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RESUMO 

 

O presente relatório de atividade profissional constitui uma reflexão sobre a implementação 

de medidas educativas relativas aos alunos da Educação Especial inseridos no Sistema 

Educativo da região Continental e da Região Autónoma dos Açores, onde assenta a nossa 

prática pedagógica neste momento. Efetuámos também uma análise referente à 

implementação de projetos colaborativos, desenvolvidos segundo uma metodologia trabalho-

projeto na sala de aula, procurando perceber o impacto que estas mudanças têm numa sala de 

aula com diversas tipologias de necessidades dos alunos.  

Refletimos ainda sobre as estratégias e metodologias utilizadas no decurso da nossa prática 

pedagógica. Procurámos evidenciar o trabalho desenvolvido ao nível de projetos colaborativos 

e cooperativos, os desafios implícitos no desenvolvimento profissional docente, relacionados 

com práticas reflexivas, com a necessária formação contínua frequentada e com a 

consequente atualização científica e pedagógica da docente.  

Apresentamos também alguns projetos, conciliando a educação não formal com a formal, e 

funções desempenhadas nas escolas onde foi sendo vivenciada a nossa prática pedagógica, 

procedendo ao respetivo enquadramento legal fazendo uma breve análise e reflexão crítica.  

Por último procede-se a um balanço sobre a influência da experiência profissional no 

desempenho da prática pedagógica e quais as expectativas existentes relativamente à 

expansão da prática docente a um novo ciclo de ensino.  

Destacamos a importância que a realização deste relatório terá futuramente na nossa vida 

profissional, uma vez que, nos permitirá evoluir e aprofundar os nossos conhecimentos ao 

nível da área de Português, História e Geografia de Portugal no 2.º ciclo. Ansiamos desenvolver 

atividades de metodologia de trabalho projeto com alunos inseridos num ciclo de escolaridade 

mais avançado, onde terão maior autonomia para trabalhar colaborativamente, incluindo 

seguramente os alunos com necessidades educativas especiais inseridos nas suas turmas.   

 

 

Palavras-chave:  

Experiência profissional, Prática pedagógica, Necessidades Educativas Especiais, Ensino 

Cooperativo, Inclusão 
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ABSTRAT 

 

This report of professional activity is a reflection on the implementation of educational 

measures concerning Special Education students that are enrolled in the Educational System of 

the continental portuguese mainland and the autonomous region of the Azores, where our 

pedagogical practice now belongs. We performed an analysis concerning the implementation 

of collaborative projects, developed by a work-project methodology in the classroom, aiming 

to understand the impact that these changes have in the classroom with several student 

typologies. 

We still reflected on the strategies and methodologies used in the course of our pedagogical 

practice. We seek to evidence the developed work at the cooperative and collaborative 

projects level, the implicit challenges in the teacher professional development, related with 

reflexive practices, with the expected continuous training and with the consequent 

pedagogical and scientific academic update of the teacher. 

We present also some projects by conciliating non-formal education with the formal 

education, and the functions performed at the schools where our pedagogical practice was 

being experienced, proceeding to the respective legal framework by doing a brief critical 

analysis and reflection. Finally, we proceed to a final balance about the professional 

experience influence of the pedagogical practice and which are the expectations concerning 

the teaching practice expansion to a new teaching cycle. 

We highlight the importance that the production of this report will have in the future of our 

professional life, once it will allow us to evolve and to deepen our knowledge in the curricular 

units of Portuguese, History and Geography of Portugal at the 2nd Cycle. We look forward to 

develop activities of work project methodology with the enrolled students in a more advanced 

cycle of education, where they will have a greater autonomy to work collaboratively, surely 

including the students with special educational needs that are enrolled in their classes. 

 

 

 

 

Keywords: 

Professional experience, Pedagogical practice, Special Educational Needs, Cooperative 

teaching, Inclusion. 
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CAPÍTULO 1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

1.1 Introdução 

Este trabalho surge como uma necessidade pessoal e profissional de explanar a evolução 

vivenciada por nós e ao mesmo tempo aprofundar e alargar os conhecimentos que iremos 

concretizar com a execução do mesmo, melhorando certamente a nossa ação no terreno. Ao 

longo de 13 anos de serviço efetivo, em escolas públicas distribuídas por várias e distintas 

regiões do país, deparamo-nos com diferenças metodológicas, dentro e fora de uma sala de 

aula, que foram, ao longo do tempo, preocupação e motivo de reflexão para nós. Procurámos 

sempre que estas deixassem de ser discrepâncias no ensino e se tornassem paridades passíveis 

de serem aproveitadas, ignorando a diferença e marcando posição perante uma inclusão 

assertiva.  

Com o desenvolvimento deste relatório esperamos crescer e alargar o nosso desempenho 

diário como agentes ativos da educação. Ser professor é estar em constante investigação e 

evolução, melhorando e aprofundando os conhecimentos científicos, as técnicas e 

metodologias a utilizar no dia a dia. Com a conclusão deste trabalho, é certo que a nossa 

bagagem de conhecimentos terá alargado e estabelecido conexões significativas em 

pensamentos futuros. Apesar disso, o conhecimento não estancará e continuará em 

construção ao longo de todos os anos da vida profissional.  

A escola tem como objetivo privilegiar o desenvolvimento de capacidades reflexivas no aluno e 

no professor, estabelecendo obrigatoriamente articulação dos saberes vividos e 

experienciados com todo o conhecimento académico adquirido ao longo da vida.  

Paraskeva (2007, p. 32), por outro lado, identifica a escola como “um mecanismo regulador da 

ordem social”, por esta ser um local de sociabilidade, de construção de identidades sociais, de 

partilha e práticas culturais diversificadas, de experienciação entre professores, alunos, pais e 

agentes influenciadores do processo de ensino-aprendizagem. Esta fundamenta, deste modo, 

a inclusão e uma consciencialização para a participação de todos os alunos, seja com que 

problemáticas, raça, meio social se apresente, com intuito de levar a ação pedagógica a um 

bem ideal.  

Nos dias de hoje a sociedade é constantemente impregnada com diferenças sociais, políticas, 

culturais e económicas que influenciam as práticas educacionais estabelecidas no espaço 

escolar, uma vez que, toda a mudança vivenciada "envolve interpretação, reflexão, informação 

e decisão sobre os processos de ensino e aprendizagem, tendo como principal função ajudar a 

promover ou melhorar a formação dos alunos." (Abrantes, et al., 2002, p. 10). Daí este espaço 
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pedagógico ser primordial para facultar a partilha de experiências e práticas inovadoras 

capazes de transformar as gerações mais novas, preparando-as para o contacto com pessoas 

diferentes, quer por necessidade ou por procura de estabelecer o contacto de pessoas de 

origens desiguais e culturas distintas, garantindo no futuro uma sociedade aberta e com lugar 

igualitário para todos no Mundo, sem preconceitos nem olhares diferenciados.  

A vontade de expandir a ação com alunos do 2.º CEB é valorosa e promete mudanças nas 

mentalidades dos mesmos, pois trabalhar num ambiente colaborativo permite que haja 

momentos de partilha, reflexão e tomada de posições perante os desafios que a sociedade vai 

lançando. Para além disso, a integração destes projetos vai ao encontro da flexibilidade 

curricular defendida atualmente no ensino, facilitando a conciliação do desenvolvimento dos 

programas curriculares com novas metodologias. A educação desempenha nesta situação um 

papel fulcral, no sentido de estar preparada para dar às crianças e jovens ferramentas que 

serão chave para no futuro entrarem ou permaneceram no mercado de trabalho, 

repercutindo-se na conceção de cidadãos empenhados, independentes e ativos socialmente.  

Neste sentido, a escola tem o dever de passar para estes jovens valores de liberdade, 

democracia, dignidade humana e respeito pelo outro, seja de que forma este se apresentar, 

aprovando comportamentos seguros, responsáveis e ativos numa sociedade social. Ora assim 

sendo, é importante que a educação se atualize e se adeque corretamente às novas exigências 

verificadas, influenciando positivamente a aprendizagem das crianças e jovens, quer ao nível 

da integração, da inclusão e da interpretação do Mundo que os acolhe (Brito, 2011). Estimular 

as crianças e os jovens para uma cidadania digital também se torna essencial para garantir que 

estes interfiram ativamente via online na sociedade, recorrendo ao uso de meios digitais para 

cumprir o seu dever e direito cívico, aproveitando o máximo partido do potencial da tecnologia 

– este ideal leva-nos às ambições do eTwinning.  

O eTwinning é uma plataforma digital que faculta aos professores da União Europeia e países 

associados, o desenvolvimento do trabalho colaborativo e cooperativo, integrando sempre as 

competências digitais, abrindo portas à estimulação do trabalho virtual de forma segura e 

criteriosa. Demonstraremos, ao longo do relatório, as mudanças que se têm verificado na 

prática letiva com a estimulação deste tipo de atividades e estamos esperançosos de aplicar o 

que já sabemos e o que viremos a descobrir, fomentando a Língua Portuguesa e a História e 

Geografia de Portugal nos alunos com que iremos trabalhar futuramente após a conclusão 

deste mestrado.   

1.2 Identificação do Problema 

De que forma a experiência profissional tem influenciado a nossa prática pedagógica? 
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1.3 Objetivos do relatório 

O presente relatório, elaborado tendo em conta a experiência profissional, tem como 

objetivos: 

• Fundamentar a importância da reflexão na prática pedagógica enquanto processo de 

ação educativa; 

• Refletir sobre a prática pedagógica enquanto processo de transformação e 

enriquecimento profissional e social; 

• Apresentar um conjunto de iniciativas desenvolvidas ao longo da nossa atividade 

profissional, salientando as situações mais relevantes no decurso da atividade 

docente; 

• Fundamentar teoricamente as estratégias e metodologias utilizadas no decurso da 

prática pedagógica desenvolvida; 

• Facultar este documento de reflexão enquanto contributo para o melhoramento da 

atividade profissional desenvolvida por outros profissionais do ensino; 

• Atualizar e aperfeiçoar a nossa prática pedagógica de ensino.  

 

1.4 Organização do relatório 

O presente relatório encontra-se dividido em cinco capítulos que evidenciam e espelham os 

aspetos mais relevantes da nossa prática docente ao longo de 13 anos letivos.  

No capítulo 1 fazemos um breve enquadramento do trabalho, identificamos a questão 

problema e definimos objetivos nos quais nos iremos debruçar.  

O capítulo 2 encontra-se dividido em 2 partes: a primeira é referente à inclusão de alunos com 

necessidades educativas especiais contemplada pelas diferentes legislações aplicadas na 

região do continente português e na Região Autónoma dos Açores, onde é exercida a nossa 

prática pedagógica no momento. Seguidamente remetemo-nos à implementação na sala de 

aula de projetos colaborativos como forma de melhorar a integração destes alunos e de todos 

ao nível europeu através do uso da plataforma do eTwinning.  

O capítulo 3 divide-se em 3 partes. Na primeira parte faz-se o enquadramento legal da 

formação contínua dos professores, explicitando a sua importância para a atualização 

científica e pedagógica. Apresentamos também algumas formações importantes que 

desenvolvemos ao longo da nossa carreira. Na segunda parte identificam-se os cargos 

desempenhados por nós ao longos dos 13 anos de serviço efetivo nas escolas. Finalmente, na 

terceira parte, referenciam-se alguns dos projetos participados e dinamizados por nós.                     
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No capítulo 4 é analisada a influência que a experiência profissional e a formação contínua têm 

vindo a ter na prática pedagógica da docente ao longo dos anos. 

Quanto ao capítulo 5 são elencadas as conclusões referentes aos objetivos inicialmente 

propostos no relatório e as expectativas futuras de trabalho num nível de ensino diferente. 
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CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DAS ESTRATÉGIAS IMPLEMENTADAS NA 

ATIVIDADE DOCENTE 

 

Parte I - Abordagem teórica relativa à integração de alunos com Necessidades Educativas 

Especiais no Sistema Educativo 

 

O presente capítulo contempla 2 partes: a abordagem teórica respeitante à integração de 

alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) no Sistema Educativo e a estimulação dos 

alunos através do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no desenvolvimento 

de metodologia de trabalho projeto como estratégia de inclusão destas crianças no ensino 

regular sem serem sujeitos de diferenciação.  

Ao longo desta primeira parte faremos o enquadramento da integração de alunos com NEE no 

âmbito do Sistema Educativo Nacional e Regional (Região Autónoma dos Açores - RAA), onde 

lecionámos nos últimos anos. Referiremos aspetos da Lei de Bases do Sistema Educativo 

(LBSE), da Declaração de Salamanca e da legislação nacional e regional que reiterou mudanças 

relativas à integração destes alunos. Ainda neste capítulo, faremos uma breve análise 

comparativa relativamente à legislação relativa à Educação Especial implementada tanto na 

RAA como em Portugal continental. Seguidamente, enquadrar-se-ão estes alunos no contexto 

de utilização das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) como estratégia de 

integração e concretização da inclusão de alunos portadores de patologias de NEE com alunos 

que desenvolvem competências do ensino regular na sala de aula recorrendo a atividades 

práticas e ao trabalho segundo a metodologia de trabalho projeto. Por fim, apresentaremos 

um exemplo de uma plataforma virtual atual que estimula o trabalho colaborativo entre 

diversos docentes da União Europeia, facilitando a inclusão e cooperação numa escala maior. 

Esta exposição será baseada na experiência profissional vivenciada na nossa prática 

pedagógica ao longo de vários anos.     

 

2.1 – Aspetos históricos acerca da legislação relativa a alunos com Necessidades Educativas 

Especiais (NEE) 

A educação das crianças com patologias de NEE tem sofrido alterações ao longo dos anos. As 

últimas décadas têm sido palco de importantes mudanças na forma como a sociedade em 

geral e a escola em particular vê a pessoa com deficiência.  
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A história da Humanidade sempre foi marcada pela segregação e exclusão económica, política, 

social e cultural das pessoas com deficiência. A conceção, em relação à problemática da 

deficiência, alterou-se de acordo com as transformações ocorridas ao longo dos anos. Em 

outros tempos, foram vários os termos utilizados para caraterizar as pessoas com deficiência: 

deformados, paralíticos, aleijados, monstros, coxos, mancos, cegos, inválidos, surdos-mudos, 

imperfeitos, idiotas, débeis mentais, etc. Estes termos foram mesmo incorporados pela 

literatura e encontravam-se presentes nos antigos dicionários, como: Deficiência - do latim 

deficientia que tem os significados de falta, falha, carência, imperfeição, defeito. 

Durante muito tempo, a estas pessoas foi atribuído o estatuto de “elementos incapacitados” e 

sem condições para serem úteis à sociedade. Existem autores que referem até que:  

na antiguidade clássica as pessoas com deficiência foram consideradas possessas de 

demônios e de maus espíritos …. Os modelos econômicos, sociais e culturais 

impuseram às pessoas com deficiência uma inadaptação geradora de ignorância, 

preconceitos e tabus que, ao longo dos séculos e séculos, alimentaram os mitos 

populares da perigosidade das pessoas com deficiência mental e do seu caráter 

demoníaco, determinando atitudes de rejeição, medo e vergonha (Vieira & Pereira, 

2003, p. 17). 

Este estigma criado permitiu um afastamento e repúdio perante pessoas com deficiência, 

chegando a ser considerados seres demoníacos e desvantajosos para a sociedade. Esta 

situação provocou a total segregação e exclusão social relativamente a estes seres humanos.  

Ao longo dos séculos, e em diversos países, fomos assistindo a uma evolução constante, tanto 

na forma como se olhava para os ‘deficientes’, como no atendimento que lhes era prestado.  

Bautista (1997, p. 22) salienta que “por finais do século XVIII, princípios do século XIX, inicia-se 

o período da institucionalização especializada de pessoas com deficiências”. Por essa altura, a 

visão perante pessoas com deficiência começou a alterar-se, mas retratou-se simplesmente ao 

facto de as institucionalizar pensando que se realizava algo por elas.  

Na década de 40, em Portugal ao nível do ensino, o atendimento a estas crianças passou pela 

intervenção de professores e técnicos especializados, os quais orientavam as “turmas 

especiais” com alunos com NEE. Todavia, estas crianças permaneciam excluídas do sistema 

educativo público, uma vez que “antes da década de 70, as crianças que apresentassem NEE 

não tinham assegurados quaisquer direitos legais à educação pública” (Nielsen, 1999, p. 15). 
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A mudança deste paradigma de segregação e exclusão das pessoas com patologias de NEE foi 

verificada posteriormente quando se deu, na sua essência, a resolução das Nações Unidas, em 

1994, numa conferência de onde surgiu a Declaração de Salamanca, que norteou o início de 

toda a organização e criação de condições para que as pessoas com deficiência se pudessem 

sentir e ser cidadãos de plenos direitos. A escola passou a ter um papel preponderante na 

aceitação de crianças portadoras de uma qualquer deficiência, podendo contribuir para a 

construção de uma sociedade mais aberta e responsável, pondo em igualdade de 

circunstâncias todos os alunos e tendo em conta as necessidades educativas específicas de 

cada um dentro da sua deficiência. Coube às escolas adequarem-se através duma pedagogia 

centrada na criança e capaz de ir ao encontro das suas necessidades. Através da declaração 

citada anteriormente, assistiu-se a uma nova forma de perspetivar a educação das crianças 

portadoras de um qualquer défice, desde do mental ao sensorial. Seguindo os ideais 

defendidos nesta declaração: “Estes documentos estão inspirados pelo princípio da inclusão e 

pelo reconhecimento da necessidade de actuar [sic] com o objectivo [sic] de conseguir escolas 

para todos – instituições que incluam todas as pessoas, aceitem as diferenças, apoiem a 

aprendizagem e respondam às necessidades individuais” (UNESCO, 1994, p. 3). 

Deste modo, e depois do acordo realizado nesta conferência, o meio escolar começou a ter o 

cuidado de assegurar e adequar o direito à educação e aprendizagem a todos os alunos, 

respeitando as suas diferenças, nascendo assim o conceito de escola inclusiva em que todos 

deverão desenvolver a sua escolarização junta. Para além de haver o reconhecimento da 

necessidade de respeitar as diferenças surgiu também a questão de os integrar em escolas 

públicas e em turmas regulares.  

Segundo esta declaração “as crianças e jovens com necessidades educativas especiais devem 

ter acesso às escolas regulares, que a elas se devem adequar através duma pedagogia 

centrada na criança, capaz de ir ao encontro dessas necessidades” (UNESCO, 1994, p. 8). 

Para que seja possível uma inclusão completa passou a ser necessário a cooperação entre 

vários serviços de modo a satisfazer as necessidades especiais dentro da escola, chegando a 

haver necessidade de alterações crucias relativas a esta temática. Assim “as escolas terão de 

encontrar formas de educar com sucesso estas crianças, incluindo aquelas que apresentam 

incapacidades graves”, criando um “desafio com que se confronta esta escola inclusiva é o de 

ser capaz de desenvolver uma pedagogia centrada nas crianças, susceptível [sic] de as educar a 

todas com sucesso, incluindo as que apresentam graves incapacidades” (UNESCO, 1994, p. 6). 

A Declaração de Salamanca veio, desta forma, apelar para uma educação voltada para o 

sucesso; maior eficácia educativa; tornar os indivíduos com problemas em cidadãos mais 
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ativos e participantes na sociedade; mudar mentalidades; tornar a sociedade recetiva e 

inclusiva, de modo a respeitar a diferença, acentuando as potencialidades de cada indivíduo.  

Com esta Declaração pretendeu-se ainda constituir planos nacionais que visassem a Educação 

para Todos, não esquecendo que o conceito de inclusão estaria integrado num conceito mais 

abrangente, o de uma sociedade inclusiva, onde todo o cidadão é cidadão de pleno direito não 

pela sua igualdade, mas pela aceitação da sua diferença. Estamos, assim perante uma escola 

que reúne “a promoção de valores de aceitação, de pertença, de tolerância, de respeito, de 

reconhecimento, de igualdade de oportunidades, de direitos de cidadania, etc.” (Fonseca, 

2002, p. 21).  

Em Portugal, o conceito de NEE foi adotado inicialmente pela implementação da publicação do 

Sistema de Lei de Bases Educativo (LBSE), em 1986, onde ficou estabelecido o ensino universal 

que se tornaria obrigatório e gratuito com durabilidade de 9 anos (artigo 6º.1) e onde se 

realçou primeiramente as alterações acentuadas ao nível das NEE. Este sistema representou a 

partir desta data uma forma de “assegurar às crianças com necessidades educativas 

específicas, devidas designadamente a deficiências físicas e mentais, condições adequadas ao 

seu desenvolvimento e pleno aproveitamento das suas capacidades” (artigo 7º). Definiu 

também a responsabilidade por parte do Estado e do Ministério da Educação que passou a 

partir daqui a ter um papel ativo e responsável perante estas crianças com NEE, 

regulamentando o ensino destas em espaços regulares e o reconhecimento da necessidade de 

acesso de alguns destes alunos a escolas especiais “quando comprovadamente o exijam o tipo 

e o grau de deficiência do educando” (artigo 18º), assim como, a responsabilização da 

sociedade perante a integração destes casos especiais. Já em 1990, foi publicado o Decreto – 

Lei nº 35/90 que defendeu que todas as crianças independentemente das suas dificuldades 

deveriam usufruir da escolaridade obrigatória, tornando-se desta forma um passo fulcral para 

o acesso gratuito e obrigatório a todas as crianças.   

