión y dispositivos han sostenido la escuela durante estos meses, pero su 
ausencia también apartó a muchos jóvenes de su proceso de aprendizaje.

En cualquiera de estos escenarios, en los de peor y mejor conexión, en los de mayor o menor 
competencia digital, siempre hubo un gran protagonista: los estudiantes.

Tanto la distancia vivida durante los episodios más duros de la pandemia, como los modelos 
híbridos y de semipresencialidad que nos depara el futuro van a poner el acento en la respon-
sabilidad de los estudiantes, en su participación, en nuestra confianza hacia ellos, en el cambio 
de foco de la enseñanza al aprendizaje. 

La pandemia ha cerrado los edificios, pero el significado de las instituciones se ha reencarnado 
en las personas. Mientras los sanitarios han salvado vidas en carpas al aire libre, los docentes 
y los alumnos han seguido enseñando y aprendiendo desde casa. El confinamiento se prolon-
ga en buena parte del mundo y los que acabamos de salir, lo hacemos con la sensación de que 
solo nos estamos tomando un respiro hasta la próxima. Encerrados o preparando el encierro, 
la escuela se ha hecho grande en los alumnos.

Aprender es una de las experiencias más emocionantes de nuestra vida, pero además, es el 
motor de la escuela. Aprender, convivir, crecer, ser: todo eso pasa en la escuela con asom-
brosa cotidianeidad, es el milagro del día a día, también con mascarilla, gel y distancia física. 
La escuela vertebra nuestra socialización, pero también es el motor de transformación más 
importante. Representa la tecnología más sofisticada en el desarrollo del talento, el mayor de 
nuestros recursos, aquello que nos diferencia como especie. Por eso la escuela no solo so-
cializa o enseña, sino que recrea la humanidad de generación en generación, y para lograrlo 
debe tomar la forma necesaria que mejor se acerque a todos sus alumnos, sin distinción, sin 
olvidarse de ninguno. 

La tecnología permitirá automatizar correcciones, medir con mayor exactitud, facilitar proce-
sos, crear grandes bancos de evidencias… Es y será una gran aliada del profesorado. Pero si 
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aspiramos a una evaluación auténtica, que guía, retrata y, por consecuencia, salva a nuestros 
alumnos, al profesorado y a la escuela en la desescalada, necesitaremos de miradas e intui-
ciones docentes que sepan integrar algoritmos, emoticonos y sonrisas en la distancia o en la 
pantalla. 

La cooperación, la comprensión o la empatía desarrolladas en una sesión de aprendizaje no 
depende de su naturaleza virtual o presencial, dependerá de las prácticas de evaluación y de 
las prácticas pedagógicas, que son inseparables,

La escuela pospandemia aprenderá a ser: 
• Inclusiva por naturaleza, conoce y respeta las necesidades de aprendizaje de cada uno de ellos.

• Dialogante sobre los momentos y las herramientas de evaluación, es la que entiende que 
los criterios se comparten pero que los tiempos y los ritmos se adaptan y se respetan.

• Diseñadora de un proyecto compartido con los estudiantes, con su palabra y su opinión en 
una visión, en un sueño y en un plan con objetivos alcanzables. 

• Democrática y participativa, no solo en la elección de los representantes escolares, sino en 
la gestión de partidas económicas o en las decisiones organizativas sobre espacios comu-
nes y tiempos.

• Hacer del recreo, del patio, de los pasillos y de sus instalaciones, la casa de todos; porque 
todos tienen cabida para habitarlos.

Alfredo Hernando Calvo
Consultor na área da inovação educativa
Escuela 21
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Educação: o programa não segue  
dentro de momentos…
Como civis depois do bombardeamento, estamos a emergir dos abrigos para a superfície. 
Sobrevivemos e, devido à prosperidade da sociedade em que vivemos, usamos meios que an-
tes não seriam sequer sonhados. Tivemos comida, um abrigo tão confortável quanto a nossa 
casa, rodeados do que tínhamos escolhido para nos fazer companhia e sobretudo com acesso 
aos ecrãs que continuaram a pôr-nos em comunicação com a nossa família, com os nossos 
amigos, com a informação, com o entretenimento e com o mundo. Fomos talvez os civis mais 
privilegiados da história das confrontações.  Este tempo realçou e amplificou quem nós éra-
mos e o que tínhamos: pessoas com maior propensão a ficarem tristes, entristeceram ao fi-
car circunscritas, pessoas com casas precárias ficaram não circunscritas, mas encarceradas, 
pessoas sem acesso aos écrans ficaram realmente mais isoladas.

A ausência presencial permitiu-nos entender melhor o que é a Educação.  Mostrou que era um 
bem comum e que era da sua natureza chegar a todas as pessoas, mostrou que era um am-
biente de relação social quando se sentiu o empobrecimento que foi trazido pela ausência de 
contato físico e social, mostrou quanto era indispensável para combater a desigualdade, para 
promover o desenvolvimento humano, a saúde, a segurança, a alimentação e sobretudo a vida 
em comunidade tal como tinha sido desenvolvida pelos humanos durante muitos milhares de 
anos. A Educação não se conformou, não se amedrontou com a magnitude e o ineditismo da 
adversidade.   Manteve o maior contato possível com os alunos, inventou formas invulgares 
de ensinar e de aprender, transformou programas, modelos de avaliação, formas de trabalho e 
de motivação. Enfim a Educação não se rendeu, não se reservou para “melhores dias”, para só 
assomar quando a pandemia passasse.