Para culminar este processo foi regulamentado o Decreto-Lei nº 319/ 91, de 23 de agosto, que 

introduziu o termo baseado em critérios pedagógicos, numa perspetiva de escola para todos, 

defendendo assim o direito e a garantia de inclusão na escola regular dos alunos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem. Com este decreto-lei, introduziu-se uma mudança 

a nível terminológico e conceptual, através do qual se deixa de lado a deficiência como tal, 

para passar a falar-se de Necessidades Educativas Especiais. Mais tarde e até há bem pouco 

tempo, a Educação Especial (EE) esteve regulamentada pelo Decreto-lei n.º 3/2008, que 

entrou em vigor a 7 de janeiro de 2008. Este reestruturou toda a política relativa aos alunos 

com NEE, evidenciando um novo paradigma relativo aos processos de referenciação, à 
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avaliação e à elegibilidade dos alunos que beneficiam dos serviços da EE, deixando excluídos 

inúmeros casos de alunos que até aqui tinham esse direito.  

Em 6 de julho deste ano (2018), foi publicado o Decreto-Lei n.º 54/2018 que volta a marcar 

uma mudança acentuada relativamente aos alunos com NEE, sendo que o mesmo  

estabelece os princípios e as normas que garantem a inclusão, enquanto processo que 

visa responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada 

um dos alunos, através do aumento da participação nos processos de aprendizagem e 

na vida da comunidade educativa. (Educação, Decreto-Lei n.º 54/2018 - Educação 

inclusiva, 2018) 

Esta nova legislação ainda é recente e não apresenta ainda resultados efetivos relativamente 

ao seu processo de implementação nas escolas, embora se manifeste polémica, porque deixa 

de fora mais alunos que antes tinham direito a apoio por parte de um docente de educação 

especial.  

Atualmente é ainda evidente alguma dificuldade no que se refere à integração dos alunos com 

NEE e, ao nível do seu acompanhamento, ao longo do percurso escolar. Apesar disso, nos dias 

de hoje estes usufruem de uma educação mais ajustada e preocupada relativamente ao que 

era verificado há alguns anos. A evolução ao longo desta realidade tem estado presente em 

todas as legislações alteradas e aprovadas sendo posteriormente estes alunos integrados nas 

escolas de forma pedagogicamente correta e preocupada. 

As políticas atuais apontam para uma sociedade democrática, onde o deficiente é um cidadão 

de plenos direitos e deveres, em igualdade de circunstâncias com os outros cidadãos. Como 

tal, deverão ser criados os recursos necessários para que possa usufruir dos bens de que a 

sociedade dispõe e nela ser educado e integrado. Ver e aceitar a deficiência como fazendo 

parte da vida humana é incluí-la na tarefa educativa, onde é considerada e analisada na sua 

dimensão específica. 

A partir do momento em que se introduziu o conceito “escola inclusiva”, baseado numa 

filosofia de educação integrada, a sociedade percebeu que era nas crianças que se teria que 

começar a intervir, tendo estas o direito a apoio, quer no meio escolar, quer no meio familiar. 

A escola passou desde então a ter um papel preponderante, onde estas começaram a ter um 

espaço respeitador e ajustado às suas dificuldades e especificidades.  
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2.2 Legislação – Dec. Lei 3/2008 – abordagem à inclusão de alunos com Necessidades 

Educativas Especiais 

O Dec. Lei n.º 3/2008 que foi publicado a 7 de janeiro de 2008 revogou a legislação que até 

então existia (nomeadamente o decreto-lei 319/91) e vigora até aos dias de hoje (com as 

devidas alterações que vão sendo introduzidas), embora tal como já referenciámos 

anteriormente, o governo tenha aprovado nova legislação (Decreto-Lei n.º 54/2018), que se 

encontra em processo inicial de implementação a fim de auferir os seus impactos e recolher 

resultados. Reportando-nos novamente ao Dec. Lei 3/2008 que continua a ser o ponto de 

referência para os docentes de educação especial e foi criado sobretudo no sentido de 

proporcionar o sucesso educativo de todos os alunos. Um dos principais focos orientadores 

para a qualidade do ensino prendeu-se com a implementação da escola inclusiva, 

estabelecendo princípios, valores e instrumentos importantes para conseguir desenvolver a 

igualdade de oportunidades. Uma instituição da educação inclusiva deve manter como rumo a 

diversidade de caraterísticas das crianças e jovens que a compõem, atendendo às 

necessidades e problemas e, deste modo, à diferenciação das medidas educativas.  

O decreto-lei enuncia no seu Artigo1º que:  

A educação especial tem por objectivos [sic] a inclusão educativa e social, o acesso e o 

sucesso educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, bem como a promoção da 

igualdade de oportunidades, a preparação para o prosseguimento de estudos ou para 

uma adequada preparação para a vida profissional e para uma transição da escola para 

o emprego das crianças e dos jovens com necessidades educativas especiais nas 

condições acima descritas. (Decreto-Lei n.º 3/2008, 2008, p. 155) 

Neste sentido, este decreto trouxe respostas educativas que visaram o desenvolvimento no 

âmbito da adequação de todo o processo educativo dos alunos às suas NEE, legislando  

… a adequação do processo educativo às necessidades educativas especiais dos alunos 

com limitações significativas ao nível da actividade [sic] e da participação num ou 

vários domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de 

carácter permanente, resultando em dificuldades continuadas ao nível da 
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comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento 

interpessoal e da participação social”. (Decreto-Lei n.º 3/2008, 2008, p. 155) 

Desta forma, foram definidos os apoios especializados a prestar desde da educação pré-

escolar, ensinos básicos e secundário tanto dos setores público, particular como cooperativo 

ou solidário, visando a criação de condições para a adequação do processo educativo destes 

alunos. Este decreto orientou-se na formação de condições para a adequação do processo 

educativo às necessidades especiais dos alunos com deficiências ou incapacidades. 

Foi respeitado pela primeira vez o papel dos pais/encarregados de educação, proporcionando-

lhes uma participação ativa no processo educativo, assim como todas as medidas tomadas 

relativamente à adequação do processo dos seus educandos.  

Denotou-se também uma abertura no que se referia à criação de uma rede de escolas de 

referência, onde se incluíram a patologia de cegueira, de baixa – visão e de surdez, unidades 

de ensino estruturado, que se referiam a perturbações do espetro do autismo e unidades de 

apoio especializado destacadas para alunos com multideficiência e surdo-cegueira congénita.    

Para além de todas as vertentes cuidadosamente evidenciadas neste decreto, verificou-se 

também uma mudança relativa aos procedimentos de referenciação e avaliação. Aquando da 

sinalização do processo de referenciação, seriam nomeados os responsáveis pela sua 

realização e operacionalização. A fase da avaliação destina-se à ação por parte do 

departamento da Educação Especial juntamente com o Serviço de Psicologia e Orientação 

(SPO) existente nas escolas. Estas duas equipas ficam responsáveis por elaborar o Relatório 

Técnico Pedagógico (RTP), referindo os intervenientes no processo de avaliação – a 

denominada equipa multidisciplinar. Estes para a organização, a planificação e a orientação do 

processo de avaliação recorrem a resultados obtidos pela referência à Classificação 

Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), da Organização Mundial da Saúde 

(OMS). Todos os resultados e metodologias a implementar depois de uma fase de avaliação 

com presença em sessões com o aluno são compilados num documento oficial que fixa e 

fundamenta as dificuldades, limitações, respostas educativas e as respetivas formas de 

atuação. Este documento denomina-se Plano Educativo Individual (PEI) e deve ser aprovado 

por deliberação do Conselho Pedagógico. Nele deve constar todo o perfil de funcionalidade do 

aluno, assim como os fatores ambientais (facilitadores ou barreiras) que influenciam o 

processo de atividade e participação do referido aluno na vida escolar.  

Com esta nova forma de implementação, organização e avaliação, o Dec. Lei 3/2008 veio 

introduzir uma participação conjunta e interligada, envolvendo os pais/encarregados de 

educação, os docentes titulares, docentes de Educação Especial e técnicos especializados, se 
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houver necessidade. Com a conclusão e aprovação do PEI, o aluno passa a beneficiar de 

medidas específicas às suas necessidades e este é obrigatoriamente revisto no final de cada 

ciclo de ensino, de forma a proporcionar medidas adequadas e específicas a cada criança 

mediante o seu nível de ensino. Para além disto no final de cada ano letivo é efetuado um 

Relatório Circunstanciado (RC) que permite a realização de uma avaliação das medidas 

aplicadas, permitindo a sua continuação ou caso haja necessidade alguma alteração. Todos 

estes documentos são aprovados em Conselho Pedagógico, mas padecem sempre de uma 

autorização do encarregado de educação.  

Este decreto-lei 3/2008 introduziu também o cuidado no que se refere à transição dos alunos 

que não conseguem trabalhar as aprendizagens e competências do currículo comum para a 

vida pós-escolar e referiu que nesse caso deverá ser realizado também um Plano Individual de 

Transição (PIT) que complementa o PEI e indica as caraterísticas que facilitem a integração dos 

mesmos numa sociedade ativa e participativa.   

 

2.3 Legislação Regional – Breve evolução cronológica da implementação do Regime de 

Educação Especial 

Ao longo do tempo, a Educação Especial (EE) na Região Autónoma dos Açores (RAA), tal como 

em Portugal continental, foi sofrendo alterações de acordo com as mudanças realizadas no 

plano legislativo da região. Desde o início da década de 40 que a RAA reserva cuidado à 

Educação Especial.  

Inicialmente criou-se um Centro de Educação Especial dos Açores gerado pelo Decreto-Lei n.º 

35/108, de 7 de novembro de 1945, na ilha de S. Miguel, que estimulava a segregação dos 

alunos com deficiências, mantendo-os fechados e à distância de toda a envolvência com a 

sociedade.  

Mais tarde, já em 1993, extinguiram o referido centro, substituindo o mesmo com escolas de 

EE em Ponta Delgada e em Angra do Heroísmo. Para além disto, foi criada uma rede de 

equipas vocacionadas para apoiar alunos com NEE até aos 18 anos de idade, sendo estas 

instituições direcionadas para apoio dependentes da Direção Regional da Educação (DRE), 

regulada pelo Decreto Regulamentar Regional nº 23/93/A, de 23 de fevereiro (Rodrigues & 

Rocha, 2017).  

Em 1998, com a aprovação do Decreto Legislativo Regional n.º 2/98/A, de 28 de janeiro e do 

Decreto Regulamentar Regional n.º 10/98/A, de 2 de maio, verificou-se uma reorganização do 

sistema educativo regional, concretizando-se uma rede escolar que finalmente respeitava os 

princípios defendidos pela Declaração de Salamanca, preocupando-se com o conceito - 
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integração. A aplicação deste novo decreto regulamentar passou a estar ao cuidado das 

escolas básicas integradas e áreas escolares, organizando equipas de educação especial que 

tinham com missão integrar as crianças com NEE na rede escolar.  

Com a integração da Educação Especial nas escolas regulares apareceu a necessidade de 

organizar centros de recurso especializados, capazes de munir as escolas de apoios 

direcionados às limitações de cada aluno. Estes centros foram novamente introduzidos em 

Ponta Delgada e em Angra do Heroísmo através de unidades autónomas defendidas pelo 

Decreto Regulamentar Regional n.º 15/99/A, de 30 de novembro e depois já com integração 

em unidades orgânicas do ensino regular, com os Decretos Regulamentares Regionais n.º 

20/2003/A, de 14 de abril e n.º 19/2004/A, de 9 de janeiro (Vasconcelos, 2012, pp. 19-20). 

Dando seguimento a esta evolução da EE na RAA, em 2006, é aprovado o Decreto Legislativo 

Regional n.º 15/2006/A, em 7 de abril, que pretendeu melhorar os objetivos, a organização e o 

funcionamento da EE reforçando assim o direito à educação e à igualdade de oportunidades 

no acesso e sucesso educativo. Já em 2012, realizou-se mais uma complementação deste 

decreto pela Portaria n.º 60/2012, de 29 de maio, nos capítulos X e XI destacados para o 

Regime Educativo Especial (REE) que substituiu a Portaria n.º 76/2009, de 23 de setembro e o 

Despacho n.º 754/2010 de 23 de julho (Vasconcelos, 2012).  

Um ano depois houve a necessidade de criar a noção de Núcleo de Educação Especial que 

ficou responsável nas escolas pelas equipas de intervenção nas escolas regulares. Promulgou-

se ainda o Decreto Legislativo Regional n.º 12/2013/A, de 23 de agosto, que aprovou o novo 

Estatuto do Aluno do Ensino Básico e Secundário, com diversas alterações que foram 

posteriormente sendo ajustadas e alteradas através de portarias. Estas encontram-se 

atualmente em vigor e encontram-se compiladas na Portaria n.º 75/2014 de 18 de novembro 

de 2014 que fundamenta o Regulamento de Gestão Administrativa e Pedagógica de Alunos 

(RGAPA).  

 

2.3.1 Legislação atual: Regulamento de Gestão de Administrativa e Pedagógica de Alunos 

(RGAPA) 

Atualmente o sistema educativo regional rege-se pela Portaria n.º 75/2014 de 18 de 

novembro, denominada por RGAPA, onde se encontram explicitadas as normas do Regime 

Educativo Especial (REE) para além de outros princípios e procedimentos a ter em conta pelas 

unidades orgânicas. Esta norma estabelece um conjunto de regras no contexto do atual 

quadro de generalização do novo limite etário em matéria de escolaridade obrigatória e 

introduz modificações na organização administrativa e pedagógica das Unidades Orgânicas 
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(UO) mediante a alteração e supressão de alguns instrumentos de registo, em particular ao 

nível dos processos individuais dos alunos e nos alusivos ao sistema de avaliação, bem como, 

às ações de intervenção e prevenção do insucesso e abandono escolar (RGAPA, Portaria n.º 

76/2009 de 23 de Setembro de 2009, 2009).  

Tal como referimos anteriormente, este regulamento pretende tornar mais claro um conjunto 

de orientações e procedimentos associados às medidas educativas no âmbito do REE, e 

introduz um novo programa destinado a potenciar, nos alunos com NEE, uma formação 

qualificante orientada para a inserção no mercado de trabalho (RGAPA, Portaria n.º 76/2009 

de 23 de Setembro de 2009, 2009).  

Ao analisarmos o Artigo 42.º do referido artigo, denominado Medidas Educativas, podemos 

constatar que, tal como a legislação aplicada em Portugal continental, o REE implica a 

adequação do processo de ensino/aprendizagem e da participação dos alunos com NEE de 

caráter permanente pressupondo, entre outras, a adoção das seguintes respostas educativas:  

• Apoio pedagógico personalizado 

• Adequações curriculares individuais 

• Adequações no processo de matrícula 

• Adequações no processo de avaliação 

• Adequação da turma 

• Currículo específico individual 

• Adaptações materiais e equipamentos especiais de compensação 

• Turma de projeto curricular adaptado 

• Programa específico do regime educativo especial 

Ao longo da leitura desta legislação e da sua aplicação prática nas escolas, constata-se uma 

enorme preocupação em criar ações destinadas a promover a transição para a vida pós-escolar 

e, quando viável, para o exercício de uma atividade profissional com adequada inserção social, 

familiar ou integração numa instituição de cariz ocupacional (RGAPA, Portaria n.º 76/2009 de 

23 de Setembro de 2009, 2009). Este cuidado terá que, segundo esta legislação, iniciar três 

anos antes da idade limite de escolaridade obrigatória, sendo que o seu Plano Educativo 

Individual (PEI) deverá sempre fazer-se acompanhar um Plano Individual de Transição (PIT), 

referindo o cuidado posterior relativo à integração dos alunos no período pós-escolar.  

Só os alunos que se encontrem a desenvolver um currículo ou programa de carácter 

ocupacional é que não se encontram abrangidos pelo limite etário estabelecido, pois 

“terminam obrigatoriamente o seu percurso escolar no final do ano letivo em que perfizerem 

16 anos de idade, ou 18 de anos de idade quando na área de residência do aluno não existam 
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Centros de Apoio Ocupacional ou estrutura similar” (RGAPA, Portaria n.º 76/2009 de 23 de 

Setembro de 2009, 2009, p. 44).  

Mais se afere nesta legislação que o processo de REE relativo aos alunos da RAA é similar ao 

que é implementado em Portugal continental. O grande ponto de diferença é verificado no 

Capítulo XII do RGAPA onde estão descritos os programas específicos criados no âmbito do 

REE.  

Neste sentido e segundo o que vem descrito neste capítulo, estes programas são  

específicos do regime educativo especial assentam numa perspectiva [sic] curricular 

funcional, substituindo as competências definidas para cada ciclo ou nível de educação 

e ensino e têm como objectivo [sic] facilitar o desenvolvimento de competências 

pessoais e sociais e a autonomia das crianças ou jovens cujas necessidades educativas 

especiais não permitam a inclusão no currículo educativo comum. (RGAPA, Portaria n.º 

76/2009 de 23 de Setembro de 2009, 2009, p. 34)  

Estes programas estão organizados “em modelos estruturados em função da idade dos alunos, 

dos objectivos [sic] psico-pedagógicos [sic] a atingir e do perfil de funcionalidade da criança ou 

jovem com necessidades educativas especiais de carácter permanente” (RGAPA, Portaria n.º 

76/2009 de 23 de Setembro de 2009, 2009, p. 34).  

Seguindo este princípio e as normas estabelecidas na RAA, existem cinco programas 

desenvolvidos para este tipo de alunos. Salientam-se que são turmas só com alunos do REE, 

onde as preocupações são definitivamente diferentes do currículo comum. Procura-se, desta 

forma, encontrar qualidades no aluno que o permitam vingar ao nível do desenvolvimento de 

competências práticas e profissionais.  

De seguida, apresentamos os cinco programas com as respetivas normas específicas para cada 

um. 

Tabela 1 – Programas Sócio Educativos (RGAPA, 2014) 

Programa Socioeducativo 

Pré-requisitos -  Idades compreendidas entre os 3 e os 12 anos; 
- Alunos que tenham transitado de um programa no âmbito da intervenção 
precoce. 

Objetivos a) promover o desenvolvimento das competências sociais do aluno; 
b) permitir uma avaliação das necessidades educativas (NE) do aluno e do 

seu potencial para a integração no sistema educativo nas suas diversas 
modalidades; 

c) promover competências inerentes às atividades da vida diária; 
d) permitir à criança ou aluno a aquisição das competências que 
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constituem objetivo da educação pré-escolar e do 1.º CEB, sempre que 
as suas características pessoais o permitam; 

e) apoiar psicológica e tecnicamente a família da criança ou aluno, visando 
proporcionar a esta condições adequadas de desenvolvimento e 
reabilitação.   
 

Despiste e Orientação Vocacional (DOV) 

Pré-requisitos - Alunos a partir dos 12 anos de idade; 
- NEE que não permitam a inclusão no currículo educativo comum;  
- Alunos que tenham transitado do Programa Socioeducativo; 
- Em resultado de uma avaliação especializada, sejam considerados como 
tendo necessidades educativas especiais permanentes compatíveis com os 
objetivos do programa.  

Objetivos a) promover a consolidação das competências sociais; 
b) promover a autossuficiência, a autoestima e a autoconfiança; 
c) permitir uma avaliação segura das NEE do aluno e do seu potencial para 
integração no sistema educativo nas suas diversas modalidades; 
d) efetuar o despiste do potencial vocacional e iniciar o seu 
encaminhamento para uma via profissionalizante; 
e) propiciar ao aluno a aquisição das competências que constituem 
objetivo dos 1.º e 2.º CEB, consoante as suas características pessoais o 
permitam; 
f) apoiar tecnicamente a família, visando criar condições adequadas de 
desenvolvimento, reabilitação e integração na sociedade.                                                                         

Pré- Profissionalização (PP) 

Pré-requisitos - Alunos que tenham frequentado o programa DOV e no seu âmbito tenha 
sido determinada a transição para este novo programa; 

Objetivos a) promover a aquisição de competências sociais do aluno; 
b) promover a autossuficiência, a autoestima e a autoconfiança; 
c) propiciar ao aluno a aquisição de competências do 2.º CEB, consoante 

as suas características pessoais o permitam; 
d) desenvolver atividades de índole vocacional ou pré-profissional que 

provocam a transição e inserção dos alunos na vida ativa; 
e) permitir a aquisição de competências mínimas para a integração no 

mundo laboral; 
f) propiciar condições adequadas de desenvolvimento, reabilitação e 

integração na sociedade.  