Agora que começamos a emergir dos abrigos olhamos para as perdas. E vimos muitas. Algu-
mas destas perdas já existiam… há danos em estruturas que mal sabíamos que existiam. Por 
exemplo vimos melhor o que as estatísticas afirmavam: vivemos numa enorme desigualdade 
e pobreza. Elas sempre cá estiveram, mas agora vimo-as melhor. E não é de estranhar, muitos 
dos dispositivos que criamos para atalhar a desigualdade e para compensar as condições de 
pobreza estavam sediados na escola. Ao fechar a escola presencial, desativamos os meios 
que lá tínhamos colocado para combater a desigualdade e a pobreza.  Mas o encerramento da 
escola presencial implicou também prejuízos na educação e desenvolvimento das crianças e 
dos jovens. Também não é de estranhar: muita da motivação aprendizagem e do interesse pela 
aprendizagem provinham de uma relação humana próxima e estimulante que faltou; todos 
(professores, alunos, famílias…) tivemos que “mudar o chip” sobre o que é ensinar e aprender. 
Isto levou tempo e foi um processo com muitas tentativas e erros. E pergunta-se o que se per-
deu é recuperável? Na verdade, ninguém sabe. Não parece difícil é saber que algo se perdeu 
como por exemplo o “cumprimento” (comprimento?) dos programas. Mas não se perdeu o que 
é que as crianças e os jovens fizeram quando não estavam nas tarefas escolares. Se virmos 
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por este ângulo talvez tenhamos que concordar que aprenderam e se relacionaram de outras 
formas. Talvez a pergunta não deva ser o que se perdeu, mas o que se perdeu e ganhou. O alar-
mismo de “um ano perdido” não leva em consideração que os alunos não estiveram parados, 
não valoriza o que eles fizeram e sobretudo não acredita na resiliência e na capacidade de re-
cuperação dos seres humanos especialmente quando são mais jovens. Alimentar a obsessão 
do que se perdeu é um endeusamento do currículo entendendo-o como uno, indissociável e 
inegociável.

Mas interessa-nos o futuro porque, como dizia Woody Allen, é aí que vamos viver nos próxi-
mos anos.  Não conhecemos todo o impacto desta pandemia para a Educação do futuro. Mas 
podemos arriscar três possibilidades:

Tornou-se mais influente no processo de ensino a necessidade e ouvir e considerar a voz dos 
alunos. Muitos alunos viveram situações de uma maior autonomia na sua organização de 
trabalho e certamente o regresso a uma pedagogia mais diretiva e “de cima para baixo” iria 
provocar estranheza e não aceitação. Na verdade, esta consciência é também dos professores 
que, em muitas situações e durante a pandemia, repousaram mais que antes (e bem) na res-
ponsabilidade e autonomia dos alunos no processo de aprendizagem.

Entendemos melhor as dificuldades que enfrentamos com currículos extensos e inegociáveis. 
O trabalho pedagógico que se mostrou mais bem-sucedido foi o que incentivou os alunos a 
pesquisar, a articularem-se em trabalho de projeto e a encontrar entendimentos a partir da 
sua participação. A pandemia afetou gravemente a crença que se aprende a assistir a aulas e 
a decorar o manual.

O papel da escola talvez se tenha reconfigurado como o lugar da discussão, da negociação, do 
conhecimento do outro, da cidadania, do conhecimento, da análise da informação, da intera-
ção e solidariedade para a aprendizagem de todos e com todos.

Esta pandemia deu um empurrão a muitos processos que germinavam “em marcha lenta” na 
escola. Ao vermos o mundo de outro ângulo, algumas coisas ficaram maiores e outras mais 
pequenas. Precisamos de ouvir todos e assim decidir sobre as que precisamos que sejam 
maiores e as que precisamos que sejam pequenas. E isso é em grande parte fruto das opções 
com que nos quisermos comprometer. A pandemia não nos ensinou nada: nós é que temos 
esta oportunidade de aprender.

David Rodrigues 
Conselheiro Nacional de Educação
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Impacto da pandemia nas crianças e jovens  
– projeto Barra
O projeto Barra surgiu em 2018, com o objetivo de apoiar no estudo e capacitar as crianças, 
jovens e as famílias apoiadas pela Mercearia Social, do Centro Social Paroquial de São Julião 
da Barra. O projeto proporciona um espaço seguro de educação não-formal a 24 crianças e 
jovens entre os 6 e os 17 anos, em situação de vulnerabilidade social.

O ano passado a realidade mudou, e o impacto da pandemia fez-se sentir nas nossas crianças 
e jovens, a vários níveis. Recolhemos alguns testemunhos, que juntamos à nossa análise mais 
geral.

a) Impacto no acesso à educação 
As famílias que acompanhamos, tal como em todo o país, viram-se fechadas em casa 24 
sobre 24 horas. Estas famílias, na sua grande maioria migrantes, com um baixo nível de es-
colaridade, pouco comprometidas com a escola, com empregos precários e com um passado 
marcado pela violência, perderam o acesso à estrutura e rotinas que as instituições, num fun-
cionamento normal, lhes oferecem. De entre as nossas crianças, verificou-se uma diminuição 
da assiduidade escolar e abandono durante o tempo de pandemia. Nos períodos de confina-
mento demorou algum tempo até se conseguir garantir que todos tinham acesso a um com-
putador, para poderem ter aulas online. 

“As aulas à distância ainda pioraram tudo, pois cá em casa somos 6 e só tínhamos 1 computa-
dor. Aprender pelo telemóvel é mau porque não estamos com toda a atenção e não temos um 
professor ao pé de nós para nos ajudar” (M., rapariga, 11 anos). 

Noutros casos, as crianças passaram a ser responsáveis por processos que muitas vezes não 
dominavam – como ligar os irmãos mais novos às plataformas digitais, ou resolver sozinhos 
problemas técnicos que não tinham capacidade para resolver. Uma das jovens que tinha ini-
ciado com sucesso um curso profissional (10º ano), passou a achar as aulas difíceis e aborre-
cidas e progressivamente desistiu de realizar os trabalhos que a escola propunha…

b) Impacto emocional 
Com o passar do tempo em confinamento, aumentaram também os episódios de violência e 
alguns pais (mesmo aqueles com quem estávamos a fazer caminho no sentido oposto) volta-
ram a recorrer a estratégias de punição física.

Como consequência do tempo de isolamento, muitos jovens sentiram medo, tristeza e solidão: 
“A pandemia teve como impacto a minha alegria. Em casa, havia cada vez mais problemas 
com a minha irmã e com a minha mãe. Era sempre a mesma coisa e eu chorava sempre nos 
cantos da casa sem ninguém saber. Outras vezes até me viam a chorar, mas não sabiam por-
quê. Então, eu ficava cada vez mais nervosa, mais zangada e mais rancorosa, mas guardava 
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esses sentimentos para mim e só em mim, porque eu não confiava nas pessoas da minha casa 
para desabafar” (E., rapariga, 12 anos). 

“Fiquei muito assustada por acordar, ir ver televisão e ver a quantidade de casos a crescer em 
Itália, na China e principalmente cá em Portugal. Houve uma parte da pandemia em que a mi-
nha mãe ficou muito assustada porque o meu pai não pode mesmo apanhar COVID, então ela 
chegava a casa do trabalho e trocava logo de roupa” (M., rapariga, 11 anos). 