Programa de Formação Profissionalizante  

Pré-requisitos - Alunos que tenham frequentado o programa PP e tenha sido 
determinado a transição para este programa; 
- Terem frequentado ou concluído o 3.º CEB, no REE e depois de avaliado 
por equipa especializada determine que o aluno é portador de deficiência 
ou incapacidade que o impeça de progredir estudos em qualquer 
modalidade do ensino secundário.  

Objetivos a) permitir a consolidação de competências profissionais, pessoais, sociais 
e relacionais, potenciadoras de uma integração no mercado de trabalho; 
b) construir uma oferta de formação de dupla certificação de nível II, 
ajustada às necessidades dos alunos com deficiências e incapacidades. 
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Ocupacional 

Pré-requisitos - Alunos com mais de 6 anos de idade; 
- Alunos que em resultado da avaliação especializada, o seu perfil de 
funcionalidade não permita a sua inclusão em qualquer dos programas 
anteriormente mencionados. 

Objetivos a) propiciar condições dignas de vida às crianças e jovens com NEE de 
carácter permanente portadoras de deficiência; 
b) desenvolver o relacionamento sócio afetivo da criança ou jovem com a 
família e a comunidade; 
c) promover o desenvolvimento global e a autonomia física, pessoal e 
social; 
d) estimular a autossuficiência e a autoconfiança; 
e) promover competências inerentes às atividades da vida diária; 
f) apoiar psicológica e tecnicamente as famílias, visando propiciar 
condições adequadas de aceitação e desenvolvimento; 
g) conceber, promover e executar a aplicação de medidas de reabilitação 
adequadas às situações detetadas; 
h) apoiar tecnicamente a adaptação funcional da habitação em função das 
NE da criança; 
i) apoiar tecnicamente a aquisição dos equipamentos específicos 
necessários aos cuidados a prestar à criança ou jovem, em função da sua 
deficiência.  

 

Tal como podemos constatar no quadro anteriormente apresentado, tratam-se de programas 

diferentes que procuram essencialmente a integração de alunos com NEE no campo 

profissional e laboral. Realça-se que os primeiros quatro programas estabelecem um grau que 

permite a sua continuidade. Só o último programa é que se aplica a alunos que não permitem 

a sua integração prática no mundo laboral, por terem dificuldades graves e passíveis de uma 

dependência diária.  

Ao término do Programa Profissionalizante 

conferem certificação académica equivalente ao 3.º Ciclo do Ensino Básico e 

certificação profissional quando o aluno obtiver avaliação positiva em todas as 

Unidades de Formação que integram o seu percurso formativo, bem como, na 

componente de formação prática em contexto de trabalho e na PAF, quando esta se 

aplique. (RGAPA, 2014, p. 2230)  

Note-se que as competências aplicadas ao longo da formação se encontram integradas no 

CNQ (Catálogo Nacional de Qualificações).    
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2.4 Diferenças legislativas relativas a alunos com NEE na RAA e do Continente português 

Ao longo da exposição realizada individualmente acerca da legislação em ambas as regiões, 

podemos constatar que a maior diferença se verifica na aplicação dos Programas Sócio 

Educativos. A RAA junta alunos com NEE em turmas destacadas, com intuito de os formar e 

preparar para uma vertente prática e profissional e no continente português esta medida da 

EE não se aplica, uma vez que, estes alunos estão inseridos em turmas regulares. Estas 

diferenças colocam-nos questões sobre as quais iremos refletir posteriormente com base na 

nossa experiência profissional. 

Questão 1: Pode-se desta maneira estar a colocar em causa a inclusão de alunos com 

NEE na RAA? 

Esta é uma questão que se colocou em causa no início da nossa prática pedagógica estabelecia 

com estes grupos. É certo que estas turmas “especiais” frequentam o mesmo 

espaço/instalações que os alunos das turmas regulares, mas será que chega para atingir o 

processo ideal de integração defendida teoricamente por vários autores? Estes alunos, ao 

contrário do que acontece em Portugal continental, nunca chegam a ter aulas em turmas ditas 

regulares, sendo mesmo estabelecido um horário e uma turma específica.  

Segundo a nossa experiência, são turmas que chegam a ser conotadas negativamente nas 

escolas, mais pelos docentes do que pelos outros alunos, pois é sabido que os alunos que nela 

integram estão inseridos no REE e por vezes, têm comportamentos menos desejados dentro 

de uma sala de aula. Por outro lado, verificámos também que é um pormenor que pouco 

influência os alunos do REE com o passar dos anos da frequência nestes programas, pois 

encaram-nos como se fosse mais uma vertente profissional que a escola oferece, ou seja, 

como mais uma opção de escolha no ensino.  

Questão 2- O facto de estes alunos, na RAA estarem inseridos numa turma em que 

todos têm dificuldades poderá proporcionar motivação e por sua vez verificar-se sucesso 

educativo?  

Depois de confirmarmos pessoalmente e de experienciarmos na prática a pedagogia 

trabalhada nestas turmas, verificámos que estes alunos conseguem evidenciar sucessos ao 

nível das competências práticas estabelecidas ao grupo e de forma individual, permitindo 

satisfação pessoal e na sua integração posterior na sociedade. Realça-se que todos 

apresentam dificuldades moderadas/graves permanentes que se patenteiam principalmente 

ao nível da Língua Portuguesa e da Matemática, mas ao nível da componente prática estes 

orgulham-se em mostrar que são bons e que desempenham as suas tarefas na perfeição 

adequadas ao tipo de atividade, espaço e pessoas que com partilham e desempenham funções 

práticas. Salientamos que os programas estabelecidos em cada início do ano, ao nível da 
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Língua Portuguesa e Matemática, foram sempre ajustados às características de cada grupo e à 

necessidade funcional e prática em relação ao dia a dia por eles vivenciado.  

Questão 3: Qual será o sistema educativo ao nível do REE (continente/RAA) mais 

eficiente para os alunos?  

É uma questão difícil para conseguirmos tirar conclusões óbvias e precisas. É certo que 

estamos a falar do mesmo país, mas de regiões diferentes. Cremos que a realidade educativa 

será distinta também por variadas razões. Segundo podemos experienciar, os alunos que 

beneficiam dos programas específicos após término dos mesmos, conseguem 

maioritariamente arranjar trabalho na área onde desenvolvem as suas competências ao nível 

prático e funcional. Por outro lado, poder-se-á dizer que sofreram uma certa exclusão relativa 

à interação direta com alunos de turmas regulares, impedindo-os de trocar experiências e 

vivências importante para ambos.  
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Parte II - Abordagem teórica relativa importância das TIC (Tecnologias da Informação e 

Comunicação) e da Plataforma eTwinning como meio de trabalho colaborativo inclusivo 

 

Com o desenrolar do tempo e com a atualização do mundo global tecnológico, verificou-se que 

um novo paradigma surgiu na sociedade, sendo este provocado pela inovação tecnológica. 

Este novo caminho que a sociedade percorre manifesta-se em todas as atividades quotidianas 

próprias do ser humano presente e vivente na sociedade. A mudança verificada no Mundo 

atual afeta todos os aspetos da vida, o que leva à necessidade de acompanhar a transformação 

através de novas competências para que as oportunidades e possibilidades que surjam e para 

as que vão surgindo, não fiquem esquecidas ou não aproveitadas. As relações interpessoais 

são alteradas pelo mundo tecnológico e por tudo o que lhe está associado. Lévy (1999) 

constata esta mudança quando verifica que as ferramentas digitais mudaram os hábitos das 

pessoas, alterando a forma de pensar, de adquirir informação, de agir, de como se relacionam 

e de como aprendem, resultado da ocorrência das muitas interações e de um sem fim de 

possibilidades existentes no espaço virtual.  

Evocando as ideias de Tiber Navracscis, atual comissário europeu da Educação, Cultura, 

Juventude e do Desporto, a tecnologia digital tem o poder de transformar a nossa democracia, 

nomeadamente quando estão enraizados valores fundamentais como a liberdade, a 

democracia, a dignidade humana e o respeito pelos outros (Cassells, Gilleran, & Morvan, 

2016). A nota digital está presente tanto na ação do cidadão, como no conjunto que as pessoas 

formam, isto é, se estamos associados a uma era digital podemos ser considerados de digitais 

por estarmos integrados numa sociedade que é digital. Neste sentido, seguidamente 

realçaremos a importância das TIC no percurso escolar dos alunos, bem como a relevância de 

acompanhá-las com o ensino colaborativo relativamente à mudança digital presenciada ao 

longo do percurso educativo dos alunos. Por fim, demonstraremos como uma plataforma 

virtual, por nós usada na prática letiva, faculta ferramentas que estimulam e desenvolvem 

competências digitais, culturais e sociais numa sala de aula, onde todos somos iguais e 

participativos. 
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2.5 As TIC e sua importância na prática educativa com alunos NEE  

 

“For most people, technology makes things easier. 

For persons with disabilities, however, 

Technology makes things possible” 

(Radabaugh, 1988) 

Ao longo da entrada no séc. XXI verificou-se uma maior exigência ao nível do ensino nas 

escolas a nível mundial, sendo estas consideradas a porta de entrada para esta sociedade 

digital, uma vez que está cada vez mais presente a necessidade da futura participação ativa na 

sociedade dos cidadãos que serão integrados obrigatoriamente em meios sociais científicos e 

tecnológicos desenvolvidos.  

É o aparecimento das TIC que vem revolucionar a vida das pessoas e particularmente as 

pessoas com deficiência. Ao nível do contexto educativo é com o acesso às TIC que se verifica 

uma estimulação e um desenvolvimento mais alargado de todo o processo de 

ensino/aprendizagem. Desta forma consegue-se, desde então, traçar caminhos mais fáceis e 

integrativos da promoção do sucesso escolar.  

No que se refere a alunos com NEE, com a presença das TIC podemos estimular a integração e 

a inclusão, diminuindo desta forma as limitações e diferenças ao nível do contexto educativo. 

Atualmente a perspetiva da deficiência facilita a intervenção ao nível de cada indivíduo, pois é 

conhecida e estudada a patologia por diferentes intervenientes, permitindo a sua inclusão e a 

estimulação de igualdade de direitos num contexto escolar (Carson, 2009). 

Neste sentido, o docente, como agente transformador de saberes e conhecimentos, deve ser 

sensível à diversidade pedagógica, respeitando a individualidade de cada aluno, assim como as 

suas características, as suas dificuldades, limitações, interesses e saberes de forma a incluir 

adequadamente no meio/grupo onde este está inserido (Sanches, 2005).  É nesta vertente que 

se enquadra a tecnologia. Esta normalmente funciona como uma ferramenta pedagógica de 

integração, mas aquando mal integrada e contextualizada poderá ser também uma ferramenta 

de exclusão e de uma má prática perante a sociedade. Para que a integração das TIC seja 

encarada como uma via que ruma à integração devem ser realizadas inúmeras ações de 

sensibilização e de criação de produtos no sentido de projetar estratégias de inclusão, 

independentemente da capacidade funcional de cada aluno (Ares, 2011). 

Para estimular e desenvolver competências numa criança com NEE é necessário que a 

intervenção seja especializada e direcionada às limitações da mesma, pois só assim poderá 

favorecer o desenvolvimento das suas capacidades. A criatividade e a capacidade de ação 

destas crianças relativamente a um fator inovador podem ser já fatores estimulados, mas se 
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não forem explanados e desenvolvidos no sentido de uma orientação cuidada e certa poderão 

ser utilizados de forma inadequada e conduzida para caminhos que não foram traçados 

inicialmente. Neste sentido, se um aluno com NEE não for devidamente orientado tenderá a 

adquirir hábitos de acomodação e passividade, esperando sempre que alguém ou algo 

desenvolva as suas funções por si (Santos, 2006). Principalmente por causa destes fatores, o 

agente que desenvolve a sua ação com estes alunos deve proporcionar e preparar o ambiente 

de trabalho provocando a interação dos mesmos com os restantes alunos da turma, 

proporcionando a verdadeira inclusão com o meio e com os seus objetivos de aprendizagem. 

Esta mudança está intimamente ligada com a modernização da sociedade e, por esta razão, a 

escola necessita também de se adequar aos meios e às evoluções da sociedade tecnológica 

atual.  

Hoje em dia, todos os alunos chegam à sala de aula já bastante familiarizados com a utilização 

das redes sociais, procurando nelas formas de comunicação e passa a ser responsabilidade do 

professor evidenciar estas qualidades e mostrar-lhes a importância da utilização das mesmas 

como ferramentas de ensino, autenticando sempre a aprendizagem.  O diálogo nas redes 

sociais é hoje em dia de extrema importância para a construção da aprendizagem (Lorenzo, 

2013).  

O uso computacional incrementa desta forma a crítica e a criatividade dos alunos, o que faz 

das TIC um potenciador dinâmico das rotinas sociais e a sua inclusão na escola, fornecendo 

condições de possibilidade de alteração e diversificação dos recursos e, ainda, novidades das 

atividades gerando novos desafios de aprendizagem adequados às necessidades de cada aluno 

em concreto. Neste sentido, com as TIC visualiza-se na educação em geral e na educação 

especial em particular uma forma de incluir os alunos sem olhar para as suas limitações.  

A influência das TIC na educação (…) geram novas oportunidades para os alunos com 

NEE e embora as TIC não sejam o único fator de inovação escolar serão provavelmente 

o instrumento para que ocorram as transformações na educação para que esta se 

adapte a uma realidade social promotora de igualdade, acessibilidade e respeito pela 

diversidade. ( Quelhas & Mesquita, 2011, p. 96) 

Parafraseado a ideia de Vygotsky (1989), o desenvolvimento da aprendizagem de um aluno 

com NEE tem de estar sempre mediado com o meio onde está inserido. Logo, e racionalizando 

este ideal, este aluno não pode ser considerado pelo meio como um ser limitado e incapaz, 

não se podendo restringir as suas aprendizagens com base nas dificuldades que este apresenta 

na sua realização, pois pode superá-las através da estimulação e incentivo. O docente 
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influenciador nesta mudança e mediador de todo este envolvimento em estas crianças e o 

meio onde estão inseridas, deve estar aberto a novas estratégias e métodos de ensino, 

projetando que estes alunos conseguem sempre atingir mais do que supostamente está 

estipulado para eles (Thoaldo, 2013).  

Vários autores atribuem às TIC uma importância fundamental no processo de ensino-

aprendizagem, pois defendem que esta é a única ferramenta que possibilita o acesso à 

informação e comunicação dos alunos com deficiência, uma vez que “(…) qualquer dispositivo 

tecnológico que permita comunicar vai permitir uma maior participação nas atividades 

escolares e na dinâmica da sala de aula e consequentemente promover maior sucesso no 

processo de ensino-aprendizagem” (Pinheiro, Gomes, & Santos, 2017, p. 707). Estes defendem 

ainda que todos os docentes necessitam de formação nas áreas de TIC como forma de se 

prepararem e adaptarem também os alunos com diversos graus de deficiência e dificuldade de 

aprendizagem “(…) para apoiar a aprendizagem e explorar experiências práticas na 

implementação de ferramentas e abordagens das TIC” (Pinheiro, Gomes, & Santos, 2017, p. 

709). 

Com intuito de redirecionar a formação de docentes, o Ministério de Educação, em Portugal 

continental, regulamentou através da Portaria 731/2009 a execução dos programas de 

formação docente, baseados na certificação de competências TIC (proposta pela Resolução nº 

137/2007, do Conselho de Ministro, de 18 de setembro). No sentido de dar seguimento a esta 

regulamentação, novas competências foram exigidas e necessárias aos professores, 

principalmente no desenvolvimento do programa curricular conectado com o uso das 

tecnologias digitais, na estimulação de atitudes diárias de avaliação analítica-reflexiva, em 

habilidades de pensamento crítico e acompanhamento do processo de ensino (Pombo et al., 

2014). Ainda seguindo a raciocínio da autora, esta dualidade entre novas 

tecnologias/competências digitais e aprendizagem colaborativa/cooperativa deve fornecer em 

primeiro lugar uma área de trabalho em que as ideias sejam articuladas a partir de múltiplos 

pontos de vista, seguido de um ambiente envolvente para representar e comunicar essas 

ideias. Esta deverá ser um meio que preserve ideais que permitam a revisão e reflexão numa 

data posterior, e por fim, à possibilidade de continuar com todo o trabalho em qualquer 

momento e em qualquer lugar. Ora, cabe então ao docente introduzir a tecnologia digital nas 

escolas permitindo desta forma que a escola se aproxime mais da sociedade, fazendo com que 

esta se torne dinâmica e transforme as suas vivências em ferramentas tecnológicas. Pombo 

(2014) reforça o uso de tecnologias digitais, como forma de ter acesso aos conteúdos 

educacionais desenvolvendo competências em regime online. Tornando-se um grande desafio 

que se encontrará no sistema educativo contemporâneo, sendo por isso urgente que cada 
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docente domine as ferramentas, assim como, verifique a vantagem do uso das mesmas numa 

aprendizagem colaborativa e cooperativa.  

Desta forma é importante que exista um trabalho colaborativo entre professores, estipulando 

entre eles o desenvolvimento de temáticas atuais, partindo dos interesses dos seus alunos, 

trabalho este desenvolvido maioritariamente sob a metodologia de projeto. O 

desenrolamento das aprendizagens seguindo uma metodologia de trabalho projeto associado 

ao trabalho colaborativo partilhado fomenta o processo de desenvolvimento profissional 

traduzindo-se efetivamente numa melhoria dos ambientes educativos, capaz de proporcionar 

um currículo mais adequado aos diferentes contextos melhorando, por isso, as aprendizagens 

dos alunos (Leite & Pinto, 2016). 

2.6 A importância do ensino colaborativo e da mudança digital 

Segundo Panitz (citado por Lopes & Silva, 2009, p. 49), a aprendizagem cooperativa traz 

consigo mais de cinquenta benefícios estruturados em quatro categorias: sociais, psicológicos, 

académicos e de avaliação. Apresentamos, seguidamente, um quadro (Tabela 2) que específica 

alguns dos benefícios de aprendizagem cooperativa segundo a opinião dos autores 

supracitados.  

Tabela 2 - Benefícios da Aprendizagem Cooperativa (Lopes & Silva, 2009, pp. 50-51) 

Categoria Dimensões 

Benefícios sociais • Estimular e desenvolver as relações interpessoais;  

• Encorajar a compreensão da diversidade;  

• Ensinar em como criticar ideias e não pessoas;  

• Fomentar o espírito de constituição de equipa para a 
resolução de problemas ao mesmo tempo que mantém a 
responsabilidade individual; 

• Ajudar os professores a deixarem de ser o centro do processo 
de ensino para se tornarem facilitadores da aprendizagem, 
permitindo passar da aprendizagem centrada no professo 
para a aprendizagem centrada no aluno. 

Benefícios 

psicológicos 

• Promover o aumento da autoestima;  

• Melhorar a satisfação do aluno com as experiências da 
aprendizagem;  

• Encorajar os alunos a procurar ajudar e a aceitar a tutoria dos 
outros colegas. 

Benefícios 

académicos 

• Estimular o pensamento crítico e ajuda os alunos a clarificar 
ideias através da discussão e debate; 

• Desenvolver as competências de comunicação oral;  

• Criar um ambiente de aprendizagem ativo, envolvente e 
investigativo;  

• Melhorar o rendimento escolar dos alunos e a assiduidade às 
aulas;  

• Contribuir para uma atitude mais positiva em relação às 
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matérias escolares;  

• Aumentar a capacidade de retenção do aluno;  

• Aumentar a persistência dos alunos na conclusão dos 
exercícios e a probabilidade de serem bem-sucedidos na 
conclusão dos mesmos; 

• Melhorar desempenho dos alunos mais fracos quando se 
juntam com colegas que têm melhor rendimento escolar;  

• Proporcionar aos alunos que têm melhores notas a 
compreensão mais profunda que apenas resulta de ensinarem 
a matéria aos outros; 

• Enquadrar-se bem na abordagem construtivista do ensino-
aprendizagem. 

Benefícios na 

avaliação 

• Proporcionar formas de avaliação alternativas tais como a 
observação de grupos, avaliação do espírito de grupo e 
avaliações individuais escritas curtas; 

• Proporcionar feedback imediato aos alunos e ao professor 
sobre a eficácia de cada turma e sobre o progresso dos alunos, 
a partir da observação do trabalho individual e em grupo;  

• Avaliar grupos em vez de alunos individualmente facilitando o 
processo de supervisionar. 

 

O docente passa desta forma a orientar-se sob contornos diferentes dos que eram 

implementados pelo ensino tradicional. Este deixa de estar no centro deste processo e passa a 

ser um mediador e facilitador do conhecimento dos alunos (Díaz-Aguado, 2000). Assim sendo, 

e defendendo esta nova era de trabalho nas salas de aula, a colaboração torna-se 

imprescindível entre professores e intervenientes em todo este processo. Daí a importância do 

desenvolvimento de projetos de índole colaborativo entre diferentes docentes e alunos, de 

forma a interagirem e alargarem horizontes culturais, sociais e emocionais.   

As duas últimas décadas têm-se mostrado essenciais para uma mudança ao nível do ensino, 

reconhecendo desta forma a importância da presença do ensino cooperativo e digital como 

metodologia na sala de aula. 

No entanto Navracsics acrescenta que “a mudança digital está a transformar quase todos os 

aspetos das nossas vidas, tendo as alterações dado lugar a um ritmo difícil de acompanhar” 

(eTwinning, 2016, p. 1). A sociedade atualmente necessita impreterivelmente de estar 

conectada com os meios informáticos e comunicacionais para se poder expandir ao nível do 

conhecimento e práticas profissionais cooperativas e colaboradoras. Ao longo da vida o ser 

humano necessita de ter, pelo menos, as competências digitais básicas que lhe permitam 

desempenhar um papel ativo na sociedade.  

Nos dias de hoje já não se verifica, em primeiro lugar, o problema da iliteracia académica que 

predominava anteriormente na sociedade em geral. Todas as crianças têm acesso fácil e 

obrigatório à educação básica e passou-se a denotar a carência ao nível do desempenho 
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digital. Muitas vezes não ao nível da utilização, mas ao nível da qualidade e ação com elas 

executada. Referindo novamente Navracsis  

precisamos que os jovens europeus tenham as competências certas para entrar e 

permanecer no mercado de trabalho, mas também precisamos que sejam cidadãos 

empenhados e independentes. Tal significa proporcionar-lhes, a par da literacia digital, 

uma bússola moral que os guie sempre que naveguem no mundo online (eTwinning, 

2016, p. 1).  

Torna-se, portanto, essencial passar a estes jovens valores como a democracia, a liberdade e o 

respeito pela humanidade, fornecendo-lhes assim pilares coesos de uma futura integração 

responsável, ativa e consciente numa sociedade moderna e atualizada.  “Desenvolver a 

cidadania digital é, portanto, vital para garantir que os jovens possam participar online na 

sociedade, utilizando meios digitais para cumprir o seu dever cívico, retirando o máximo 

partido do poder potencial da tecnologia” (eTwinning, 2016, p. 1). 

2.6.1 eTwinning 

Com o seguimento de decisões destacadas ao nível da educação europeia e por recomendação 

do Conselho Europeu, surgiu em Barcelona (março de 2012) a proposta de união de escolas, 

como meio de oportunidade para todas as crianças e jovens fortalecerem competências ao 

nível da aprendizagem das TIC e das línguas estrangeiras provocando uma sociedade 

multicultural e aberta a novas oportunidades. Através deste idioma inicial nasce o eTwinning.   

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Logotipo eTwinning 

 

A esta grande comunidade de escola da Europa, integrada no Programa eLearning da Comissão 

Europeia, dá-se o destacável papel que esta ocupa como forma de abrir portas para a 

sociedade e para a cultura diversa inserida na era digital que falamos. Permite não só alargar 

os conhecimentos digitais destes jovens, mas também valorizar e enriquecer valores morais e 

de cidadania. Destaca-se até que na agenda anti radicalização que a Comissão Europeia 

apresentou no ano de 2016, “o eTwinning como uma das principais ferramentas para ajudar a 

promover a educação inclusiva e os valores comuns” (eTwinning, 2016, p. 1).  Desde 2005 que 
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está disponibilizada esta plataforma online segura que se destina somente a profissionais de 

educação (professores, diretores de escola, professores bibliotecários, psicólogos escolares e 

assessores pedagógicos) permitindo o trabalho colaborativo e cooperativo, com  

desenvolvimento de projetos onde se comunica, colabora, coopera e promove o progresso de 

competências não só informáticas, como ricas em valores e respeito pela diversidade cultural, 

proporcionando desta forma o cultivo de uma comunidade educativa europeia.  

Em janeiro de 2005 nasceu na eTwinning Conference: encourage the twinning of schools in 

Europe through the use of the internet, que decorreu em Bruxelas, a tão desejada ideia da 

plataforma, que foi posteriormente divulgada por toda a Europa, através do Serviço de Apoio 

Central (CSS) e dos Serviços de Apoio Nacionais (NSS). Ján Figel (membro da Comissão 

Europeia, responsável pela Educação, Formação, Cultura e Multilinguismo) fomentou a 

importância do eTwinning para os jovens, iniciando esta conferencia afirmando: 

the European action for the twinning of schools across Europe, using the Internet. This 

action that will provide every child in Europe with the opportunity - at some point in 

their schooling - to engage, exchange and learn with other children from across the 

continent. (Figel, 2005, p. 2) 

Inicialmente tratou-se de uma plataforma eTwinning 1.0, de ferramentas de pesquisa com 

intuito de ajudar os professores a trabalhar de forma colaborativa, envolvendo os alunos de 

várias escolas (Scimeca, 2010). Mais tarde aparece o Programa Lifelong Learning (Programa de 

Aprendizagem ao Longo da Vida) que renova a ação do projeto e o estende a sua intervenção 

como uma aprendizagem não estanque e momentânea para ser concretizada ao longo da vida. 

Realçou-se na altura que “em particular, o programa destina-se a promover os intercâmbios, a 

cooperação e a mobilidade entre os sistemas de ensino e de formação na União Europeia, a 

fim de que estes passem a constituir uma referência mundial de qualidade” (Comissão 

Europeia, 2011, p. 4). Anteriormente, em 2007, esta Comissão já havia estabelecido oito 

competências que considerava cruciais para a sustentação da Aprendizagem ao Longo da Vida. 

Foram elas:  

1) Comunicação na língua materna;  

2) Comunicação em línguas estrangeiras;  

3) Competência matemática e competências básicas em ciências e tecnologia; 

4) Competência digital;  

5) Aprender a aprender;  

6) Competências sociais e cívicas;  
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7) Espírito de iniciativa e espírito empresarial;  

8) Sensibilidade e expressão culturais.  

(Comissão Europeia, Quadro de Referência Europeu, 2007, p.3) 

É a partir do estabelecimento destas oito competências que o olhar sobre a Educação se 

altera, deixando de ser só as Línguas e a Matemática a razão principal de preocupação todo o 

processo de ensino/aprendizagem. Denotou-se um alargamento do Ensino relativamente ao 

domínio tecnológico, à preocupação com a arte e a cultura, estimulando o espírito crítico e a 

capacidade de iniciativa salvaguardando a filosofia determinada no Quadro de Referência 

Europeu – “aprender a aprender está na base de todas as atividades de aprendizagem” 

(Comissão Europeia, Quadro de Referência Europeu, 2007, p 3). As estratégias fornecidas aos 

professores passaram entre outras pela concretização de projetos colaborativos, envolvendo 

todos os alunos da Europa de forma a despertar as crianças e os jovens para uma consciência 

global. É neste sentido que, em 2008, surge o eTwinning 2.0. com o lançamento do novo portal 

eTwinning (Scimeca, 2010). 

Trata-se de uma comunidade que, ao longo dos seus largos anos de existência, conseguiu 

envolver   mais de 500.000 professores, profissionais de 182.000 escolas com 61.000 projetos 

implementados com envolvência de 2.000.000 alunos no continente europeu (Gilleran, 2017, 

p. 3). Em Portugal, o NSS em 2005 estava sob a responsabilidade do Gabinete de Assuntos 

Europeus e Relações Internacionais (GAERI). Um ano depois, em 2006, passou a fazer parte da 

Equipa de Missão, Computadores e Internet na Escola (CRIE). Atualmente encontra-se 

integrado no Ministério da Educação, na estrutura da Direção Geral de Inovação e de 

Desenvolvimento Curricular (DGIDC), mais propriamente entregue à equipa de Recursos e 

Tecnologias Educativas (ERTE).  

Neste sentido, e como forma sucinta de explicação do conceito eTwinning recorremos ao web 

site da Direção Geral da Educação Portuguesa onde se lê que: 

O eTwinning é uma Ação do Programa Erasmus Plus da União Europeia. Tem como 

objetivo principal criar redes de trabalho colaborativo entre as escolas europeias, 

através do desenvolvimento de projetos comuns, com recurso à Internet e às 

Tecnologias de Informação e Comunicação.  

A ação eTwinning foi criada para dar às escolas a oportunidade de aprenderem umas 

com as outras, de partilhar pontos de vista e de fazer amigos. Pretende-se promover a 

consciência do modelo europeu de sociedade multilingue e multicultural. 
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Pode definir-se eTwinning como uma associação a longo prazo de no mínimo duas 

escolas de dois países europeus, que utiliza as TIC para desenvolver em conjunto uma 

actividade [sic] pedagógica relevante. Pode acontecer a vários níveis: um intercâmbio 

entre dois professores individualmente, entre duas equipas de professores ou de áreas 

departamentais, dois bibliotecários ou dois coordenadores. A visão eTwinning prevê 

associações educativas em que os diferentes atores educativos (professores, órgãos 

diretivos e alunos) se comprometem numa atividade a múltiplos níveis. O objetivo é 

que as escolas geminadas interajam por um longo período de tempo. Poder-se-á 

chegar a trabalhar uma gama ampla de disciplinas e temas do currículo. É, portanto, 

um trabalho que implica um forte compromisso das e entre as partes envolvidas. 

(Educação, http://www.dge.mec.pt/etwinning, 2018) 

Esta comunidade integra escolas públicas e privadas e está disponível em 28 idiomas. É 

financiada pela União Europeia, através da agência de Execução orientada para a Educação, 

Audiovisual e Cultura, no âmbito do Programa Erasmus+ (desde 2014) e cada implementação 

de projeto depois de submetido pelos docentes e aprovado pelas agências nacionais 

representa o seu país. Posteriormente depois de registado e aprovado um projeto, o NSS, 

coordenado pelo CSS, sediado na European Schoolnet em Bruxelas, atribui um espaço de 

trabalho, denominado de Twinspace, para todos os parceiros colaborarem no 

desenvolvimento do mesmo. (Zurrapa, 2017). 

Com este serviço, pretende-se que os docentes envolvidos, intitulados e-twinners, disfrutem 

das inúmeras ferramentas oferecidas pela plataforma, tanto para o seu desenvolvimento 

profissional, como para inovação do ensino, tornando-o colaborativo e cooperativo, como tem 

vindo a ser verificado ao longo de vários anos nos relatórios de avaliação do eTwinning 

realizados desde 2005 (Zurrapa, 2017). 

2.6.2 Portal eTwinning 

Ao inscrever-se no Portal eTwinning o profissional de educação dispõe de uma variedade de 

línguas facultadas a fim de efetuar uma comunicação perfeita nas distintas línguas dos países 

parceiros. O trabalho de colaboração poderá centrar-se apenas numa área curricular 

disciplinar ou noutras transversais ao currículo formal e não formal, utilizando para esse efeito 

as TIC. Antes de ser iniciado, e segundo a nossa experiência, dever ser cuidadosamente 
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planeado e estruturado com todos os parceiros, respeitando: as interrupções letivas de cada 

um, os horários, a disponibilidade de meios ou salas de informática, visitas de estudo a 

realizar, a forma de comunicação a utilizar no futuro, se existirão videochamadas com os 

alunos, entre outros… A forma de cooperação entre ambos pode influenciar na escolha, 

considerando a finalidade e necessidades de cada grupo.  

No momento em que se parte para o início efetivo do projeto, é essencial chegar a um 

consenso de utilização de uma língua em comum (normalmente o inglês, mas podem ser 

outras), facilitando desta forma a comunicação entre os diferentes parceiros participantes no 

processo. A plataforma eTwinning disponibiliza projetos que podem ser realizados por dois ou 

mais professores, equipas de professores ou coordenadores de departamento, bibliotecários, 

membros do órgão de gestão e alunos de escolas inseridas na Europa.  

Inicialmente e a partir do momento em que se decide iniciar um projeto eTwinning, existem 

dois aspetos que têm que se ter em consideração: definir um tema e arranjar um parceiro 

europeu que esteja disposto a desenvolvê-lo em parceria. Para além disso, deve-se ter em 

conta outros pontos de reflexão conjunta acerca dos critérios de geminação de cada projeto, 

como por exemplo: a faixa etária dos alunos, a língua que se vai utilizar para comunicar, as 

dificuldades específicas de cada grupo, os alunos com NEE, entre outros. Conforme defendem 

Borges, Nichele e Meneses (2016) a escolha das ferramentas a utilizar vai sempre depender da 

natureza da comunidade e da ênfase dada ao planeamento das atividades de interação 

desejadas entre os participantes.  

 Ao longo da implementação dos projetos, surgem sempre dúvidas e questões principalmente 

aos eTwinners iniciantes. Estes poderão sempre contactar o portal europeu eTwinning ou 

mesmo a equipa NSS, composta por um grupo de docentes e técnicos, sediada no espaço físico 

do Ministério da Educação em Lisboa (no caso português). Pode ainda recorrer-se às equipas 

de CSS que lhes proporcionará um apoio mais individualizado como forma de colmatar as 

dúvidas que vão surgindo. Existe ainda um docente destacado por cada região para ser 

embaixador eTwinning que tem como principal função ajudar qualquer eTwinner que 

necessite de auxílio. 

Qualquer profissional que aceda ao portal europeu (www.etwinning.pt) e se registe passa a ter 

acesso ao seu Desktop na plataforma, onde tem ao seu dispor uma ferramenta denominada 

“Encontrar eTwinners” que lhe permite a descoberta de parceiros colaborativos e prontos para 

trocar ideias e projetos.  Podemos realizar a busca baseada em critérios que estabelecemos e 

encontrar desta forma o(s) parceiro(s) perfeito(s) para o projeto.  

Desta forma o eTwinning facilita a implementação de projetos colaborativos e cooperativos 

entre diferentes envolventes das escolas de diferentes países europeus, abrindo portas ao 

http://www.etwinning.pt/
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desenvolvimento de competências ao nível das TIC, as diferentes línguas de comunicação e da 

difusão da multiculturalidade, incutindo o espírito de ser europeu e viver nesta grande 

comunidade. O portal promove a colaboração, proporciona apoio, ferramentas e serviços que 

facilitam a criação de projetos de parcerias, em qualquer área disciplinar e em diferentes níveis 

de ensino, desde do pré-escolar ao secundário, passando pelas escolas profissionais, quer em 

estabelecimentos públicos ou privados. Os projetos eTwinning devem estar integrados no 

trabalho que está a ser desenvolvido nas escolas. Tal como refere Komninou, (2010, p.4) 

“These projects don´t replace the national curricula but on the contrary they strengthem them, 

with absolute respect for the set of courses and the content offered at school”. 

Todos os serviços de apoio a esta plataforma (CSS que coordena a ação eTwinning em 

conjunto com a União Europeia e a NSS) desempenham um papel fundamental para o sucesso 

desta iniciativa virtual de trabalho cooperativo. Tudo isto é gerido pela European Schoolnet, 

sediada em Bruxelas, que engloba 34 ministérios de educação europeus. A ela é atribuída a 

responsabilidade do reconhecimento nacional e europeu dos projetos eTwinning merecedores 

de gratulação, proporcionando anualmente a obtenção do selo europeu de qualidade nacional 

e/ou europeu, valorizando o trabalho dinamizado e desenvolvido pelos alunos, professores e 

escola envolvida. Após a realização da avaliação dos projetos candidatos, a CSS e a NSS 

atribuem selos de qualidade (sob forma de certificado), sejam eles nacionais e/ou europeus 

pela qualidade que estes demonstram e pelo impacto pedagógico evidenciado. Estes 

certificados são posteriormente entregues numa sessão solene com a presença de um 

embaixador eTwinning que está destacado para cada região do país. Salientamos neste ponto, 

que um dos nossos projetos eTwinning que explanaremos mais à frente foi condecorado com 

um selo de qualidade nacional pelo mérito e trabalho desenvolvido com os alunos. Foi a partir 

de 2007, que o eTwinning integrou pela primeira vez no Programa de Aprendizagem ao Longo 

da Vida (Life Long Learning) e a partir daí, não mais parou de crescer. A necessidade de criar o 

papel de Embaixadores em diversos países, nasceu devido a este crescimento e tem como 

objetivo acompanhar os professores tornando o auxílio mais personalizado e respeitador das 

características de cada local/religião/cultura. Este Embaixador eTwinning “tem, entre outras, a 

missão de apoiar os professores na exploração do portal, dinamizar sessões de formação 

relacionadas com o eTwinning e partilhar ferramentas TIC que possam ter interesse 

pedagógico para o desenvolvimento dos projetos” (Lacerda, 2011, p. 213). Assim sendo, para 

obtenção de ajuda mais específica, cada professor pode recorrer apoio destes embaixadores 

na região onde a sua escola está situada.  
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Salienta-se também que, é ao serviço NSS que compete aprovar e divulgar os projetos 

nacionais, facultar apoio que lhe seja solicitado, divulgar eventos de formação, seminários 

nacionais e regionais relacionados com o eTwinning (Gilleran, 2017).  

Para além desta abertura para a dinamização de projetos colaborativos, o eTwinning oferece 

também oportunidades de desenvolvimento profissional ao nível de formações creditadas e 

não creditadas no portal www.etwinning.pt, bem como, formações presenciais tanto a nível 

nacional como europeu. No caso de formações nacionais, o CSS disponibiliza diversas ações de 

formação creditadas pelo Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua de 

Professores: Eventos de Aprendizagem, Seminários Online e Eventos ao Vivo sobre Educação 

Inclusiva no eTwinning como exemplo: “Inclusive and Accessible Classroom (A sala de aula 

inclusiva e acessível)” em https://www.youtube.com/watch?v=XbOte8rDEvo.  

Toda esta panóplia de ferramentas disponibilizadas pela plataforma eTwinning, atribui aos 

professores conhecimentos valiosos acerca do desenvolvimento do ensino inclusivo dentro e 

fora da sala de aula. Desta forma transmitem valores qualificados e úteis aos seus alunos, 

recorrendo a diversas ferramentas TIC. Esta aprendizagem realizada de forma experimental e 

online possibilita também a abertura de acesso por parte de zonas mais rurais que enfrentam 

diariamente problemas com o afastamento e distância entre meios mais urbanos e com maior 

número populacional. Salienta-se que cada vez mais as escolas estão afastadas umas das 

outras, inibindo as capacidades de alargamento dos seus alunos e professores no que se refere 

a horizontes e experiências de convívios uns com os outros. Neste sentido, a tecnologia e os 

projetos como os que são proporcionados pelo eTwinning ajudam a ultrapassar estas barreiras 

e facilita a comunicação entre diferentes culturas estabelecidas em todos os pontos da europa.  

2.6.3 Twinspace: sala virtual 

O principal objetivo estipulado pelo eTwinning é fortalecer os conhecimentos dos técnicos 

profissionais (principalmente professores) no uso das TIC, levando-os a integrar 

automaticamente e de forma intuitiva na sua prática pedagógica diária. É de conhecimento 

científico que estes profissionais do ensino aprendem verdadeiramente fazendo e 

beneficiando do conhecimento e competências das pessoas com as quais contactam, 

constatando que as TIC são uma ferramenta que simplifica a cooperação ao nível 

internacional, tornando-se no meio mais rápido e eficaz para estar em contacto uns com os 

outros. Em plataformas de trabalho colaborativo, estes profissionais constituem redes 

dinâmicas em torno da interação de um grande número de utilizadores, sendo de carácter 

formal ou não formal, funcionando até como ambientes de aprendizagem capazes de 

http://www.etwinning.pt/
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modificar as práticas de ensino tornando-as mais abertas e colaborativas (Manca & Ranieri, 

2016).  

É na plataforma existente no eTwinning – o Twinspace - que o desenvolvimento do projeto é 

feito, pois podemos registar dúvidas, desenvolver trabalho, planificar, explanar ideias, 

dinamizar momentos de partilha e troca de ideias, começando desta forma o desenvolvimento 

do ideal de trabalho colaborativo e em colaboração. Tal como afirmou Roldão: 

Trabalhar colaborativamente implica que cada indivíduo tenha um contributo a dar 

que tem de ter o seu processo de construção individual e singular, que requer também 

tempos e modos de trabalho individuais. As próprias tarefas de trabalho colaborativo 

entre professores podem/devem incluir momentos de trabalho individual para 

preparar ou aprofundar o trabalho no colectivo [sic] no momento seguinte. (Roldão, 

2007, p. 28) 

A cada projeto é então atribuído um Twinspace privado, com acesso a partir do desktop dos 

parceiros. Este espaço é o responsável por disponibilizar as várias ferramentas de colaboração 

e comunicação partilhadas entre os diferentes intervenientes. O Twinspace disponibiliza 

também um chat aberto 24 horas (facilitando a interação de alunos de escola com diferentes 

fusos horários), uma caixa de correio, fóruns e um calendário que permite marcações de 

atividades e momentos a realizar em conjunto.  

Neste espaço virtual é possível armazenar materiais e recursos em pastas e ficheiros, 

partilhando documentos, fotografias, vídeos, entre outros, utilizando depois o Twinspace para 

troca de informação entre os parceiros, contribuindo desta forma para o intercâmbio de 

experiências, interesses e ideias de todos.  