Com uma das jovens que acompanhamos o primeiro confinamento marcou também o início de 
crises frequentes de ansiedade que se têm vindo a intensificar.

c) Impacto na socialização 
Durante os períodos de confinamento muitos jovens ressentiram-se da falta de contacto so-
cial: “A pandemia afetou a minha relação com os meus amigos porque eu não tinha forma de 
falar com eles sem ser na escola, e como não ia à escola, não tinha forma de falar com eles” 
(E., rapariga, 12 anos). 

No regresso ao modo de funcionamento presencial, os jovens estavam muito dependentes dos 
telemóveis e foram visíveis as dificuldades em voltar a interagir uns com os outros, de forma 
positiva. As crianças manifestaram-se mais carentes, com pedidos frequentes de colo e aten-
ção e com um desejo muito grande de voltarem a brincar e passar tempo todas juntas. Os jo-
vens, por seu lado, têm manifestado dificuldades ao nível da tolerância, do trabalho em equipa, 
em comunicar de forma assertiva uns com os outros e em resolver problemas e conflitos. No 
regresso à escola neste ano letivo, queixaram-se da falta de tempo/possibilidade de estarem 
com os amigos, de conhecerem pessoas novas, visto que a escola passou a terminar às 13h e 
que os jovens só estão autorizados a conviver com a sua turma.

d) Aumento de acesso às tecnologias e à Internet 
Do confinamento do ano letivo passado para este, verificou-se um grande aumento no aces-
so a computadores e à internet. As crianças e jovens passaram de uma situação em que não 
tinham (ou tinham pouco) acesso à Internet e às redes sociais, para poderem aceder de forma 
autónoma e não supervisionada. Este grande “salto” no acesso às tecnologias teve conse-
quências muito positivas: as competências de literacia digital melhoraram de forma signifi-
cativa, as crianças passaram a ser capazes de aceder de forma autónoma às aulas online, a 
realizar pesquisas, fazer trabalhos de grupo remotamente, preparar apresentações e a escre-
ver trabalhos no computador. Contudo, deu-lhes também acesso não supervisionado e sem 
preparação, às redes sociais, o que deu origem a publicações menos adequadas e que os po-
dem colocar numa situação de risco, e os expôs aos comentários cruéis que por vezes surgem 
em resposta aos vídeos que foram fazendo.

e) Aprendizagens e experiências que fazem sentido ser mantidas 
O potencial da aprendizagem online, da interação com oradores que estão distantes, a capa-
cidade de utilizar o computador para se ligarem a plataformas, fazerem pesquisas e prepara-
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rem apresentações é um aspeto que, do nosso ponto de vista, faz muito sentido manter-se. 
Proposta de áreas de intervenção A socialização tem sido uma área de intervenção prioritária 
no nosso funcionamento este ano. Assim, para além da realização das Assembleias de gru-
po, que continuam a ser um espaço privilegiado de resolução de problemas e de propostas e 
planeamento de atividades, fizemos a aposta de dedicar um dia por semana a atividades de 
trabalho em equipa com os jovens – como jogos pela cidade em pequenos grupos, construção 
de projetos comuns (como sofás feitos com paletes e almofadas), atividades de resolução de 
desafios, debates, etc. No projeto Barra um dos temas que queremos começar a trabalhar é 
a segurança online – saber distinguir informação publica e privada, conhecer o conceito de 
pegada digital, compreender e saber defender-se dos riscos online, etc.

Rita Fonseca e Catarina Pereira 
Psicóloga educacional e assistente social no Projeto Barra



154

Poderá esta ser a oportunidade para garantir  
o pleno desenvolvimento de todas as crianças?
Neste tempo de tantas incertezas e os condicionalismos, tomamos consciência do difícil pre-
sente em que vivemos e da responsabilidade de habitar este momento tão particular. O im-
pacto ao nível da educação foi tremendo, motivou entraves ao desenvolvimento social e psi-
cológico de muitos jovens, agravando situações de desigualdade já existentes e intensificando 
vulnerabilidades.

Também se fez sentir nas aprendizagens escolares, na desmotivação face ao saber e ao traba-
lho sendo particularmente grave para os alunos que vivem situações de maior vulnerabilidade 
e marginalização, que viam na escola um local seguro e que tendem a ter menos oportunida-
des educacionais além da escola.

Exacerbam-se desigualdades já existentes, como a desigualdade digital, a pobreza, que esta-
vam escondidas numa sociedade de garantismo e facilitismo. 

A História dá sinais de regressão e reacendem-se novas formas de egoísmo, de defesa dos 
interesses pessoais e de uma indiferença e insensibilidade normalizada que nos faz perder o 
sentido social.

Vemos a dimensão comunitária esboroar-se e aceitamos o inaceitável que é deixar alguns 
para trás. Os direitos não têm a validade universal que esperávamos e por que lutámos lá atrás 
na história. “Quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele de quem me faço próximo.” 
(adaptado da encíclica Fratelli Tutti, Papa Francisco)

Será este o desafio que teremos que enfrentar nos próximos anos, garantindo o pleno desen-
volvimento de todas as crianças que vivem na nossa escola não perdendo a meta da Inclusão 
social e da equidade. Poderá ser uma oportunidade?

Centremo-nos em quatro obstáculos:

Impactos Caminhos a percorrer

• Aprendizagens comprometidas
• Aumento das taxas de abandono 

escolar

• Disponibilizar formação aos professores/educado-
res ajudando-os a lidar com as necessidades dos 
alunos, tanto ao nível da recuperação das aprendi-
zagens como às necessidades emocionais.

• Criação de programas de tutorias e mentorias.
• Redução do número de alunos por turma.
• Reforço o papel das bibliotecas escolares.
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• Má nutrição, muitas crianças e 
muitos jovens dependem das 
refeições gratuitas ou com des-
conto que são fornecidas nas 
escolas.

• Levantamento exaustivo das situações de crian-
ças/jovens em risco e reforço da ajuda alimentar. 
Não sendo possível dever-se-á fornecer informa-
ções a cada aluno e família para que saibam onde 
aceder a serviços seguros e confiáveis de apoio 
social, incluindo alimentar.

• Proporcionar “respostas rápidas” para a procura de 
soluções.

• Os efeitos psicológicos do con-
finamento: impactos no bem-es-
tar emocional e na saúde men-
tal. O confinamento aumentou 
os níveis de ansiedade, afetou o 
estado emocional e trouxe sen-
timentos de medo e incerteza. É 
importante atender às necessi-
dades de saúde psicológica e de 
bem-estar de toda a comunida-
de educativa.

• Reforçar as equipas do Gabinete de Apoio ao aluno, 
que já existem nas escolas, com psicólogos. E tor-
ná-lo mais abrangente.

• Estabelecimento de um horário diário de atendi-
mento onde os alunos, mas também os professo-
res/educadores/técnicos/assistentes pudessem 
ter um espaço para verbalizar as suas dificuldades 
emocionais e outras. Um local emocionalmente 
seguro, cuidador e de apoio.

• Estabelecer parcerias com Centros de Saúde e 
Hospitais para procurar soluções e responder às 
necessidades educativas especiais.

• Criação de clubes de expressões: artes, música, li-
teratura, cinema, teatro. Era importante criar locais 
para a exploração de múltiplos sentidos e signifi-
cações. 

Hoje, sedentos do abraço e das mãos abertas, disponíveis para recomeçar, acreditamos na 
resistência e resiliência da comunidade escolar, no empenho dos professores e educadores, 
dos técnicos, dos assistentes operacionais em tornar a escola novamente um local seguro e 
protetor. Uma escola que cuida e acolhe, fraterna e centrada em cada um, em que a prioridade 
seja dar resposta às necessidades de aprendizagem e de bem-estar da comunidade que serve. 
Há que deixar uma palavra de apreço, de gratidão ao trabalho feito.

Há um vento que sopra que é de esperança. Há que redescobrir o poder da esperança. Termino 
com uma frase do cardeal Tolentino Mendonça, “Esta não é uma hora para tornar o coração 
pequenino, mas para fazê-lo crescer. Este não é o momento para desistir de sonhar, mas é sim 
uma estação para os grandes sonhos”.

Teresa Sobral
Professora Bibliotecária, AE Ruy Belo
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Visões e perspetivas sobre o impacto  
da pandemia na educação
Perante o desafio num cenário com o qual não nos era familiar e tão exigente em tantas di-
mensões – contexto pandémico - houve a necessidade de nos reinventarmos mais uma vez, 
cumprindo a missão da educação e não perdendo o foco das áreas de competências do Perfil 
do aluno à Saída da escolaridade obrigatória, do Decreto-lei nº 54 e 55 de 2018.  

Em 13 de março de 2020, na sequência de ter sido decretada a suspensão das atividades leti-
vas, o Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva adotou diversas estratégias, no 
sentido de facilitar as aprendizagens e minimizar as dificuldades neste âmbito. 

Inicialmente realizou-se uma reunião geral de docentes de preparação de uma estratégia/plano 
de emergência pelo Agrupamento que contemplava a formação e a utilização das ferramentas 
digitais (Classroom, ClassDojo, email institucional dos alunos, aula digital, escola virtual, entre 
outras), bem como a definição dos tempos de aulas síncronas e assíncronas. De referir que 
o email institucional foi uma ferramenta muito importante, pois acabou por ser o veículo de 
comunicação, por excelência, entre a escola e os alunos e os respetivos Encarregados de Edu-
cação, sobretudo durante este período. Também nessa reunião foram identificados os alunos 
que não tinham acesso aos meios informáticos (aproximadamente 310), sendo que lhes foram 
entregues os materiais impressos, bem como refeições, por um elemento da Direção. 

De seguida, semanalmente (às segundas-feiras) todos os docentes eram convidados a ter 
uma sessão de esclarecimento e de formação no âmbito de: ferramentas digitais, metodolo-
gias ativas e trabalho colaborativo, fortalecendo a comunicação e cooperação entre docentes, 
dinamizada pela Equipa do Apoio Tecnológico que foi sendo construída gradualmente, a título 
voluntário de alguns docentes. Paralelamente, os docentes foram se inscrevendo nas forma-
ções dinamizadas pelo Sintra ES+. 

A meio de maio, houve a possibilidade dos alunos identificados pelos Diretores de Turma sem 
meios tecnológicos, com muitas dificuldades de aprendizagem ou sem acompanhamento pa-
rental para a realização das tarefas, regressarem à escola, em dias desfasados por anos de 
escolaridade, para realizarem as tarefas, com acompanhamento de docentes e técnicos es-
pecializados. Este acompanhamento teve em conta um plano de contingência de acordo com 
as orientações da Direção Geral de Saúde, bem como com os documentos orientadores pro-
duzidos pelo Ministério da Educação que estavam disponíveis na página de apoio às escolas.

Em julho de 2020 houve um grupo de trabalho com representação dos vários departamentos 
e grupos disciplinares que analisou o plano vigente e construiu um Plano para uma Educa-
ção com Recurso ao Digital (PED), que contempla três cenários: presencial, híbrido, distância. 
Este plano resultou de um processo de debate interno, reflexão, levantamento e definição dos 
meios tecnológicos e considerou-se um documento em construção, alicerçado na procura 
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permanente das melhores respostas às características da nossa comunidade educativa, quer 
ao nível tecnológico, quer das suas competências digitais. Foi fruto também da experiência de 
trabalho dos educadores, professores titulares de turma, diretores de turma e restantes pro-
fessores durante todo o tempo de Ensino a Distância. Num processo de mudança e adaptação 
rápida como aquele que vivemos, existiam opiniões divergentes fundamentadas nos desafios 
e nas dificuldades de conciliar o trabalho solicitado (que uns consideraram muito e outros 
consideraram pouco) com as alterações dos ritmos familiares, as dificuldades de acesso a 
dispositivos tecnológicos, a conciliação com o teletrabalho dos pais e encarregados de edu-
cação entre outras situações pertinentes.

Em setembro de 2020, o PED foi apresentado e aprovado no Conselho Pedagógico e no Con-
selho Geral e procurou e continua a procurar ser uma transição gradual das Atividades de 
Aprendizagem em papel para as Atividades de Aprendizagem com recurso à tecnologia digital, 
das metodologias de aprendizagem passivas para as metodologias de aprendizagem ativas, 
facilitadoras da transição entre cenários de ensino presencial, híbrido e a distância.