Os docentes fundadores do projeto (aqueles que registam inicialmente o projeto) são 

automaticamente os administradores do mesmo e convidam os restantes parceiros a serem 

membros do Twinspace referente ao projeto registado. As ferramentas de comunicação 

utilizadas a partir daí podem ser estipuladas por estes, passando pela utilização de chats, e-

mail, videoconferências, entre outras disponibilizadas para este contexto. Bower (2016) 

classifica as tecnologias Web 2.0 possíveis de serem utilizadas ao longo de todo o contexto do 

processo de ensino/aprendizagem, estipulando uma relação entre o que elas permitem 

efetuar com as situações necessárias de uso pedagógico, com o objetivo de ajudar a auxiliar os 

professores na planificação e preparação de atividades pedagógicas ou quanto às necessidades 

de desenvolvimento de momentos práticos de cooperação e colaboração. Existe a opção de 

poder realizar reuniões online com partilha de vídeos, documentos, áudio e outros tipos de 
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informação, assim como a opção de utilização dos denominados quadros brancos (online 

whiteboard) para sessões de brainstorming colaborativo entre outros e “(…) trabalhar 

integradamente [sic] e com maior eficiência os conteúdos das diversas disciplinas, oferecendo 

aos alunos uma visão interdisciplinar que favoreça a compreensão dos problemas da realidade 

sob uma perspectiva [sic] mais abrangente” (Torres & Amaral, 2011, p.57). 

Ao longo do trabalho colaborativo são inúmeros os fatores que podem influenciar o processo 

de sucesso do mesmo. Estes fatores quando bem articulados ajudam a contribuir para atingir 

os objetivos estipulados e definidos no início do mesmo. Em ambientes online, somam-se a 

esses fatores as dinâmicas por meio de interfaces que podem, ou não, contribuir para uma 

comunicação a favor da interação, imprescindível para estimular a colaboração entre os 

participantes do grupo  (Murphy, 2004).  

Segundo a opinião do autor, o trabalho colaborativo desenvolvido entre os professores, 

orienta-se:  

essencialmente como um processo de trabalho articulado e pensado em conjunto, que 

permite alcançar melhor os resultados visados, com base no enriquecimento trazido 

pela interacção [sic] dinâmica de vários saberes específicos e de vários processos 

cognitivos em colaboração. Implica conceber estrategicamente a finalidade que 

orienta as tarefas e organizar adequadamente todos os dispositivos dentro do grupo 

que permitam: alcançar com mais sucesso o que se pretende; ativar o mais possível as 

potencialidades de todos os participantes; ampliar o conhecimento construído por 

cada um pela introdução de elementos resultantes da interacção [sic] com todos os 

outros. (Roldão, 2007, p. 27)  

2.7 A inclusão proporcionada pela prática eTwinning 

Todas as pessoas têm direito a uma educação, uma formação e uma aprendizagem ao 

longo da vida inclusivas e de qualidade, que lhes permitam manter e adquirir as 

competências necessárias para participar plenamente na sociedade e gerir com êxito 

as transições no mercado de trabalho (Dieb, 2017).  

Uma escola que pensa em mudança, define com certeza objetivos de uma educação para 

todos. Tal como defende Heredero (2018, p.70) a “inclusão e qualidade caminham juntas, 

porque ambas estão dentro dos objetivos (…) da mesma maneira que a inclusão escolar está 
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ligada à reorganização do que ensina e de como ensinar (…)”. Desta forma cabe também aos 

docentes pertencentes a uma escola inclusiva repensar as suas práticas pedagógicas de forma 

a que passe a existir verdadeira inclusão de saberes e diferentes maneiras de estar inserido na 

sala de aula, na escola e no Mundo. Existe uma necessidade de pensar na formação de 

docentes direcionada para momentos de reflexão que estimulem a mudança de 

comportamentos e mentalidades. Giuseppina Cannella, especialista do Instituto Nacional para 

a Documentação, Inovação e Investigação Educativa (INDIRE) em Itália defende que “a 

tecnologia e projetos como o eTwinning podem ajudar os professores a enfrentar esses 

desafios e podem ajudar os alunos a comunicar com os seus pares de outros países” (Gilleran, 

2017, p. 13).  

Desta forma, consideramos qualidade numa escola, quando esta utiliza o seu currículo como 

um método de aprendizagem baseado em todos, não pensando “(…) apenas garantir o acesso; 

é necessário garantir a permanência deles e a qualidade do ensino, possibilitando o 

crescimento desses indivíduos” (Heredero, 2010, p. 196). Como agentes influenciadores do 

processo de ensino, nós professores temos o dever de mudar e inovar, a fim de combater o 

fracasso e o insucesso escolar verificado em maior percentagem ultimamente. Culpamos os 

alunos por não demonstrarem interesse escolar, mas limitamo-nos, muitas vezes, 

simplesmente por lamentarmo-nos sem repensarmos em formas de lhes fornecermos 

ferramentas atrativas e capazes de os cativar diariamente para a estimulação do interesse 

escolar. É baseado nesta filosofia que Heredero (2018, p. 69), considera a escola como “(…) 

uma entidade com autonomia que a legislação dá, (…) os trabalhos com os alunos através de 

metodologias inovadoras e variadas, para o desenvolvimento de um currículo inclusivo”. Ainda 

de acordo com a UNESCO (2017) e citado por Gilleran (2017, p. 7): 

a educação inclusiva não deve ser um luxo. A sua relevância é fundamental para o tipo 

de sociedade em que nós, europeus, desejamos viver. É crucial para construir 

sociedades justas e mais coesas. E desempenha um papel essencial na procura de 

formas de lidar com desafios como a digitalização, as alterações climáticas e o controlo 

da globalização. A maioria das crianças que entra hoje para o ensino primário acabará 

provavelmente a trabalhar em profissões que ainda não existem. Para além do 

conhecimento, todos necessitam de desenvolver um amplo conjunto de competências, 

resiliência e capacidade de lidar com a mudança, independentemente das suas origens 
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ou das suas necessidades educativas específicas. É este precisamente o objetivo que a 

educação inclusiva ajudará a alcançar.  

As TIC desempenham, nesta nova perspetiva escolar, um papel fundamental, pois 

transformam as salas de aula em momentos de harmoniosa partilha de saberes e experiências. 

Estas diariamente estão presentes em diversas áreas de ação e atuação diária do ser humano, 

desde da parte profissional, como pessoal e social e até mesmo na vertente educacional. É de 

realçar que hoje em dia, falar do tema de educação envolve obrigatoriamente a utilização de 

plataformas informativas e comunicacionais. Como ferramenta de inclusão, facultam o acesso 

ao conhecimento, a uma aprendizagem com maior qualidade, ao preenchimento dos tempos 

livres ou mortos, ao contacto interpessoal e à estimulação de competências cognitivas, 

afetivas e relacionais. As tecnologias quando devidamente utilizadas numa escola tornam-se 

num instrumento eficaz, prático e cativante para a estimulação de novas aprendizagens.  Estas 

funcionam como instrumentos de transmissão, aquisição e partilha de conhecimentos, de 

pesquisa, análise e resolução de problemas, de conhecimento e aproximação entre diferentes 

culturas e pessoas. Permitem fazer da sala de aula um espaço colaborativo e cooperativo, 

dando oportunidade aos seus alunos de elaborarem trabalhos em conjunto, aproveitando as 

experiências vividas até aqui com a utilização do computador como ferramenta meramente 

expositiva, proporcionando desta forma, aulas mais inovadoras e motivantes para os alunos e 

professores.  

É nesta nova forma de visualizar o ensino inclusivo que surge a necessidade de plataformas 

interativas, como é o caso do eTwinning, que apoiem e abram asas para as escolas voarem. 

Esta fornece ferramentas, metodologias, experiências, espaços de colaboração transformando 

a escola num ambiente pedagógico que possibilita a superação do isolamento geográfico, da 

falta de respeito pela diferença cultural e ao mesmo tempo que estimula a motivação e 

interesse por desafios educacionais. As atividades da comunidade eTwinning focam-se em 

ajudar e auxiliar os professores a inovar e a ajudá-los a superar os desafios inerentes às suas 

diversas situações. Os projetos desenvolvidos através desta plataforma reconhecem a 

diversidade de uma forma positiva e respeitadora, sendo a maior parte das vezes, o início do 

estudo de um projeto, provocando interesse por parte dos alunos relativamente às diferenças 

existentes no outro lado do ecrã. Neste sentido, o eTwinning tem como objetivo promover a 

inclusão, o desenvolvimento de valores comuns e oferecer uma resposta positiva 

relativamente à diversidade, privilegiando momentos de partilha de competências 

interculturais, tais como: a importância da inclusão social e da cidadania ativa. Recorrendo à 

base de dados da plataforma eTwinning, citado por Gilleran (2017) , podemos verificar a 
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veracidade do que foi referenciado por nós com inúmeros projetos relativos exclusivamente a 

estes temas, tais como: “Filoxenia or xenophobia?”, “In a Foreign Land”, “Migration stories”, 

“We are different…we are equal…respecting our differences…”, “You and I in the Mirror”, 

“Accept me for who I am”, “United in Diversity”, entre outros. 

É com projetos desta envergadura presentes na sala de aula que se desenvolve a colaboração 

e a cooperação entre alunos com diferentes contextos sociais e culturais. Desta forma, 

mantém-se a interação positiva e estimula-se o respeito pelas diferenças tornando-se uma 

mais valia para o crescimento do Mundo em plena harmonia e respeito.  

Os alunos com NEE necessitam da realização de mais atividades em que se sintam de forma 

idêntica relativamente aos seus pares, deixando evidenciar de forma natural os seus talentos, 

aspetos positivos e participação ativa sem preconceitos e sem limitações. Tal como refere 

Irene Pateraki, gestora de Pedagogia e Monitorização, Serviço Central de Apoio eTwinning, da 

European Schoolnet a “educação inclusiva é o processo de fortalecimento da capacidade de o 

sistema educativo abranger todos os aprendentes, sendo muito simples a sua mensagem 

central: todos os aprendentes contam, e contam de igual forma” (Gilleran, 2017, p.9). Para 

além disso, como já foi referenciado anteriormente, o ensino tem também que se preocupar 

com as escolas que se localizam em espaços geograficamente desfavoráveis, com poucos 

acessos e que suportam estes alunos que têm problemáticas verificadas ao nível da NEE, 

muitas vezes sem se poderem deslocar.  

A vontade de unir o ensino em todos os pontos e para todos, tornou-se possível, com o uso 

das TIC como meio de colmatar e ultrapassar estas dificuldades.  O INDIRE tem realizado, ao 

longo dos tempos, estudos das práticas em escolas sediadas em montanhas e com graves 

dificuldades de acesso. Desta forma:  

O INDIRE investigou principalmente as atividades de ensino que integram as TIC nas 

práticas de sala de aula, como forma de ultrapassar o isolamento, recorrendo a 

estratégias de educação à distância. Os resultados mostram que, embora a tecnologia 

se tenha revelado como uma força motriz para garantir aos alunos o direito a estudar, 

é, não obstante, claro que as atividades de ensino necessitam de ser reconfiguradas 

sempre que as TIC são utilizadas. O que nos leva ao eTwinning (Gilleran, 2017, p.14). 

A partir destes estudos e de realidades por nós vivenciadas em contextos de trabalho por onde 

já exercemos a nossa prática profissional, concluímos que a inclusão não de reserva 

simplesmente a alunos com NEE, mas sim a todos os que têm direito a ser educados de forma 

livre, acessível e aberta ao Mundo. A moção inclusão é, nada mais nada menos, que um 
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movimento que não tem lugar para a discriminização e realça uma escola aberta e acessível a 

todos (Mantoan, 2006).  Tal como refere Tony Geudens, especialista no campo da inclusão, da 

Rede de Apoio, Aprendizagem Avançada e Oportunidades de Formação para Jovens 

(SALTOYOUTH1): 

Um dos princípios básicos da diversidade e dos principais desafios a inclusão é que 

"não há um tamanho único", (…) isto é algo que os professores devem ter em 

consideração sempre que entram na sala de aula. Se os projetos forem construídos em 

torno das necessidades individuais, interesses e aspirações dos alunos, então todos os 

alunos se poderão envolver e contribuir ativamente, apesar dos desafios com os quais 

possam ser confrontados (Gilleran, 2017, p.35). 

Como prova desta filosofia de encarar verdadeiramente o conceito de inclusão, terminamos 

com o testemunho de uma Professora de Educação Especial, da Escola Zuglói Benedek Elek 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, na Hungria, relativo a um projeto deste género que 

desenvolveu:  

Os alunos que participaram no projeto - Wonders of magic window - debatem-se com 

graves obstáculos à aprendizagem. São alunos com necessidades educativas especiais, 

com algumas capacidades comprometidas, o que prejudica o seu processo de 

aprendizagem. A sua competência social e a capacidade de relacionamento tornaram-

se mais difíceis, pelo que necessitam de ser integrados na sociedade de forma global. 

O desenvolvimento de áreas identificadas através da opinião de especialistas, exige-

lhes que solucionem tarefas repetitivas, aborrecidas e embaraçosas. No entanto, as 

atividades do projeto eTwinning, divertidas e motivadoras, proporcionam-lhes um 

ambiente de aprendizagem que dá resposta aos desafios do século XXI. A aquisição de 

conhecimentos é informal, já que a ampla gama de programas e aplicações TIC lhes 

proporciona uma excelente experiência na implementação de projetos. Podem 

enriquecer a sua base de conhecimentos nesta comunidade internacional que lhes 

proporciona competências úteis. A sua autoconfiança e a sua autoestima aumentam 

muito em cada ação, em cada performance, em cada concurso. Alunos que já falharam 
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muitas vezes passam a reconhecer-se como pessoas com valor, devido às suas 

experiências com os projetos eTwinning. Estas crianças pioneiras, anteriormente, de 

alguma forma, rejeitadas e desconsideradas, começam de repente a tornar-se no 

orgulho da escola, mostrando as suas classificações e diplomas no eTwinning. No geral, 

pode dizer-se que a participação no programa eTwinning se pode tornar numa forma 

nova e revolucionária de desenvolvimento educativo especial. Uma comunidade 

generosa, solidária, compreensiva e alegre é um remédio para crianças com 

necessidades educativas especiais que estudam em ambientes integrados e se 

confrontam com dificuldades complexas (Gilleran, 2017, p.43 e 44). 
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CAPÍTULO 3 –FORMAÇÃO, CARGOS DESEMPENHADOS, PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE 

TRABALHO COLABORATIVO 

 

O capítulo que apresentamos em seguida, distribui-se por 3 partes e consiste na explanação de 

um conjunto de atividades desempenhadas associadas ao desenvolvimento da prática 

docente. Neste sentido, ao longo da primeira parte descrevemos a formação contínua por nós 

realizada e a influência que esta tem desempenhado ao longo na nossa prática pedagógica. 

Numa segunda parte referenciaremos os cargos/funções desempenhados ao longo de toda a 

prática profissional e as escolas onde os desenvolvemos. Por fim, e já numa terceira parte, 

apresentaremos alguns dos projetos mais importantes concretizados quer a nível europeu 

como a nível nacional.   

Parte I - Formação Contínua - Enquadramento Legal 

 

A formação inicial de professores foi sempre uma preocupação dos estados que 

procuram responder à evolução dos sistemas educativos e da sociedade em geral. Ao 

longo de décadas, desenvolveram-se estudos com âmbitos diversos, quer a nível 

nacional quer internacional. A discussão sobre a importância da formação, os modelos 

e a organização dessa formação tem sido contínua, embora com períodos mais férteis 

que coincidem com momentos de reflexão e balanço. Atravessamos um desses 

momentos, com relatórios internacionais que alertam para a importância de recolocar 

em discussão a formação de professores (Galvão et al., 2018). 

Tendo em consideração o papel do docente com o ator principal para o sucesso de todo o 

envolvimento educativo e da qualidade das escolas, não podemos menosprezar o impacto que 

todos os mecanismos externos ocupam ao longo da sua formação que decorre não só no 

momento inicial, mas para o resto da sua ação educativa. Marcelo (2009) defende até que 

todo o percurso profissional dos docentes deve ser entendido como processo individual e 

coletivo, pois só assim poderá ser produtivo em relação ao desenvolvimento das suas 

competências profissionais através de experiências formais e informais.  

Em 1986 a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, alterada pela 

Lei n.º 115/97, de 19 de setembro e pela Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto) estabeleceu 

princípios gerais relativos à formação de professores. Atualmente e segundo e Estatuto da 
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Carreira Docente (Portaria n.º 119/2018 de 4 de maio, Diário da República, 1.ª série — N.º 86 

— 4 de maio de 2018) tal como vem escrito no artigo 2.º, na alínea  

a) Ter um número de horas de frequência, com aproveitamento, de formação 

contínua ou de cursos de formação especializada, que seja pelo menos igual ao 

produto resultante da multiplicação do número de anos necessário para a 

progressão ao escalão (…) (República, Diário da, 2018).  

Desta forma, podemos concluir que o próprio Ministério da Educação encarrega os docentes 

de realizar formação contínua anualmente, reforçando a necessidade desta realidade. Mas 

mesmo que assim não fosse, um professor que tem uma verdadeira paixão por ensinar, nunca 

poderia deixar de ter também vontade de aprender.  

 

3.1 Atualização científica e pedagógica desenvolvida ao longo dos anos de atividade 

profissional 

A formação e informação para o exercício da função educativa constitui um direito do pessoal 

docente. Atualizar e aperfeiçoar os conhecimentos, capacidades e competências, numa 

perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, de desenvolvimento pessoal e profissional e de 

aperfeiçoamento do nosso desempenho, são, também, deveres de todos nós, docentes.  

Apresentamos, na tabela 3, a formação contínua por nós frequentada nos últimos 13 anos.  

 

Tabela 3 – Formação realizada. 

Formação Adquirida Motivo de escolha da formação Ano 

Escolar 

• Atividade formativa III: Selo 

Escola eTwinning, dinamizada 

pela formadora Anabela 

Santos, na EBSTB, no dia 30 de 

abril de 2018.  

Participação nas formações com 

intuito de expandir os conhecimentos 

acerca das potencialidades do 

eTwinning.  

2017/2018 

• Ação de formação online O 

eTwinning em contexto 

curricular, dinamizada pela 

formadora Anabela Santos, 
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com um total de 25 horas, 

conferindo 1.0 créditos com a 

classificação de Muito Bom 

com o registo de acreditação 

DREAçores/AAFC/105/2017 

entre 8 de janeiro a 7 de 

fevereiro de 2017 

• Dinamizadora de um 

Workshop acerca de 

Estratégias de facilitação de 

trabalho em grupo, realizada 

na EBI de Angra do Heroísmo 

no dia 23 de novembro de 

2017  

Workshop dinamizado no âmbito da 

formação Erasmus+/Facis realizada 

anteriormente sobre o ensino Não 

Formal. Explanação de técnicas e 

metodologias de ensino não formal 

adquiridas aos colegas docentes da 

escola.  

• Participação numa formação 

Erasmus+ - FACIS: Facilitation 

Skills for Islanders Youth 

Workers, em Saaremaa, na 

Estónia, realizada de 20 e 29 

de outubro de 2017. 

Participação na formação no âmbito 

da exploração de técnicas e 

metodologias acerca do Ensino Não 

Formal para aplicação em contexto 

escolar.  

• Participação numa conferência eTwinning - Multilateral seminar 

eTwinning and outdoor learning, em Šibenik, na Croácia realizado de 31 

de maio a 3 de junho de 2017. 

2016/2017 

• Dinamização de um Workshop no Colégio S. Tomás em Lisboa para a 

demonstração dos materiais elaborados por nós no âmbito da oficina de 

formação Matemática Passo a Passo, no dia 11 de março de 2017 

• Ação de formação Matemática 

Passo a Passo: Estratégias de 

superação de dificuldades 

para o 1.º Ciclo do Ensino 

Básico (módulo 4), com um 

total de 164 horas, conferindo 

3.5 créditos com a classificação 

de Muito Bom com o registo 

Participação nas formações no âmbito 

do cargo desempenhado neste ano 

letivo.  
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de acreditação 

DREAçores/AAFOF/003/2017 

entre janeiro a junho de 2017 

• Ação de formação Matemática 

Passo a Passo: Estratégias de 

superação de dificuldades 

para o 1.º Ciclo do Ensino 

Básico (módulo 3), com um 

total de 82 horas, conferindo 

1.7 créditos com a classificação 

de Muito Bom com o registo 

de acreditação 

DREAçores/AAFOF/003/2017 

entre janeiro a junho de 2017 

• Formação Matemática Passo a 

Passo: (Re) definir estratégias 

de promoção do sucesso 

escolar com um total de 15 

horas, conferindo 0.6 créditos 

com a classificação de Muito 

Bom com o registo de 

acreditação 

DREAçores/AAFC/068/2016 

nos dias 2, 9 e 13 de setembro 

de 2016 

• Sessões formativas acerca de Uma abordagem Visual à Resolução de 

Problemas (Módulos I e II), Números Racionais – uma nova abordagem 

e Explorando o Geogebra no 1.º Ciclo, na EBSTB no dia 13 de outubro 

de 2016 

• Workshop sobre Currículos 

Funcionais, dinamizado pela 

Associação de Pais e Amigos do 

Cidadão Deficiente de Angra 

do Heroísmo, ministrado pela 

Participação na formação no âmbito 

da procura de respostas para 

implementação na turma DOV com a 

qual desempenhávamos a nossa ação 

profissional nesse ano letivo.  