Depois de criadas todas as medidas de segurança e de higiene de acordo com o plano de 
contingência, deu-se início ao ano letivo 2020-2021 presencial. De setembro a janeiro, os do-
centes utilizaram muitas das ferramentas digitais apropriadas durante o 1º confinamento, as 
reuniões continuaram a realizar-se num formato online. Uma vez que foram detetadas fragili-
dades ao nível das novas tecnologias, foi dada continuidade ao apoio tecnológico aos alunos, 
sendo que aumentou substancialmente o número de alunos.

Em janeiro de 2021 há nova suspensão das atividades letivas. Durante este tempo acionou-se 
o plano de educação com recurso ao digital no modelo a distância, com alterações nomeada-
mente no aumento de tempos de aulas síncronas; foram utilizadas somente duas plataformas 
ClassDojo no Pré-escolar e 1.º ciclo e Classroom no 2.º, e 3.º Ciclos; os alunos identificados 
pelos Professores Titulares de Turma e Diretores de Turma foram acompanhados presencial-
mente na escola, cumprindo o horário da turma na sua totalidade (cerca de 25 alunos); sendo 
que foram dadas tarefas impressas a um muito menor número de alunos (40); foram dina-
mizadas sessões Ubuntu no sentido de promoção da saúde mental para 1.º, 2.º, 3.º Ciclos e 
Assistentes Operacionais, sempre na perspetiva da ética do cuidado, bem como sessões de 
Bem-Estar dirigidas ao pessoal docente e não docente.

Perante o panorama descrito, de forma sucinta, tão exigente ao nível de respostas emergen-
tes e adequadas, podemos verificar que a comunidade educativa do Agrupamento de Escolas 
Professor Agostinho da Silva alicerçada na cooperação, na ética do cuidado e no serviço res-
pondeu de forma rápida, eficaz e muito positiva. A formação e materiais disponibilizados pelo 
Agrupamento e todo o suporte da Equipa de Apoio Tecnológico e Pedagógico facilitaram a 
adaptação e a cooperação a todas as mudanças inerentes ao processo de Ensino a distância. 
Aumentou a relação individual, aproximou, entre os professores e os alunos, nomeadamente 
no feedback relativo ao trabalho e tarefas desenvolvidas. De uma forma geral, em relação às 
aulas síncronas o balanço foi muito positivo, sendo que os alunos acompanharam as aulas de 
forma positiva, respeitaram as regras e cumpriram as tarefas de forma assertiva.
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É ainda de mencionar que ao longo deste tempo Professores Titulares de Turma e Diretores de 
Turma estabeleceram uma relação mais próxima com os Encarregados de Educação e com o 
aluno, traduzindo-se num maior conhecimento destas realidades, pelo que as estratégias pe-
dagógicas foram mais adequadas, contribuindo para o sucesso das aprendizagens do aluno. 

Contudo, também identificamos aspetos negativos durante este contexto, na redução de estí-
mulo na expressão física/motora, na redução da socialização entre pares promovendo mais o 
isolamento e na menor expressão dos afetos e emoções. 

Alzira Roso 
Diretora do Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva



159

E depois da pandemia?  
Uma escola em tempos de mudança… 
Questiona-se, pois, o que diz respeito a uma consideração do estatuto do homem face à na-
tureza e à vida, o lugar de uma determinação histórica. Encontramo-nos perante alguns tra-
ços fundamentais da relação do homem face aos ideais, no qual tem assentado a maneira de 
apreender e intentar viver, aquilo que, em geral, continuamos a designar como realidade. Toda-
via diversidade manifesta-se com um fundo de unidade, seja no jogo dialético da semelhança 
e da diferença, do uno e do múltiplo, constituindo, na verdade, o próprio fluxo do devir vital. 
Fundar no homem ou, por referência a este, o seu lugar tornou-se indispensável e constitutivo 
do sentido do mundo. Em jogo, não estará já apenas uma simples tarefa hermenêutica, o sig-
nificado, no sentido daquilo que está diante como um conteúdo inteligível ou reclamando essa 
inteligibilidade, como dimensão de um passado a aprender ou a re-construir, mas um pretexto 
para a transformação do futuro. 

Face às necessárias e frenéticas medidas de emergência, o mundo despertou para uma nova 
realidade, SARS-CoV2, no vulgo COVID-19. Muitos foram os movimentos de contestação que 
apareceram, porventura irracionais e negacionistas, mas que colocaram na agenda do dia 
a  discussão na opinião pública. Claro que, alimentada pelos média e pelas autoridades de 
saúde que se esforçaram por difundir um clima de pânico generalizado criando um verdadeiro 
estado de exceção com graves limitações de movimentos, uma suspensão ao normal funcio-
namento das condições de vida e de trabalho. Que fatores podem decisivamente ter contri-
buído para o crescente e desproporcional comportamento coletivo? Em primeiro lugar uma 
tendência crescente na Europa em utilizar o “estado de exceção” como paradigma dominante 
para organizar a nossa vida coletiva, agora formatada às necessidades imperiosas de contro-
lar a pandemia, mas também sob a forma de uma simplista justificação aceitável designada 
de “questões de saúde e segurança pública”. Implicitamente as restrições à liberdade1, fator 
não menos inquietante generalizou o sentimento de medo, alimentou e serviu de pretexto ideal 
para criar assim um efeito perverso.  

E a escola, como reagiu a esta brusca mudança? Entre os sucessivos solavancos de con-
finamento e desconfinamento, pais e alunos foram-se habituando a uma escola diferente. 
Por um lado, os professores que de repente se viram abraços com uma imensa paraferná-
lia de plataformas, programas, linguagens digitais que até aí tinham sido amiúde utilizadas. 
Os alunos, que viram neste hiato de tempo a oportunidade para mergulhar ainda mais pro-
fundamente nas redes sociais, no entretenimento, ocupando o tempo dando-lhe um sentido, 
alheando-se em muitos casos das suas responsabilidades escolares. A escola reagiu, criando 
soluções que visaram mitigar e atenuar as dificuldades agora instaladas. Sem dúvida que a 
escola do “depois” foi geradora de desigualdades, acentuadas pela radiografia extensiva feita 
ao país, mostrando a impreparação e a limitação financeira das famílias para o acesso à tec-
nologia. O ensino adaptou-se, contruíram-se novos instrumentos de avaliação, adequaram-se 
as práticas a um ensino à distância, criaram-se novas rotinas nos horários dos alunos que 
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se revelaram desenraizadas da escola no seu modelo “tradicional”, porventura mais humana, 
mais social, mais inclusiva.  

O que ficou por fazer? No ensino regular em geral e no ensino profissional em particular muita 
coisa. Seguramente o mais atingido assistiu à implementação de estratégias cujo objetivo foi 
“simular” aquilo pelo qual tem sido a sua bandeira da mudança, um ensino mais prático e vol-
tado para o mercado de trabalho2, também ele agora fechado e confinado às vendas online. 
Com as atividades suspensas os alunos viram goradas as esperanças de que os estágios  

profissionais fossem a rampa de lançamento para a entrada na vida ativa. Se a modalidade de 
E@D parecia ser uma solução no imediato possível, embora a prazo para resolver os proble-
mas emergentes, também cedo se percebeu que no ensino profissional iriam existir dificulda-
des muito concretas na realização da prática profissional. Questionamos, pois, se este ténue 
sentimento de desalento, não confirma a suspeita de que este confinamento comprometeu o 
sucesso de muitos dos alunos e também a forma como esta modalidade de educação é vista 
pelos agentes educativos.  Vejamos a apreciação a esta ideia através de um estudo, embora 
datado, da Fundação Francisco Manuel dos Santos:  

“O tema do ensino profissional reveste-se neste momento de grande atualidade no nosso país. 
Parece ser consensual que ele deve ser discutido, a fim de encontrar e proporcionar de uma 
forma mais alargada percursos escolares aos alunos que não sejam exclusivamente académi-
cos.” (Carlos Fiolhais, p.08) 

Que mudanças urgem fazer? Entre muitas do ponto de vista operacional, exige-se agora uma 
mudança de paradigma cultural3, onde o ensino profissional seja visto nas escolas, não 
como um ensino de segunda, mas uma verdadeira janela de oportunidade para a reorientação 
do percurso formativo. Apesar de Portugal estar a alcançar a desejada meta de 50% de alunos 
a frequentar cursos profissionais, a verdade é que ainda não estão bem consolidadas algu-
mas práticas ao nível dos docentes quanto a esta especificidade. 

Nesta ampla, mas breve reflexão, deixo aqui duas sugestões que podem servir para uma atua-
ção conjunta no ensino profissional ao nível educativo no Concelho de Sintra: 

a) Criação de uma bolsa de empresas (plataforma eletrónica de gestão de estágios – PEGE), 
em articulação com a Câmara Municipal que permita às escolas aceder para agilizar a coloca-
ção (empresas versus vagas), direcionando efetivamente os alunos para as reais necessida-
des do mercado local e a sua inserção na vida ativa. Evitando assim, o contacto das escolas 
de forma individual, dispersa e descoordenada. 

b) Criação de um concurso concelhio anual, com a atribuição de um prémio para projetos de 
excelência, no domínio das provas de aptidão profissional. Rampa de lançamento para ideias, 
start-ups, projetos, empreendedorismo.  

Pedro Santa Rosa
Professor no Agrupamento de Escolas do Algueirão
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A educação antirracista nas escolas portuguesas
Como fazer para que as diferenças não nos separem?
 Como impedir que a diversidade se transforme em desigualdade e exclusão social? 

Valorizar a diversidade tem a ver com relações não hierarquizadas pelos marcadores sociais. 
É reconhecer o valor da contribuição única de cada pessoa para o coletivo que queremos. 

Diversidade significa representar a sociedade
Para promover uma educação antirracista é preciso reconhecer que o racismo existe também 
na escola. Isto porque ela não é um espaço imune e segmentado da sociedade — ela é consti-
tuída e construída pelas mesmas pessoas que circulam fora dele.

“Na minha escola não há racismo”. Será?
É comum ouvir que existe racismo no bairro, na sociedade, mas não nas nossas escolas. 

Isso acontece, porque os professores querem acreditar que está tudo bem. Mas isso só mostra 
que a autocrítica e a capacidade de reflexão não estão a funcionar. 

A base das transformações numa escola passa por uma gestão democrática. Sem isso, as 
mudanças correm o risco de serem inócuas ou de ampliarem ainda mais as violências. Desta 
forma, é preciso que os professores pensem e dialoguem em conjunto com os estudantes, as 
famílias, a comunidade escolar e com a sociedade civil, para compreenderem quais são os de-
safios, como o racismo se manifesta naquele ambiente e como criar coletivamente um plano 
de ação para superá-lo.

A comunidade escolar pode e deve construir protocolos de prevenção, processos de formação 
contínua, e pensar em procedimentos de encaminhamento. 

A comunidade escolar, e não só, necessita de criar mecanismos que permitam o aparecimento 
de projetos de educação antirracista, educação para a cidadania e para os valores da huma-
nidade.

Cumprir o direito à educação para todos os estudantes e permitir que todos tenham a sua 
identidade e história acolhidos no espaço escolar é combater o racismo que também passa 
por reavaliar o que é qualidade educativa.

O processo de acolhimento e de reconhecimento das identidades requer que a escola repense 
todas as suas dimensões: de acolhimento, curricular, formativa e de avaliação. Assim como, 
material didático, arquitetura e rotinas escolares. Também depende de uma atenção quotidia-
na exigente construída dentro de cada escola. 

O currículo 
Repensar a história contada pela maioria dos livros didáticos, construídos a partir do ponto de 
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vista eurocêntrico é uma forma de fortalecer a identidade de todos os estudantes. Ninguém 
quer olhar para o material pedagógico que o rodeia e ver a sua história apresentada apenas a 
partir de uma perspetiva de derrota e sem resistência. 

Mostrar as contribuições de pessoas racializadas para a ciência, o português, a matemática é 
outra das formas de promover a valorização do outro.

É preciso começar a pensar na escola como produtora de conhecimentos mais igualitários. A 
escola deve perguntar o que os alunos sabem e, a partir daí, construir novos conhecimentos.

O território
Parte do que as crianças e adolescentes sabem vem do território. Este surge como um impor-
tante elemento no processo de efetivação de ações de educação inclusiva. É nele que a maior 
parte das relações nascem e se desenvolvem.

Conhecer como vivem e pensam as crianças e os adolescentes a partir de um perfil demo-
gráfico, de saúde, condições de habitação, assistência social, transporte, segurança pública e 
violência torna-se vital.

A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o lugar do 
exercício da vida.