2015/2016 
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formadora Fátima Duarte, no 

dia 3 de outubro de 2015 

• Ação de Formação Contínua 

Massive Open Online Course 

(MOOC) eTwinning com um 

total de 25 horas, conferindo 

1.0 crédito com a classificação 

de Muito Bom com o registo 

de acreditação CCPFC/ACC-

75499/13 entre os dias 

17/11/2014 e 11/12/2014 

Participação na formação devido à 

necessidade de perceber melhor o 

trabalho colaborativo e a dinamização 

da comunidade eTwinning.  

2014/2015 

• Colóquio de Ensino Não-Formal: Que futuro e que Oportunidades, 

organizado pela Cáritas da Ilha Terceira, no âmbito do projeto A PAR E 

PASSO, financiado pelas EEA Grant, no âmbito do programa Cidadania 

Ativa, gerido pela Fundação Gulbenkian, no dia 17 de novembro de 

2014 

• XIV Encontro Regional do Núcleo dos Açores do Movimento da Escola 

Moderna, na Universidade dos Açores nos dias 3 e 4 de outubro de 

2014. 

• Ação de formação Metas Curriculares de Matemática e de Português – 

1.º Ciclo, com um total de 15 horas, conferindo 0.6 créditos com a 

classificação de Muito Bom com o registo de acreditação 

DREFAçores/AAFCM/044/2014 em 17 de setembro de 2012 

• Curso de formação Educação Inclusiva – uma reflexão participada com 

um total de 15 horas, conferindo 0.6 créditos com a classificação de 

Muito Bom com o registo de acreditação CCPFC/ACC-78453/14 em 30 

de julho de 2014 

2013/2014 

• Atividade formativa Magickey–

Magickeyboard, dinamizada 

pela formadora Sónia Sousa e 

Luísa Santos, na EBSTB em abril 

e maio de 2014 

Necessidade de formação existente 

na escola, derivada da falta de 

técnicos/professores capazes de 

trabalhar com ferramentas TIC 

avançadas para interação com alunos 

com deficiências graves acentuadas 

de dependência e impossibilidade de 
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comunicação verbal.  

• Encontro de Educação Inclusiva, dinamizada pela Confederação 

Nacional dos Organismos de Deficientes (CNOD) e pela Federação 

Nacional de Professores (FENPROF), nos Centro Cultural de Angra do 

Heroísmo, no dia 31 de maio de 2013 

• Atividade Formativa sobre o Estatuto e Desenvolvimento da Carreira 

Docente, dinamizada pelo orador António Lucas, na EBSTB nos dias 9 e 

16 de janeiro de 2014 

• Sessão de informação acerca 

de projetos do Programa 

Aprendizagem ao Longo da 

Vida desenvolvido pela Agência 

Nacional – PROALV – Programa 

de Aprendizagem ao Longo da 

Vida, no dia 10 de outubro de 

2013 

Participação na sessão de informação 

com intuito de adquirir competências 

e conhecimentos para futura 

dinamização de projetos de trabalho 

colaborativo ao nível internacional.  

• I Ciclo de Oficinas Formativas, realizado na Academia da Juventude da 

Ilha Terceira, no dia 26 de janeiro de 2013 

2012/2013 

• Atividade formativa Sistema 

Operativo Linux e OpenOffice, 

dinamizado pelo formador 

João Luís Araújo, no dia 6 de 

dezembro de 2012 

Participação na atividade com intuito 

dar resposta a uma necessidade que 

surgiu na escola com a 

disponibilização de computadores 

para a sala de aula com este sistema 

operativo. 

• Evento formativo: O contributo do NPPEB no âmbito da recriação das 

bibliotecas escolares: o testemunho do projeto Ler para Crescer, na 

EB1.2.3/JI Francisco Ornelas da Câmara, no dia 20 de novembro de 2012 

• Ação de formação Novo Programa de Português do Ensino Básico – 

Como operacionalizar nas salas de aula do 1.º ciclo, com um total de 

25 horas, conferindo 1.0 crédito com a classificação de Muito Bom com 

o registo de acreditação DREFAçores/AAFCM/012/2012 em 17 de 

setembro de 2012 

• Meeting project Water my 

Flower, realizada em 

Encontro de professores e alunos ao 

nível europeu para desenvolvimento e 

2011/2012 



46 
 

Lubatowej – Polónia nos dias 

27 de maio a 1 de junho de 

2012 

partilha de ações desenvolvidas no 

âmbito do projeto Comenius. 

• Seminário Educação em debate: (Re)pensar a relação Família – Escola – 

Comunidade, na Escola Superior de Educação de Viseu no dia 19 de 

maio de 2012 

• Certificado de coordenação do Projeto O nosso (des)envolvimento 

Sustentável com a distinção de Menção Honrosa do 2.º escalão, 

concedido pelo Ministério da Educação e Ciência, através da Direção 

Regional da Educação Norte pela participação na 9.ª edição Prémio 

Fundação Ilídio Pinho – Ciência na Escola.  

2010-2011 

• Oficina de Formação 

Autonomia e Gestão da 

Aprendizagem, com um total 

de 50 horas, conferindo 2.0 

créditos com a classificação de 

Muito Bom com o registo de 

acreditação 

DREFAçores/AAFOF/018/2010 

em 4 de julho de 2011 

Oficina dinamizada com intuito de 

alargar os conhecimentos relativos a 

estratégias de autonomia e gestão da 

aprendizagem dos alunos.  

• Atividade formativa Mesas 

Educativas de Trabalho 

Colaborativo (e-Blocks), na 

EB1/JI Professor Maximino 

Fernandes Rocha, nos dias 20 

de fevereiro e 20 de junho de 

2011 

Participação na atividade resultante 

da necessidade de formação no 

âmbito de utilização das mesas e-

Blocks fornecidas pela escola para 

usar com alunos com NEE.  

• Certificado de Formação 

Profissional – II Curso de 

Suporte Básico de Vida Adulto 

com duração de 6 horas e 

classificação de 18 valores, na 

EB1/JI Professor Maximino 

Fernandes Rochas nos dias 1 e 

Formação realizada no âmbito da 

necessidade da escola onde 

lecionámos nesse ano letivo, uma vez 

que existiam alunos com doenças 

específicas e passíveis de cuidados 

urgentes.  
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2 de junho de 2011. 

• Meeting project Kids Forget 

Tradicional Street Games, 

realizado em Saint Jean de 

Serres – França nos dias 23 a 

27 de maio de 2011 

Encontro de professores ao nível 

europeu para desenvolvimento e 

partilha de ações estabelecidas no 

âmbito de um projeto Comenius. 

• Ação de formação “Problemas de Comportamento – Agressividade”, 

dinamizada pela formadora Filomena Vilaça, realizada no dia 4 de maio 

de 2011 na EBSTB.  

• Sessão de trabalho “Isometrias e Simetrias”, no âmbito do Novo 

Programa de Matemática na Escola Jerónimo Emiliano de Andrade no 

dia 14 de abril de 2011. 

• Ação de formação “Quadros 

Interativos: aplicações”, 

dinamizada pelo formador 

João Araújo na EBSTB no dia 28 

de fevereiro de 2011 

Formação frequentada pela 

necessidade de manusear e utilizar os 

quadros interativos existentes nas 

salas de aulas.  

• 1.º Circolo Didatico “Giuseppe 

Settanni” realizado em 

Ritigliano, Bari – Itália nos dias 

26 a 11 de janeiro de 2011 

Encontros de professores ao nível 

europeu para desenvolvimento e 

partilha de ações estabelecidas no 

âmbito do projeto Comenius. 

• Formação Especializada – Pós-

Graduação em Educação 

Especial – Domínio Cognitivo 

Motor, no Instituto Superior 

de Ciências da Informação e da 

Administração, em Aveiro com 

a classificação final de 17 

valores, terminada no dia 24 

de novembro de 2010 

Atualização científica, pedagógica e 

profissional para possibilitar o 

desenvolvimento da função de 

docente de Educação Especial.  

• Atividade Formativa: Avaliação do Desempenho Docente, na EBSTB no 

dia 20 de outubro de 2010 

• Palestra: Supervisão Pedagógica e Observação de Aulas no 1.º Ciclo, 

realizada no dia 14 de outubro de 2010 na EBSTB. 
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• Palestra: Bullying e Indisciplina na Escola, realizada no dia 29 de 

setembro de 2010 na Escola Secundária Jerónimo de Andrade. 

• Palestra: Articulação entre PEE, PCE e PCT´s, realizada no dia 24 de 

setembro de 2010 na Escola Secundária Jerónimo de Andrade. 

• Seminário: Ferramentas e Recursos com Símbolos, Texto e Voz, 

desenvolvido pelo Centro de Novas Tecnologias da Informação na 

Escola dos Biscoitos, no dia 8 de setembro de 2009, com duração de 2 

horas. 

• Sessões de acompanhamento no âmbito do Novo Programa de 

Matemática para o Ensino Básico decorrente ao longo de todo o ano 

letivo. 

• Atividade Formativa em 

Aplicações Pedagógicas do 

MovieMaker, realizada nos 

dias 8 e 15 de junho de 2010 

na EBSTB. 

Inovação e aprofundamento ao nível 

de ferramentas digitais web 2.0 

2009/2010 

• Curso de Iniciação à Língua Gestual Portuguesa, ministrada pela 

formadora Cristina de Fátima Viegas Soares com a duração de 30 horas.  

• Palestra Défice de Atenção e 

Hiperatividade, realizada no 

dia 26 de novembro de 2009, 

ministrada pelo 

Mestre/Psicólogo Francisco 

Simões na Escola Secundária 

Jerónimo Emiliano de Andrade.  

Palestra frequentada devido à 

existência de alunos com esta 

patologia inseridos em turmas onde 

desempenhámos funções este ano 

letivo. 

• Sessões de acompanhamento no âmbito do Novo Programa de 

Matemática para o Ensino Básico decorrente ao longo de todo o ano 

letivo. 

• Sessões de acompanhamento no âmbito do Novo Programa de 

Português para o Ensino Básico decorrente ao longo de todo o ano 

letivo. 

• Palestra sobre Défice de 

Atenção e Hiperatividade, 

realizada no dia 11 de 

Palestra frequentada devido à 

existência de alunos com esta 

problemática inseridos em turmas 

2008/2009 
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fevereiro de 2009 na Escola 

Vitorino Nemésio.  

onde desempenhámos funções este 

ano letivo. 

• Ação de Formação Iniciação à 

Língua Gestual Portuguesa, 

ministrada pela formadora de 

LGP, Cristina Soares, realizada 

em Angra do Heroísmo entre 

os dias 14 de outubro de 2008 

a 14 de janeiro de 2009 (1.ª 

parte) e 19 de janeiro a 13 de 

maio (2.ª parte), perfazendo 

um total de 60 horas.  

Formação solicitada pela docente 

devido à existência de alunos 

surdos/mudos em turmas onde 

desempenhámos funções este ano 

letivo. 

• Seminário A autonomia dos 

professores na produção de 

materiais virtuais, no Campus 

do Pico da Urze da 

Universidade dos Açores, no 

dia 7 de novembro de 2008, 

com duração de 3 horas.  

Inovação e aprofundamento ao nível 

de competências tecnológicas e 

digitais para implementação na sala 

de aula ao longo da prática 

profissional.  

• VIII Encontro Regional do 

M.E.M. – Movimento da 

Escola Moderna, realizado no 

Campus do Pico da Urze da 

Universidade dos Açores, nos 

dias 26 e 27 de setembro de 

2008, com a duração total de 8 

horas.  

Presença neste encontro com a 

pretensão de expandir métodos de 

diferenciação e ensino inovador. 

• Curso de Mestrado em 

Literatura Portuguesa – 

Especialização Infanto Juvenil, 

conclusão da parte curricular 

com média de 16.33 valores na 

UTAD.  

Formação solicitada pela docente no 

final da realização do curso 

universitário do 1.º CEB.  A área do 

Português sempre suscitou interesse 

e vontade de aprofundar os 

conhecimentos. O término não se 

verificou devido a questões 

2007/2008 
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profissionais que se sobrepuseram e 

incompatibilizaram posteriormente.   

• Sessão formativa Eu sou 

Moodler – Formação em 

utilizadores Moodle, no dia 14 

de julho de 2008 na EBTB, com 

duração de 2 horas. 

Início da procura de desenvolvimento 

e aprofundamento do ensino através 

da utilização de ferramentas web em 

plataformas online.  

• 1.º Encontro de Partilha / Divulgação de Boas Práticas, Projeto 

Educação Afetivo – Sexual, realizado dia 30 de maio de 2008, no 

auditório da EBSTB. 

• Formação: Livros de Palmo e Meio…, realizada no âmbito da Promoção 

do Livro e da Leitura, na biblioteca municipal da ilha Terceira, ao longo 

do mês de abril de 2008, num total de 6 horas. 

VII Encontro Regional do Movimento da Escola Moderna: partilha de práticas 

cooperadas, realizado na Escola EB1.2.3/JI Francisco Ornelas da Câmara, Praia 

da Vitória, nos dias 28 e 29 de setembro de 2007, com duração de 8 horas.   

• Festa da Geografia, realizada nos dias 14 e 22 de junho de 2007 no 

Município de Mirandela com a presença de diversos oradores 

convidados a fim de explanarem o tema. 

2006/2007 

• Seminário em Práticas Educativas e Cidadania, promovido pelos 

Departamentos de Letras e Economia, Gestão e Ciências Sociais, 

realizado no dia 11 de maio de 2007, no Centro Regional das Beiras da 

Universidade Católica Portuguesa, em Viseu 

• Conferência Radioatividade e Educação Ambiental, realizada no âmbito 

da disciplina de Educação Ambiental e do Consumidor, realizada no dia 

28 de março de 2007 no auditório do CIFOP. 

• Curso de Formação em Intervenção Precoce, realizado na UTAD em 

parceria com a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 

Deficiente Mental de Sabrosa, com atribuição de 1.7 créditos (Registo 

de Acreditação CCLFC/ACC-47707/07) 

• Formação em equipamentos 

informáticos na área da 

deficiência visual e formação 

no domínio da simbologia 

Formação solicitada pela existência de 

um aluno invisual na turma onde 

desempenhámos funções este ano 

letivo.  
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Braille, ministrada pela Prof.ª 

Rosa Bastos e pelo Prof. 

Serafim Queirós no Centro de 

produção de material da 

Direção Regional da Educação 

Norte, no dia 03 de janeiro de 

2007.  

• Apresentação de uma 

comunicação intitulada Água – 

Um Recurso Frágil e Vital no V 

Congresso Ibérico sobre 

Planificación y Gestión de 

Aguas Cuencas Compartidas. 

Claves para la gestión 

Sostenible del Agua y del 

Territorio” em Faro de 4 a 8 de 

dezembro de 2006.  

Exposição desenvolvida no âmbito de 

um trabalho desenvolvido na 

disciplina de Educação Ambiental e do 

Consumidor sob orientação da Prof.ª 

Dr.ª Isilda Teixeira Rodrigues.  

VII Encontro de Literatura Infantil, subordinado ao tema Canções de Embalar: 

Vozes, Sons e Afetos, no dia 17 de novembro de 2006 organizado pela UTAD e 

pelo OBLIJ – Observatório da Literatura Infanto-Juvenil.  

• Ação Formação Compreensão da Leitura, no âmbito do Mestrado em 

Desenvolvimento da Aprendizagem da Criança, orientada pela Prof.ª 

Fernanda Leopoldina Viana, no dia 6 de abril de 2006, no CIFOP - UTAD 

• Certificado de Aptidão Profissional (Decreto Lei n.º 95/92, de 23 de 

maio e Decreto-Regulamentar n.º 68/94, de 26 de novembro). 

 

Os objetivos que estiveram na origem das opções tomadas relativamente à formação 

frequentada e conseguida ao longo dos anos, prenderam-se com o facto de abrangerem as 

diferentes áreas de formação que se tornaram necessárias e importantes ao longo da nossa 

prática profissional. O número de horas e a creditação proporcionadas por estas não 

interferiram nem exerceram peso no domínio avaliativo ao longo dos anos de docência como 

professora contratada, embora estas sejam de caracter obrigatório e contínuo. Apesar disso e 

segundo o Dec. Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro, todos os profissionais de ensino carecem 

de frequência de formação contínua, mas deixam de ter direito a dispensa de qualquer das 
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componentes, letiva ou não letiva, para a frequência desta formação, alterando as condições 

de procura de formação por parte de alguns docentes, contrariamente ao que se verificava 

anteriormente com o Decreto-Lei n.º 249/92, de 9 de novembro e posteriores alterações como 

o Dec. Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 4º que estipulavam dispensas de serviço docente 

para a participação em vários tipos de modalidades de formação.  

O investimento por nós feito ao longo destes anos, prendeu-se sempre com o intuito de 

alcançar novos desafios e novas aprendizagens enquanto profissionais da educação e do 

ensino, vivendo a necessidade de constante atualização e inovação.  

 É importante realçar, a versatilidade e diversidade encontrada ao longo dos anos 

relativamente ao estarmos atualizados no que se refere às ferramentas TIC, uma vez que 

ocupam um espaço importante para melhorar a nossa alfabetização informática e para 

posterior aplicação ao nível do ensino do dia a dia. Porque sempre foi nossa missão adotar 

uma postura de obtenção de mais e melhores conhecimentos, indagámos sistematicamente a 

transformação e atualização relativa ao manuseamento dos diversos produtos de conceção ao 

nível da multimédia, das novas tecnologias e do mundo virtual. Enquanto seres mediadores de 

uma aprendizagem atual e aberta a novas experiências, projetos e métodos procurámos aos 

longo destes anos estar atentos a novas ferramentas, ações e formas de transmitir saber. Esta 

vontade não terminará com mais esta fase alcançada. É certo que continuará connosco para o 

resto da vida, pois aprender fará sempre parte dos nossos planos.  
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Parte II - Cargos desempenhados 

 

Ao longo deste subcapítulo, procuraremos expor os cargos e funções por nós desempenhadas, 

enquadrando-as segundo a legislação que as regulamenta, explanando um conjunto de 

atividades e projetos desenvolvidos no âmbito de cada função e realizando ao mesmo tempo 

uma reflexão genérica acerca de desempenho e das vivências proporcionadas em cada uma 

delas. 

A tabela 4 expressa-nos as funções que foram desempenhadas ao longo da nossa atividade 

docente, apresentadas de acordo com o ano letivo correspondente.  Posteriormente iremos 

apresentar uma pequena abordagem teórica e reflexão crítica acerca de cada função por nós 

desempenhada.  

 

Tabela 4 – Cargos desempenhados ao longo da atividade docente. 

Funções desempenhadas Ano letivo 

Professora de Ensino Especial no Colégio Salesiano de Poiares – Régua 2006/07 

Professora de Apoio Pedagógico Acrescido e Substituição na EB1/JI Professora 

Isaura Santos Soares – Ilha Terceira - Açores 

2007/08 

Professora de Apoio Pedagógico Acrescido e Substituição na EB1/ JI Professor 

Maximino Fernandes Rocha. 

2008/09 

Titular de Turma de 1.º ano na EB1/ JI Professor Maximino Fernandes Rocha. 2009/10 

Professora Convidada para dinamização do Projeto Oficina de Aprendizagens na 

EB1/ JI Professor Maximino Fernandes Rocha. 

2010/11 

Professora de Ensino Especial na EBI/JI das Alcáçovas – Viana do Alentejo 2011/12 

Professora de Apoio Pedagógico Acrescido e Substituição na EB1/ JI Professor 

Maximino Fernandes Rocha. 

2012/13 

Diretora de Turma de um grupo DOV - EE na EBS Tomás de Borba 2013/14 

Diretora de turma de um grupo DOV – EE na EBS Tomás de Borba 2014/15 

Diretora de turma de um grupo DOV – EE na EBS Tomás de Borba 2015/16 

Professora responsável pela implementação do projeto a nível regional – Prof. DA: 

Matemática Passo a Passo – na EBI dos Biscoitos 

2016/17 

Diretora de turma de um grupo DOV – EE na EBI de Angra do Heroísmo 2017/18 

Professora de Educação Especial na EBI da Praia da Vitória 2018/19 
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3.2 Professora de Apoio Pedagógico Acrescido e Substituição  

No âmbito do desenvolvimento de funções como docente de apoio pedagógico acrescido e se 

substituição, procurámos desempenhar as nossas tarefas de forma adequada e conciliadora de 

todos os objetivos estabelecidos para esta função. Com a legislação do Decreto-Lei nº 115-

A/98, revogou-se a aprovação do regime de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, 

facilitando desta forma o plano de ação referente a este tema em cada escola/agrupamento. 