Neste sentido, procurar possibilidades educativas no território habitado pelos educandos é 
uma forma de trazer a vida sociocultural para o interior do ensino-aprendizagem, tornando 
possível a garantia da integralidade dos direitos das crianças e dos adolescentes e transfor-
mando o território em território educativo. Assim como dialogar com organizações antirracis-
tas e associações com trabalho no terreno.

Deve-se olhar, por exemplo, para as imagens e referências que ocupam as paredes da escola. 
Há, por vezes, uma linguagem, uma composição de espaço que pode determinar a posição de 
poder ocupada por determinada cultura.

Olhar para quem a escola contrata e quem ocupa os espaços de gestão também faz parte de 
promover uma educação antirracista. Se a presença de pessoas racializadas está só entre es-
tudantes ou funcionários de limpeza, docentes racializados servem de exemplo sobre como é 
possível aprender e produzir conhecimento. A representatividade precisa ser constantemente 
trabalhada para que os alunos reconheçam um modelo de personalidade em alguém parecido 
com eles. Auxilia também na construção de uma identificação positiva existencial.

Parte da responsabilidade dos educadores também está em rever a expectativa que se cria em 
torno de determinados alunos. Se expressarmos permanentemente que determinado aluno 
sabe menos do que outro, ele irá, inevitavelmente, desmotivar-se, desvalorizar-se e aprender 
menos do que o outro. O racismo no trato da criança de quem se espera menos, desfaz sonhos 
e traça, eventualmente, outros caminhos.
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O racismo não se perpetua por argumentos racionais, mas por uma perceção deturpada do 
outro. É preciso começar por ler o exterior, ler o corpo de todos os estudantes com dignidade e 
respeito e começar a educá-los para ver as diferenças como oportunidade de enriquecimento 
de nós todos. É também ler o cabelo, a cor da pele, os lábios e o nariz sem uma caracterização 
negativa, para inclusive aumentar a autoestima dos alunos.

Ariana Furtado
Professora, Escola do Castelo
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Pontes para uma Nova Era na Educação
Anos e anos de esforços para introduzir mudanças na educação, décadas de trabalho, de inves-
tigação e formação. Múltiplos documentos legislativos, normativos e despachos. Centenas de 
notícias, dezenas de reportagens, milhares de intervenções e comentários nas redes sociais. E 
de uma assentada, de um dia para o outro, mudámos tudo o que tantas vezes quisemos mudar, 
mesmo sem termos vontade de mudar; mudámos quase sem saber, mesmo sem querer.

No Projeto IDEA (Investigação de Dificuldades para a Evolução na Aprendizagem), baseamos 
o nosso trabalho nalguns pressupostos simples:

• todas as pessoas encontram dificuldades (só não as tem quem não aprende)

• não há DOIS tipos de alunos, antes DOIS tipos de dificuldades (funcionais  vs  disfuncionais)

• as dificuldades não caracterizam o aluno em si mesmo, antes a sua relação com um con-
texto educacional

• construímos aprendizagens a partir de dificuldades (que são naturais e necessárias)

• na Escola educamos PESSOAS de forma integral, e não alunos de modo superficial

• alunos em dificuldade promovem a evolução da Escola (e da comunidade)

Com o COVID, eis que quase tudo isto se confirma: todos os alunos, todas as pessoas, todas 
as comunidades encontram dificuldades. Todos temos sentido na pele como algumas coisas 
se podem tornar tão difíceis... Estamos TODOS no meio de uma pandemia de dificuldades. 
Mas dificuldades não são doenças nem patologias, não são distúrbios nem perturbações. São 
simplesmente dificuldades. Surgem quase sempre em resposta a situações inesperadamente 
complexas, perante tarefas excessivamente difíceis, em contextos que favorecem ou ampliam 
essas dificuldades. Porque teimamos em diagnosticar e em “patologizar” tudo e mais alguma 
coisa...? Talvez porque é simplesmente mais fácil simplificar tudo em categorias simples, ró-
tulos que acabam por tudo dificultar ainda mais.

Com o COVID, chegou-nos uma situação universalmente difícil, perigosamente difícil, a exigir 
novas soluções. E eis que se confirma: na realidade, construímos aprendizagem a partir de 
dificuldades. De uma assentada, aprendemos tanto sobre tantas coisas: como ensinar à dis-
tância, como usar a tecnologia, como ampliar os nossos meios, como simplificar processos 
e descobrir novas estratégias... Alunos e professores transformaram dificuldades em novas 
aprendizagens, em novas descobertas, em novas soluções... ou seja, tudo aquilo a que no 
Projeto IDEA chamamos habitualmente dificuldades funcionais. Alunos (e professores) em 
dificuldade, promovem a inovação e a evolução da Escola (e da comunidade) – tal como se viu 
e continuamos a ver... 

Na Escola, como na vida, precisamos de educar PESSOAS de forma integral, sem esquecer 
valores e sentimentos, emoções e preocupações, escolhas e decisões. Não nos bastam disci-
plinas e conteúdos curriculares, precisamos de integração e cooperação, de imaginação e de 
muita, mas muita determinação. Resiliência, paciência, inteligência e não-violência. De cons-
ciência e de tanta ciência.
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Mesmo assim, velhos hábitos ressurgem sempre, e eis que:

• se multiplicam os pedidos de diagnóstico de alunos em dificuldade, como se perturbação 
ou patologia pudesse ser tudo aquilo que ainda não foi possível nem bem ensinar, nem bem 
aprender.

• multiplicam-se pedidos e propostas de recuperação de aprendizagens, como se fosse pos-
sível recuperar o que nunca se teve, como se não fosse tão comum e habitual que todos 
em todos os anos aprendem sempre coisas muito diferentes, em quantidades, qualidades 
e momentos tão diferentes.

• reduzem-se ao seu papel mais do que habitual, pais e professores; os pais voltam aos seus 
ofícios, os professores à sua rotina; cumprem-se horários e currículos, separam-se alunos 
por anos e turmas; ou seja, desconfinamos, confinando; volta tudo ao seu normal, cada 
coisa e cada um no seu lugar.

• multiplicam-se avaliações e pressões... como contou aquele aluno no primeiro dia de re-
gresso à escola, quando voltou para casa com todos os testes marcados até ao fim do ano, 
porque não há tempo a perder. Mesmo quando se perdem vidas, empregos, meios de so-
brevivência, tantos sonhos e projetos, tempo é que não se pode perder, de forma nenhuma.

Que sementes nos ficaram? Que soluções e estratégias não podemos esquecer? O que é que 
nos recusamos a perder? Será que perdemos tempo ou que simplesmente aprendemos, mui-
tas e muitas coisas, inesperadas e diferentes, como em todos os tempos, como nunca deixa-
mos de fazer... Dentro e fora da escola, são as dificuldades que nos desafiam e que nos ajudam 
a repensar, a refazer, a renascer... E se não escolhemos as dificuldades que encontramos, po-
demos sempre escolher o que com elas fazemos. Construímos.

Construímos Pontes para uma Nova Era na Educação. Entre a margem de um tempo antes 
do COVID e o lado de lá de um tempo depois, podemos construir pontes, múltiplas formas de 
unir, de nos fazer passar, de nos levar deste para o outro lado. Em síntese, e como se espelha 
no trabalho publicado no nosso BLOG (https://pontesnee.blogspot.com/), é possível sugerir 
algumas IDEA’s neste caminho:

• somos todos vulneráveis mas a nossa vulnerabilidade pode fortalecer o nosso conheci-
mento, a nossa cooperação, a nossa coesão.

• é possível integrar experiências de ontem e de hoje para construirmos algo de novo e dife-
rente para o futuro, com fundamento científico, de forma diferenciada e consciente.

• chamamos sempre normal ao que nos parece mais frequente e habitual, mas somos todos 
diferentes e em permanente (e surpreendente) mudança, em permanente evolução.

• mais do que temer, podemos transformar; mais do que excluir podemos reestruturar; mais 
do que emendar, podemos simplesmente ajudar todos a evoluir.

Emendar ou evoluir, eis a questão. Podemos dedicar as próximas semanas, meses ou anos, a 

https://pontesnee.blogspot.com/
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emendar o que não foi feito, o que se perdeu ou o que não se alcançou. Ou podemos evoluir, 
pensar a Escola como um contexto que a todos acolhe e a todos incentiva a evoluir. Renovar 
e inovar. Novos espaços, novos grupos, novas estratégias, numa comunidade de aprendentes. 
O que quer que cada um seja, o que quer que se tenha aprendido, o que quer que se queira 
aprender, qualquer que seja a capacidade, o ritmo ou o modo de estar, de pensar, de sentir e de 
aprender... é nesta comunidade em permanente aprendizagem que todos somos educandos e 
educadores, que todos passamos por dificuldades e que TODOS nos desafiam a investigar, a 
aprender, a EVOLUIR.

Maria Dulce Gonçalves
Professora - Psicologia da Educação e Aconselhamento
Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa
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Síntese
• A tecnologia pode ser um aliado do professor, facilita processos, mede com exatidão, oti-

miza e permite que cada aluno aprenda ao seu ritmo;

• Aprendemos se cooperarmos, se nos comprometermos e tivermos empatia;

• Uma escola mais dialogante, que dá feedback, que entende os critérios / rubricas e que 
deve respeitar os ritmos e os tempos dos alunos;

• A pandemia demonstrou que existe a necessidade de ouvir e considerar a voz dos alunos. 
A responsabilidade e a autonomia têm de ser centrais;

• As escolas, as suas decisões e a sua cultura são centrais para responder aos alunos;

• A experimentação que existiu irá dar origem a mudanças, a novas práticas e dinâmicas e aí 
poderão surgir múltiplos modelos de escola e aprendizagem;

• A pandemia recentrou a missão da escola: não deixar ninguém para trás. Temos de contra-
riar o peso das desigualdades, sejam elas digitais, a pobreza ou outras;

• A cultura da escola, a empatia, o alinhamento e uma visão partilhada da missão e da comu-
nidade escolar fazem a diferença;

• Diferenciar e apostar no ensino profissional, prático, experimental e adaptado às caracte-
rísticas de cada aluno.
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Conclusão
Será que é mesmo possível retirar conclusões?

Recolhemos opiniões, reflexões, e quiçá soluções para as questões que surgiram com as difi-
culdades sentidas durante o período pandémico. 

Na realidade estes difíceis tempos não vieram mais do que amplificar as dificuldades vividas 
no dia-a-dia e que já todos sentiam na área educativa e nas Escolas. Procurámos elencar não 
só os impactos sentidos, mas também perceber que alterações produziram na instituição es-
colar e como são olhadas e analisadas por diferentes atores da sociedade.

Os testemunhos que registámos, apontam caminhos que, pese embora os problemas, se po-
dem inclusivamente revelar como uma oportunidade para transformar a escola.

São lançadas ideias, perspetivas diferenciadas, sempre na busca de inovação, procurando or-
ganizar estratégias que, independentemente do contexto, permitam aproximar a aprendiza-
gem das reais necessidades das crianças e jovens.  

O que é e como se inserem as escolas na comunidade é o objeto de reflexão, sendo muito 
curioso ouvir diferentes perspetivas de variados intervenientes do processo educativo, mas 
também da sociedade civil, com visões externas, mas muito assertivas.

Não há aprendizagem sem emoção, algo que este período veio relançar para a discussão, sa-
lientando a necessidade premente de rehumanização da escola, com especial ênfase para o 
bem-estar socioemocional. O isolamento vivido afetou sobremaneira a nossa saúde mental 
apontando-se esta como uma das áreas a desenvolver e a ter em consideração nos tempos 
de regresso ao dito normal. 

Se alguns ensinamentos podemos retirar, e referido por todos, tal diz respeito à imprescindí-
vel tecnologia e competências digitais que se assumiram de uma importância determinante. 
Cada vez mais a sociedade digital orienta o nosso viver sendo certo que todos teremos que 
nos preocupar com a aprendizagem, mas também com sua articulação em todos os projetos 
a desenvolver.

Por fim, e talvez os aspetos mais relevantes, globalmente salientados, centram-se no que, 
como sociedade, temos vindo a esquecer: a autonomia que fomos reduzindo aos nossos jo-
vens e que urge retomar. Autonomia e responsabilidade foram, são e serão competências que 
determinarão a evolução, ou como alguém afirma, a transformação da instituição escolar que 
permitirá a aquisição de uma cidadania plena, consciente e de sucesso.

Parabéns a todos os que ousaram emitir uma opinião e aos organizadores e dinamizadores de 
tão importante guia que, com toda a certeza, será uma excelente ajuda no futuro próximo da 
Escola.  É mesmo uma oportunidade para a repensar!
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