Focando a nossa ação na RAA, onde exercemos esta função ao longo de vários anos letivos, os 

objetivos estabelecidos segundo a orientação oficial na página do governo dos Açores (DRE, 

2018) seriam: 

• Contribuir para o aumento do sucesso educativo dos alunos através da melhoria da 

aquisição de conhecimentos e competências e o desenvolvimento das capacidades, 

atitudes e valores consagrados nos currículos aplicáveis; 

• A orientação educativa, a deteção, o enquadramento e a prevenção de 

comportamentos de risco e de exclusão social; 

• Criar condições essenciais para o desenvolvimento com sucesso do ensino 

aprendizagem e para a integração na comunidade escolar das crianças e jovens cuja 

língua materna não seja a portuguesa, quando estes manifestem dificuldades no 

acompanhamento dos programas educativos. 

O trabalho implementado por nós, em situação de apoio fora da sala de aula, prendeu-se 

essencialmente com a estimulação de formas e métodos de estudo aos alunos não 

demonstraram tê-los adquirido ao longo dos anos transatos. Fazendo referência a Vianin 

(2013, p. 8) “embora cada aluno seja único e as suas dificuldades sejam singulares, 

constatamos que, muitas vezes, o aluno está com dificuldades sobretudo porque os seus 

métodos de trabalho e os seus procedimentos de resolução são inadequados”. A autora 

evidencia ainda que  

os alunos com dificuldades de aprendizagem geralmente fracassam na escola por não 

saberem utilizar seus recursos intelectuais ou cognitivos de maneira eficiente. Aqueles 

que conhecem as estratégias disponíveis e que são capazes de avaliar sua eficácia 

dispõem de uma vantagem determinante sobre os que persistem em utilizar 

procedimentos inadequados (Vianin, 2013, p. 10). 
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3.2.1 Reflexão Crítica do Cargo 

Ao longo dos anos em desempenhámos a função de docente de apoio pedagógico acrescido e 

substituição foram gratificantes as mudanças destacadas nos alunos com os quais interagimos 

diariamente dentro e fora da sala de aula. Eram estabelecidos os alunos e os tempos 

necessários de apoio com as docentes titulares de turma de forma a constituir pequenos 

grupos que permitissem o desencadeamento de um trabalho eficaz nos momentos destacados 

para o tempo de apoio. A limitação verificada a este caminho de sucesso, prendeu-se 

maioritariamente com a função subjacente a este cargo – professor de substituição. Desta 

forma, em muitos dias éramos confrontados com a necessidade de nos deslocarmos para 

outras escolas integradas no agrupamento a fim de colmatar necessidades residuais que 

surgiam. O trabalho estipulado e planificado para o apoio educativo pedagógico das crianças 

nomeadas para este efeito foi constantemente corrompido e colocado de parte à espera de 

dias sem substituições. Houve momentos em que esta função foi nula, uma vez que, existiam 

inúmeras docentes para substituir, por se encontrarem com atestados médicos temporários. 

Desta forma, o trabalho pré estabelecido e pensado para colmatar dificuldades e carências de 

métodos de trabalho com estas crianças foi muitas vezes negligenciado e inexistente na sua 

essência, embora no final o que tenha prevalecido foram as percentagens de alunos que 

tiveram apoio pedagógico acrescido que se colocaram nos mapas de estatística enviados para 

a Direção Regional da Educação.  

3.3 Docente titular de turma do 1.º CEB 

Ser professor implica desempenhar na sociedade um papel complexo e multifacetado “que 

envolve os indivíduos, as circunstâncias organizacionais e os contextos interativos em que se 

enquadra, em associação com as instituições e a sociedade em geral” (Cunha, 2008, p. 93). 

Formosinho (2009, p. 94) acrescenta a este respeito que “a docência é uma atividade de 

serviço e que o professor é, para além de especialista numa área do saber, também um 

profissional de ajuda, um agente de desenvolvimento humano”. Muitas vezes, o professor 

para além de desempenhar as suas funções de guia e transmissor de valores e saberes das 

áreas do currículo é também encarado como um ser ouvinte e conselheiro que proporciona 

aos alunos momentos de confiança e partilha perante assuntos que os perturbam tanto na 

vertente negativa, como na positiva.  É este envolvimento que transforma os momentos 

vividos diariamente, em conjunturas mágicas e transformadoras da sociedade e do Mundo.  

Ao professor do 1.º CEB cabe a importante tarefa de alicerçar as aprendizagens dos alunos e 

conceber as bases essenciais para a continuidade, com sucesso, do seu percurso escolar ao 
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longo de vários anos. Nesse sentido, deve estar em constante investigação e atualização, para 

conseguir acompanhar corretamente o desenvolvimento dos seres que educa e ensina.  

Segundo o Decreto-Lei n.º 241/2001, de 30 de agosto, o professor do 1.º CEB “desenvolve o 

respetivo currículo, no contexto de uma escola inclusiva, mobilizando e integrando os 

conhecimentos científicos das áreas que o fundamentam e as competências necessárias à 

promoção da aprendizagem dos alunos” (DGIDC, 2018). 

Ainda sob orientações apresentadas no mesmo decreto, o professor do 1.º CEB: 

a) Coopera na construção e avaliação do projeto curricular da escola e concebe e gere, 

em colaboração com outros professores e em articulação com o conselho de docentes, 

o projeto curricular da sua turma; 

b) Desenvolve as aprendizagens, mobilizando integrada mente saberes científicos 

relativos às áreas e conteúdos curriculares e às condicionantes individuais e 

contextuais que influenciam a aprendizagem; 

c) Organiza, desenvolve e avalia o processo de ensino com base na análise de cada 

situação concreta, tendo em conta, nomeadamente, a diversidade de conhecimentos, 

de capacidades e de experiências com que cada aluno inicia ou prossegue as 

aprendizagens; 

d) Utiliza os conhecimentos prévios dos alunos, bem como os obstáculos e os erros, na 

construção das situações de aprendizagem escolar; 

e) Promove a integração de todas as vertentes do currículo e a articulação das 

aprendizagens do 1.º ciclo com as da educação pré-escolar e as do 2.º ciclo; 

f) Fomenta a aquisição integrada de métodos de estudo e de trabalho intelectual, nas 

aprendizagens, designadamente ao nível da pesquisa, organização, tratamento e 

produção de informação, utilizando as tecnologias da informação e da comunicação; 

g) Promove a autonomia dos alunos, tendo em vista a realização independente de 

aprendizagens futuras, dentro e fora da escola; 

h) Avalia, com instrumentos adequados, as aprendizagens dos alunos em articulação com 

o processo de ensino, de forma a garantir a sua monitorização, e desenvolve nos 

alunos hábitos de autorregulação da aprendizagem; 

i) Desenvolve nos alunos o interesse e o respeito por outros povos e culturas e fomenta 

a iniciação à aprendizagem de outras línguas, mobilizando os recursos disponíveis; 

j) Promove a participação ativa dos alunos na construção e prática de regras de 

convivência, fomentando a vivência de práticas de colaboração e respeito solidário no 

âmbito da formação para a cidadania democrática; 
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k) Relaciona-se positivamente com crianças e com adultos, no contexto da especificidade 

da sua relação com as famílias e com a comunidade, proporcionando, nomeadamente, 

um clima de escola caracterizado pelo bem-estar afetivo que predisponha para as 

aprendizagens. 

3.3.1 Reflexão Crítica do cargo 

Como professora titular de uma turma do 1.º CEB, abracei apenas um ano esta missão. Ao 

longo do nosso crescimento profissional e pessoal fomo-nos apercebendo do gosto que 

tínhamos em trabalhar colaborativamente com alunos com problemas ao nível da EE e 

começámos a orientar o caminho profissional nesse sentido.  

Reportando-nos, novamente, à reflexão crítica deste cargo desempenhado no ano letivo de 

2009/10, o trabalho desenvolvido por nós, com turma de 18 alunos do 1.º ano de 

escolaridade, foi de difícil concretização na altura. Relembramos que foi a nossa primeira 

experiência como docente titular e responsável por uma turma, mas tornou-se ao mesmo 

tempo muito gratificante e importante na nossa carreira. Desenvolvi e alarguei competências 

pessoais e profissionais que excederam as espectativas, quer como docente daquele grupo, 

quer como amiga e conselheira dos mesmos que perdura até aos dias de hoje. Receber alunos 

que terminaram o seu percurso no Jardim de Infância e que começaram o seu percurso escolar 

no 1.º CEB é mágico, pois proporcionámos-lhe a primeira experiência com a leitura e com a 

escrita que os acompanhará para sempre. Na turma existiam vários alunos com NEE, que nos 

alertaram para um dos primeiros momentos de vivenciar e praticar a inclusão numa sala de 

aula. Todos eles obtiveram sucesso nas diferentes áreas curriculares, uns melhores do que 

outros como é natural, e estão hoje a seguir o seu percurso escolar sem obstáculos. A relação 

com os Encarregados de Educação foi também bem-sucedida nesse ano. Estes 

maioritariamente estiveram presentes e preocupados com o crescimento escolar dos seus 

educados e participaram ativamente em atividades desenvolvidas na sala de aula (em contos 

de histórias, preparação e execução de receitas como parte integrante de alunos com maiores 

dificuldades e no desenvolvimento de pequenos projetos de hortofloricultura e costura). Foi 

um ano em que nos envolvemos na comunidade escolar com êxito. A escola estava inserida 

num meio desfavorecido integrando alunos provenientes de um bairro social com carências 

socioeconómicas e culturais. No entanto, passados alguns meses, as experiências vivenciadas 

passaram também a enriquecer o meio e as pessoas que dele faziam parte.   
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3.4 Elemento da equipa responsável pelo projeto “Oficinas de Aprendizagem” 

É necessário a organização de contextos adequados de aprendizagem, de espaços que 

promovam a alegria, o gostar de estar na escola, e que potenciam o desenvolvimento 

integrado das crianças que neles vão passar uma parte importante do seu tempo diário 

(Zabalza, 1998, p. 119). 

Tendo em consideração que o desenvolvimento das crianças é um processo mediado pela 

cultura e pela sociedade e que “numa perspetiva ecológica do desenvolvimento humano” 

(Bronfenbreuner, 1997) se dê grande importância à relação entre os diferentes contextos em 

que se desenvolve a vida das crianças, há que ter em conta que a maior parte do seu 

crescimento se vai realizar principalmente em dois: a família e a escola” (Manual da Educação 

Infantil, 2002:112). Importa proporcionar a estas crianças todo um conjunto de vivências que 

lhes são acessíveis, apenas, se forem proporcionadas pela escola. 

O projeto Oficinas de Aprendizagem, que se constituiu como um conjunto de espaços 

educativos organizados em articulação com as áreas curriculares disciplinares de Língua 

Portuguesa, Matemática, Estudo do Meio e de Expressões, assim como, com a área curricular 

não disciplinar de Área de Projeto e com oportunidades de utilização das TIC, permitiu persistir 

na promoção da igualdade de oportunidades e de acesso a meios que possibilitam o sucesso 

das crianças deste início de século.  

O trabalho desenvolvido contemplou todos os alunos da escola, da Educação Pré-escolar e do 

1º CEB, abrangendo duas vertentes distintas, atividades diárias com alunos com maiores 

dificuldades de aprendizagem e atividades de complemento curricular para todos os alunos, 

que surgiam de forma sistemática (Oficinas de TIC, Leitura, Escrita,…) ou esporádica (Feira da 

Matemática e/ou dos Sentimentos) e que despontaram da necessidade de criar alternativas 

para que as crianças começassem a ver a escola e a educação de maneira diferente, facilitando 

as aprendizagens e também para tentar aumentar o interesse dos alunos, desenvolvendo a sua 

curiosidade em relação aos temas tratados, dando sequência ao trabalho a ser desenvolvido 

na sala pelo professor titular. 

Este projeto teve como objetivos: 

• Promover o sucesso educativo; 

• Respeitar o ritmo de aprendizagem de cada aluno; 

• Promover um método de trabalho pessoal que esteja em conformidade com o 

estilo cognitivo dos alunos; 

• Motivar os alunos para o desempenho de atividades escolares; 
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• Ajudar os alunos a compreender que os seus resultados académicos também 

dependem do seu esforço e sentido de responsabilidade; 

• Promover o trabalho colaborativo;  

• Responder às necessidades educativas dos alunos, criando oportunidades 

diferenciadas; 

• Contribuir para a criação de expectativas positivas nos alunos face ao seu 

percurso formativo; 

• Tornar possível o envolvimento mensal de todos os alunos da escola através 

das feiras; 

• Familiarizar os alunos com as tecnologias da informação e comunicação; 

• Permitir uma utilização intuitiva e experimental destas tecnologias; 

• Fomentar a utilização das tecnologias da informação e comunicação;  

• Participar em projetos de intercâmbio com alunos ou escolas da região; 

• Desenvolver atividades que visem a aprendizagem por intermédio das 

tecnologias da informação e comunicação; 

• Promover situações de pesquisa e tratamento de informação com recurso às 

tecnologias da informação e comunicação;  

• Utilizar “aplicações educativas” para explorar conteúdos programáticos. 

• Desenvolver competências instrumentais para a aprendizagem; 

• Desenvolver metodologias autónomas de aprendizagem e formação na área 

das tecnologias da informação e comunicação; 

• Contribuir para o aumento da literacia digital; 

• Rentabilizar as potencialidades das tecnologias da informação e comunicação 

no uso adequado da língua portuguesa. 

A conclusão que se verifica é que o apoio educativo poe englobar desta forma um conjunto de 

medidas variadas e orientadas para a promoção do sucesso educativo e escolar, para a 

prevenção de comportamentos de risco e para a prevenção do abandono escolar. 

 

3.4.1 Reflexão Crítica do Cargo 

Pertencer a este projeto foi para nós uma honra, pois trabalhar diariamente de forma 

harmoniosa em trabalho de equipa e em cooperação com colegas dinâmicos e prontos para 

partilhar e alargar saberes, abre portas para o sucesso acontecer.  

As principais mudanças verificadas por nós ao longo deste ano prenderam-se com: 
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• A melhoria ao nível da assiduidade dos alunos. Verificou-se ao longo dos meses uma 

melhoria significativa de presença na escola, não só em atividades letivas como em 

momentos de organização antes e depois de terminarem as aulas diariamente. A 

escola onde foi implementado o projeto foi durante muitos anos sinalizada como 

prioritária, pois estava numa comunidade carente e com falta de motivações 

escolares. Nem os Encarregados de Educação e nem os alunos demonstravam afeto à 

escola e vontade de aprender. Tratava-se de uma comunidade de pescadores, 

habitantes de um bairro social, que estavam habituados a ligarem-se ao trabalho 

desde cedo.  

• O empenho e motivação por parte de todos os alunos. As turmas eram constituídas 

por alunos que normalmente manifestavam comportamentos desajustados e 

agressivos uns para com os outros. Com o trabalho cooperativo e ensino não formal 

verificou-se a abertura do espaço para a entreajuda e para a partilha que foi 

alimentando a calma e a vontade de trabalhar ao longo desse ano letivo.  

• A inclusão de alunos com dificuldades e com NEE que pouco ressaltava no tipo de 

atividades realizadas nestas salas de trabalho em grupo e em cooperação.  

• A divisão das turmas quer para as docentes titulares que ficavam a trabalhar com 

menos alunos na sala apoiando os que apresentavam dúvidas, quer para nós docentes 

do projeto que conseguíamos realizar com mais eficácia atividades práticas que 

proporcionavam aulas direcionadas para o ensino pela descoberta.  

Salientamos e lamentamos o facto de mais tarde este projeto ter terminado, devido a 

limitações orçamentais da Direção Regional da Educação. A nossa opinião continua focada 

para a necessidade da existência de projetos desta natureza em todas as escolas, 

proporcionando aprendizagens significativas e que ainda hoje estão presentes no quotidiano e 

no sucesso académico destes alunos. 

3.5 Diretora de Turma de Grupos Despiste e Orientação Vocacional (DOV)  

No Sistema Educativo Português, o papel do diretor de turma tem sido colocado no cerne do 

trabalho de coordenação pedagógica com a interação com os alunos promovendo o sucesso 

educativo. Deste modo, este transforma-se num líder pedagógico dos seus pares, fazendo 

conexão entre a escola e a família. As funções deste cargo educativo foram também alargadas 

aquando a implementação do Dec. Lei 3/2008, de 7 de janeiro, que estabeleceu a participação 

deste cargo na equipa que elabora, aplica e avalia o PEI e CEI dos alunos abrangidos pelo REE, 

assumindo a sua coordenação. 
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Segundo Pereira (2018), o diretor de turma assegura a monitorização da eficácia das medidas 

educativas implementadas e reorienta o trabalho pedagógico a realizar com os alunos.  

A figura do diretor de turma assume um papel de extrema importância na organização escolar. 

Os alunos veem neste agente pedagógico o locutor para ajudar na resposta dos seus 

problemas, por ser a pessoa que realiza o acompanhamento e orientação a nível pedagógico e 

organizativo durante todo o ano letivo. Salienta-se que a escola representa atualmente uma 

população muito heterogénea, no que se refere à cultura e origens dos seus alunos, exigindo 

deste modo, uma educação de qualidade, respeitadora das diferenças e particularidades 

individuais. A sociedade encontra-se em constante mudança tornando desta forma 

imprescindível, que as escolas se organizem de forma a responder de forma eficiente e eficaz 

com qualidade e equidade, a esta missão, recorrendo para isso ao importante papel que o 

diretor de turma desempenha. Cabe aos professores e, principalmente ao diretor de turma, 

fazer com que esta evolução funcione através da implementação de práticas pedagógicas 

inovadoras para que se reflitam em reflexos positivos nos resultados escolares.  

Para além do elo que a pessoa que desempenha esta função efetua com os alunos e com a 

família, este ocupa também o lugar de ligação entre estes e os restantes docentes que 

desempenham ação na turma.  

De acordo com este cargo, segundo Portaria N.º 921/92 publicada em Diário da República n.º 

220/1992, Série I-B de 1992-09-23, estão designadas as seguintes competências ao diretor de 

turma: 

a) Promover junto do conselho de turma a realização de ações conducentes à 

aplicação do projeto educativo da escola, numa perspetiva de envolvimento dos 

encarregados de educação e de abertura à comunidade; 

b) Assegurar a adoção de estratégias coordenadas relativamente aos alunos da turma, 

bem como a criação de condições para a realização de atividades interdisciplinares, 

nomeadamente no âmbito da área-escola; 

c) Promover um acompanhamento individualizado dos alunos, divulgando junto dos 

professores da turma a informação necessária à adequada orientação educativa dos 

alunos e fomentando a participação dos pais e encarregados de educação na 

concretização de ações para orientação e acompanhamento; 
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d) Promover a rentabilização dos recursos e serviços existentes na comunidade escolar 

e educativa, mantendo os alunos e encarregados de educação informados da sua 

existência; 

e) Elaborar e conservar o processo individual do aluno facultando a sua consulta ao 

aluno, professores da turma, pais e encarregado de educação; 

f) Apreciar ocorrências de insucesso disciplinar, decidir da aplicação de medidas 

imediatas no quadro das orientações do conselho pedagógico em matéria disciplinar e 

solicitar ao diretor executivo a convocação extraordinária do conselho de turma; 

g) Assegurar a participação dos alunos, professores, pais e encarregados de educação 

na aplicação de medidas educativas decorrentes da apreciação de situações de 

insucesso disciplinar; 

h) Coordenar o processo de avaliação formativa e sumativa dos alunos, garantindo o 

seu carácter globalizante e integrador, solicitando, se necessário, a participação dos 

outros intervenientes na avaliação; 

i) Coordenar a elaboração do plano de recuperação do aluno decorrente da avaliação 

sumativa extraordinária e manter informado o encarregado de educação; 

j) Propor aos serviços competentes a avaliação especializada, após solicitação do 

conselho de turma; 

l) Garantir o conhecimento e o acordo prévio do encarregado de educação para a 

programação individualizada do aluno e para o correspondente itinerário de formação 

recomendados no termo da avaliação especializada; 

m) Elaborar, em caso de retenção do aluno no mesmo ano, um relatório que inclua 

uma proposta de repetição de todo o plano de estudos desse ano ou de cumprimento 
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de um plano de apoio específico e submetê-lo à aprovação do conselho pedagógico, 

através do coordenador de ano dos diretores de turma; 

n) Propor, na sequência da decisão do conselho de turma, medidas de apoio educativo 

adequadas e proceder à respetiva avaliação; 

o) Apresentar ao coordenador de ano dos diretores de turma o relatório elaborado 

pelos professores responsáveis pelas medidas de apoio educativo; 

p) Presidir às reuniões de conselho de turma, realizadas, entre outras, com as 

seguintes finalidades: 

• Avaliação da dinâmica global da turma; 

• Planificação e avaliação de projetos de âmbito interdisciplinar, 

nomeadamente da área-escola; 

• Formalização da avaliação formativa e sumativa; 

q) Apresentar ao coordenador de ano, até 20 de junho de cada ano, um relatório de 

avaliação das atividades desenvolvidas. 

3.5.1 Reflexão Crítica do cargo  

Ao longo dos vários anos letivos em que desempenhei esta função, fui responsável por vários 

alunos integrados na Medida de Transição para a Vida Ativa (UNECA) no programa DOV e junto 

com a equipa multidisciplinar estabelecida para acompanhar estes alunos procurámos 

implementar a melhor e mais adequada metodologia perante os desafios/situações que iam 

surgindo. Todas estas turmas foram constituídas por alunos que expressavam, para além de 

graves problemas ao nível cognitivo e comunicacional, problemas associados ao carácter 

emocional e à personalidade.  

Foram, ao longo do ano, discutidas e apresentadas em reunião de consultadoria quinzenal com 

a Técnica de Reabilitação de Educação Especial (destacada em cada escola/agrupamento para 

acompanhar estes alunos) e com os diretores de turma dos grupos DOV existentes, todas as 

metodologias e técnicas de modo a facultar a estes alunos competências que os integrassem 
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posteriormente na vida ativa laboral. As planificações anuais foram estabelecidas 

individualmente para cada CEI realizado relativo a cada área curricular e a cada nível escolar 

(referente às áreas de Língua Portuguesa Funcional, Matemática Funcional, Estudo do Meio 

Funcional, Competências Sociais, Oficinas de Hortofloricultura, Costura e Culinária). 

Planificações essas, que serviram posteriormente de suporte junto com os documentos 

legislativos para a uma harmoniosa concretização de um currículo realizado a pensar nas 

verdadeiras necessidades destes alunos específicos.  

Todo o trabalho de planificação conjunta desenvolvida ao longo destes anos letivos foi o fio 

condutor da integração de alunos, professores, técnicos, assistentes operacionais, pais e 

encarregados da educação no processo de desenvolvimento funcional e representativo do 

futuro destes alunos. 

Do empenho facultado por todos os intervenientes resultaram inúmeras aprendizagens, 

incontáveis vitórias conquistadas ao nível do empenho, motivação escolar e participação ativa 

junto da comunidade onde estão inseridos. O êxito alcançado contribuiu também para uma 

melhoria significativa ao nível dos comportamentos que se apresentavam exemplares em 

contextos de práticas profissionais. A motivação resultante do trabalho efetuado foi uma das 

grandes estratégias utilizada nestes grupos. Tratavam-se de crianças muito fragilizadas que 

não estavam habituadas a elogios e a qualquer palavra incentivadora vinda de agentes da 

comunidade educativa externos ao seu processo de ensino-aprendizagem. Neste sentido o 

estímulo da variante de sucesso em relação à sua interação na escola, foi deixando cair aos 

poucos o estereótipo criado. 

No que se refere ao trabalho sala de aula, privilegiou-se maioritariamente o trabalho de grupo, 

baseado no desenvolvimento de pequenos projetos de cooperação, tendo em conta a 

diversidade dos mesmos e a existência de dificuldades, por parte de alguns, na adaptação às 

regras que se destinaram a ser respeitadas por todos. Criaram-se condições que permitiram a 

aceitação de todos os elementos pelos seus pares, pois, sem espírito de grupo não se 

conseguiam adquirir aprendizagens verdadeiramente significativas. O meu papel de diretora 

de turma, foi sempre conciliar medos e inseguranças com sucessos e vitórias conseguidas. Não 

foi um trabalho fácil e de simples concretização, mas valeu todo o tempo e investimento 

prestado no fim.  

3.6 Docente de Educação Especial 

A educação especial faz parte integrante da estrutura das redes de ensino regular e 

profissional, que concretizam o princípio da escola inclusiva servindo todas as crianças e 

jovens, com necessidades educativas específicas. 
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O papel do professor de educação especial desempenha-se no contexto de agente cooperador 

e parceiro com o docente titular de turma, no caso do aluno com NEE estar integrado numa 

turma do ensino regular. Salienta-se que, como agente profissionalizado e com competências 

direcionadas para o acompanhamento destes alunos em particular, deve orientar e estimular 

tanto o aluno como o docente com o qual desenvolve a sua prática profissional.  

O professor de Educação Especial funciona no contexto, como um membro fulcral nesta 

parceria, pois é um ser profissionalizado em competências próprias direcionadas para o 

atendimento eficaz e cuidadoso relativamente às necessidades dos alunos.  

No entanto, Correia (2008) afirma que os serviços de apoio especializados deverão ser 

destinados a responder às necessidades especiais do aluno com base nas suas características e 

com fim de maximizar o seu potencial. Cabe ao docente de Educação Especial investigar acerca 

do currículo, das estratégias e das propostas de tarefas que o docente titular estipulou para a 

turma e procurar incluir o aluno com o qual esta a desenvolver a sua prática pedagógica de 

forma a que prevaleça a inclusão.  

3.6.1 Reflexão crítica do cargo 

Como docente de Educação Especial, desempenhámos a nossa função ao longo de vários anos 

acompanhando alunos, docentes titulares e pais/encarregados de educação de forma a tornar 

o processo de ensino/aprendizagem mais adequado e ajustado às dificuldades de cada caso.  

As limitações deste cargo prenderam-se principalmente com a falta de recursos humanos 

disponíveis para apoiar estas crianças. O número de alunos atribuídos a cada docente de 

educação especial foi elevado, comprometendo, desde logo, o trabalho por estes 

desempenhado. Esta falta de docentes especializados dificultou o apoio que deveria ser 

prestado aos alunos com NEE e, ao mesmo tempo, aos docentes do ensino regular. Apesar 

disso, denotou-se evolução quer ao nível desta matéria e quer ao nível das mentalidades dos 

agentes educativos relativamente ao planeamento de atividades com crianças de diferentes 

tipologias.  

3.7 Docente do projeto Professor de Dificuldades de Aprendizagem (Prof. DA) - Matemática 

Passo a Passo 

Com vista à criação de uma rede de professores qualificados na deteção, 

caracterização e resolução de dificuldades de aprendizagem no 1.º ciclo, deu-se início, 

em setembro de 2015, à formação dos docentes, de forma a dotá-los de estratégias 

eficazes que permitam o diagnóstico precoce de dificuldades e a intervenção, em 
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tempo útil, de forma sistemática e capacitada, do docente junto do aluno, com 

medidas de apoio adequadas a cada criança, de modo que os alunos superem as suas 

dificuldades, permitindo que lhes sejam efetivamente dadas reais oportunidades de 

aprendizagem e de gosto pela procura e aquisição do conhecimento. Pretende, deste 

modo, constituir-se uma alternativa à retenção (DRE, 2015). 

O projeto referenciado desenvolve a sua essência com o trabalho desenvolvido de 50 

(cinquenta) professores destacados do 1.º CEB e atua (ainda se encontra em fase de 

implementação nos dias de hoje) em todas as escolas do arquipélago Regional dos Açores. Está 

integrado no âmbito de um outro programa implementado nesta região  

Plano Integrado de Promoção do Sucesso Escolar - ProSucesso, Açores pela Educação, 

doravante designado por ProSucesso, que elege como principal objetivo a redução da 

taxa de abandono precoce da educação e da formação e o aumento do sucesso escolar 

em todos os níveis e ciclos de ensino, em sintonia com a Estratégia Europeia para a 

Educação e Formação, Europa 2020 (DRE, 2018).  

O projeto Matemática Passo a Passo: Estratégias de Superação de dificuldades para o 1.º CEB – 

Prof. DA é um projeto  

coordenado pelo Professor Doutor Ricardo Teixeira, da Universidade dos Açores, 

desenvolve-se em regime de oficina, ao longo da qual os docentes Prof. DA 

desenvolvem estratégias e recursos pedagógicos de acordo com os princípios da 

Abordagem CPA - Concreto, Abstrato, Pictórico, das Múltiplas Perspetivas e das 

Conexões Matemáticas, que, depois, implementam, no presente ano letivo, nos 1.º e 

2.º anos de escolaridade, em articulação com os docentes da turma. Pretende-se 

melhorar a intervenção neste nível basilar da aprendizagem da Matemática, 

proporcionar aos docentes o conhecimento de estratégias específicas que se revelam 

particularmente eficazes na promoção mais efetiva e atempada do diagnóstico e da 

superação das dificuldades dos alunos (DRE, 2018). 
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3.7.1 Reflexão Crítica do Cargo 

Ao longo do ano letivo em que desenvolvemos a nossa ação através da implementação de 

atividade associadas a este projeto, muitas foram as dúvidas surgidas em cada momento, mas 

tal como referia o formador, Prof. Dr. Ricardo Teixeira, tudo era dinamizado, passo a passo, de 

forma a irmos encontrando a melhor maneira de introduzir novas metodologias e métodos de 

aprendizagem. A maior dificuldade vivenciada por nós, professores aplicadores do projeto, 

prendeu-se com a partilha de novas técnicas e metodologias do programa de Matemática nas 

salas de aulas de docentes titulares de turma do 1.º CEB, que se encontravam cansadas e 

abarrotadas de mudanças e novas orientações acerca dos currículos a implementar aos alunos. 

Referimo-nos a docentes que estão estabilizadas no sistema educativo há muitos anos e que 

estão habituadas a trabalhar segundo a sua própria metodologia, descrendo a interferência e a 

inovação de outro agente educativo na metodologia a usar. Apesar das complexidades 

vivenciadas com esta nova metodologia para trabalhar a área curricular da Matemática, ao 

longo do desenvolvimento das atividades e da tentativa de mudança de mentalidades 

começámos a verificar que na sua maioria estas docentes iam aceitando e realizando um 

esforço para se adaptarem esta mudança. 

O balanço final da implementação deste projeto será realizado em 2020, no término da 

aplicação do mesmo. Segundo informações que recolhemos nas escolas, alguns alunos 

beneficiam com a implementação desta nova metodologia que se prende ao trabalho 

desenvolvido pelas fases: concreto, pictórico e abstrato (CPA) e outros ficam aquém de atingir 

os conteúdos estipulados ao nível do currículo nacional. O tempo de concretização e aplicação 

dos novos conhecimentos é curto e compromete a aprendizagem destes alunos. Os currículos 

são exigentes e muito extensos, facto que dificulta, senão impossibilita mesmo, a aquisição de 

aprendizagens significativas e coesas para alunos do 1.ºCEB.  

Apesar de todas estas complexidades vivenciadas, o nosso trabalhado foi realizado com muito 

empenho e dedicação. Daqui resultou o reconhecimento do nosso trabalho, que se traduziu 

num convite por parte do Professor Doutor Carlos Santos, para uma apresentação do trabalho 

desempenhado no Colégio de São Tomás Conchas em Lisboa, no mês de março do referente 

ano letivo. A exposição do trabalho foi admirada e seguida por vários outros docentes que 

marcaram presença neste encontro, tornando desta forma, mais uma vez, o ensino 

colaborativo e partilhado útil e além-fronteiras, permitindo desta forma o enriquecimento de 

todos os que nele participam.  
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Parte III - Atividades/Projetos relevantes desenvolvidos  

 

A sociedade atual exige da escola mais do que a simples transmissão dos conteúdos expressos 

nos currículos, devendo também “assumir a responsabilidade de ensinar as competências 

sociais e proporcionar ocasiões de interação entre pares” (Silva & Lopes, 2008, p. 3) 

 

3.8 Projetos eTwinning desenvolvidos 

 

Como docentes registadas na plataforma eTwinning, desde 2009, fomos ao longo destes anos 

descobrindo as potencialidades disponibilizadas por esta plataforma educativa. O início da 

implementação de projetos e de conhecimento da mesma tornou-se num processo complexo 

e sujeito a alguma reticência da nossa parte, tal como se pode verificar mais adiante aquando 

a explicação dos projetos que dinamizámos. Ao longo dos anos fomos participando de forma 

indireta em atividades para projetos de colegas de escola que eram mais experientes e que 

nos foram transmitindo o gosto pela metodologia de projeto. Só em 2017 nos lançámos ao 

desafio, de forma individual, iniciando a implementação de um projeto por nossa própria 

vontade, sempre apoiados por colegas experientes.  Graças a esta vontade e colaboração 

conseguimos descobrir as potencialidades desta forma de estar na pedagogia educativa atual, 

baseado na partilha e na descoberta, transferindo o gosto pelos nossos alunos com os quais 

desenvolvemos a nossa prática.  

Neste sentido, passamos a apresentar os projetos dos quais fizemos parte integrante, quer 

como membros participativos, quer como fundadores.  

Projeto: Kids Forget Traditional Street Games 

✓ Ano de implementação: 2009/2013 

✓ Países Envolvidos: Polónia, Portugal, França, Turquia, Letónia, Roménia, Itália, 

Espanha, Reino Unido e Bulgária. 

✓ Descrição do projeto: objetivo principal - troca de jogos tradicionais entre as escolas 

parceiras. 

Com esta troca proporcionaram-se aprendizagens significativas, uma vez que, após a partilha 

de jogos utilizando variados meios (vídeos, escrita de cartas com explicação e regras, 

fotografias, entre outros) os alunos que recebiam a informação aplicavam-na aprendendo 

inúmeros jogos tradicionais de diferentes pontos do mundo.  
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 Este projeto desenrolou-se ao longo de vários anos devido ao gosto vivenciado por todos os 

docentes parceiros. Começou por um simples projeto eTwinning de partilha virtual e seguiu 

para uma proposta de projeto Comenius que foi aprovada e nos proporcionou a visita 

presencial a algumas escolas ao longo destes anos.  

Projeto: Create a tourist guide of the area your school belongs to! 

✓ Ano de implementação: 2015-16 

✓ Países Envolvidos: Turquia, Grécia, Lituânia, Finlândia, Espanha, Macedónia, Ucrânia, 

Alemanha, Polónia, Portugal, Áustria, Irlanda, Eslováquia, Itália, Sérvia, Bulgária, 

Moldávia e França.  

✓ Descrição do projeto: objetivo principal - criar um guia turístico da localidade de cada 

membro. 

Ao longo deste ano letivo os alunos visitaram e conheceram os monumentos mais importantes 

existentes na comunidade. Realizaram pequenos folhetos guias através de fotografias, 

itinerários e descrições que partilharam. Mais tarde, e depois de um consenso por parte dos 

docentes e alunos participantes alargou-se a pesquisa relativa à história local, aos serviços 

sociais existentes, à gastronomia, alojamento e locais importantes a visitar caso nos 

deslocássemos aos diferentes locais estudados.  

Proporcionou-se uma visão global e conhecedora de todas as localidades participantes neste 

projeto e adoçou-se a vontade de um dia os conhecer. A troca de culturas neste projeto foi 

contagiante e esclarecedora em diversos pontos de vista e opiniões, pois constatámos que 

todos nós eramos portadores de ideias pré-concebidas e erradas acerca de certas culturas e 

países.   

Projeto: Recycling in the classroom 

✓ Ano de implementação: 2016/17 

✓ Países Envolvidos: Polónia, Espanha, Portugal, Itália, Roménia, Albânia, Turquia, 

Grécia, Eslováquia, República Checa, Bulgária e Sérvia.  

✓ Descrição do projeto: objetivo principal – utilizar materiais reciclados para estimular a 

reciclagem.  

Hoje em dia todos estamos conscientes dos problemas ambientais e de como podemos 

contribuir para salvar nosso planeta. O projeto surgiu da preocupação por parte dos alunos e 

começámos através deste princípio a planear atividades na sala de aula que fossem realizadas 

com materiais reciclados. Ao longo do ano surgiram inúmeras ideias que conseguimos colocar 

em prática seguidamente no dia a dia. Realizámos ofertas e trocas entre parceiros, expandindo 
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técnicas e formas de reciclar pelos diferentes países. Os temas agregados a esta temática iam 

sempre sendo trabalhados de forma a estarem integrados no currículo da área de Estudo de 

Meio, adequando o projeto às necessidades que tínhamos no percurso educativo delineado.  

Projeto: Playing maths in the classroom 

✓ Ano de implementação: 2016/17 

✓ Países Envolvidos: Polónia, República Checa e Geórgia. 

✓  Descrição do projeto: objetivo principal – partilhar formas lúdicas de trabalhar 

Matemática.  

Hoje em dia, em todas as salas de aula, a Matemática ocupa um lugar de grande importância 

ao longo do caminho educativo, principalmente no 1.º CEB onde se adquirem as bases 

essenciais para a aquisição de conhecimentos no futuro. Como durante este ano letivo, 

estávamos integravas no projeto “Matemática Passo a Passo” como já havíamos referenciado 

anteriormente, procurámos uma resposta no eTwinning que nos ajudasse na partilha e no 

conhecimento de novas metodologias nesta área. O projeto foi na altura bem-sucedido, uma 

vez que se verificaram trocas ricas de como explicar e ensinar matemática de forma lúdica. 

Serviu também para os alunos constatarem, para além de inúmeras outras aprendizagens, que 

os conceitos básicos de matemática são iguais em todos os países, mesmo que falem línguas 

diferentes e que tenham diferentes culturas. Esta foi uma descoberta fascinante e incrédula na 

altura para os alunos, porque, mais uma vez, tinham em mente conceções erradas e 

estereotipadas acerca deste facto. 

Projeto: Outdoor learning in our countries 

✓ Ano de implementação: 2017/18 

✓ Países Envolvidos: Portugal (Açores e Madeira) e Bulgária 

✓ Descrição do projeto: objetivo principal – partilhar atividades ao ar livre.  

Este projeto surgiu da nossa presença numa formação - Multilateral Seminar "eTwinning and 

outdoor learning" realizada em Šibenik na Croácia. Desta formação resultou a criação deste 

projeto no eTwinning, conseguindo pela primeira vez conhecer pessoalmente as docentes com 

as quais iríamos desenvolver a prática colaborativa. Tratou-se de uma docente da ilha da 

Madeira e outra da Bulgária. Os alunos viveram o projeto com grande intensidade e vontade 

de partilhar, uma vez que trabalhámos nos Açores onde a paisagem proporciona um cenário 

maravilhoso para realizar atividades ao ar livre. As descobertas foram muitas, porque partimos 

neste ano letivo ao encontro de trilhos e locais que só teríamos acesso a pé e aos quais nunca 

nos tínhamos predisposto a visitar anteriormente. Conhecer um pouco de outra ilha 
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portuguesa e um pouco de um país distante como a Bulgária proporcionou nestes alunos 

novas aprendizagens acerca da fauna, da flora, clima e outras condições atmosféricas idênticas 

e ao mesmo tempo diferentes entre regiões.  

Projeto: Hour of Code in my School 

✓ Ano de implementação: 2017/18 

✓ Países Envolvidos: Grécia, Turquia, Portugal, República Checa e Polónia 

✓ Descrição do projeto: objetivo principal – praticar atividades relacionadas com a 

temática – Hora do Código 

Tratou-se de um projeto de curta duração que envolvia a troca de experiências efetuadas 

entre os dias 4 e 10 de dezembro pelos alunos no que se referia à tão divulgada Hora do 

Código. Existiam plataformas com atividades associadas a todos os níveis de ensino que 

proponham uma experiência relativa à programação para se comemorar este evento. Durante 

estes dias houve partilha de plataformas, atividades e momentos vivenciados em cada escola 

que interagiu neste projeto.  

Projeto: Get a Letter, send a Letter 

✓ Ano de implementação: 2017/18 

✓ Países Envolvidos: Itália, Portugal e Polónia 

✓ Descrição do projeto: objetivo principal – trocar cartas entre as diferentes escolas 

participantes. 

O projeto surgiu da necessidade de apresentar aos alunos diferentes e tradicionais formas de 

trocar correspondência sem ser só através do uso do meio comunicativo virtual – email ou 

plataformas das redes sociais. Neste sentido, aproveitou-se o facto de estarmos a vivenciar a 

época festiva da Páscoa e começaram-se a trocar ideias (tradições, receitas, decorações, 

costumes, etc…) acerca desta época nos diferentes países envolvidos.  Compunham-se textos, 

desenhos, trabalhos com material reciclável, entre outros e trocámos através do envio por 

carta entregue nos serviços postais locais. O envolvimento foi genérico e contagiante, pois 

sempre que aparecia um envelope entregue pelo carteiro a alegria e a curiosidade 

aglomeravam o momento. Trocaram-se inúmeras experiências e vivências referentes a 

diferentes culturas e tradições relativamente a esta época festiva.  

Projeto: Digital Story 

✓ Ano de implementação: 2017/18 

✓ Países Envolvidos: Portugal (RAA e Continental) e Turquia 
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✓ Descrição do projeto: objetivo principal – trabalhar uma história e contá-la aos 

parceiros.  

No início deste projeto cada parceira escolheu uma história para trabalhar com a sua turma e 

posteriormente apresentá-la aos parceiros. No nosso caso escolhemos a história “A girafa que 

comia estrelas” do autor José Eduardo Agualusa. Começámos a lê-la e interpretá-la para 

realizar atividades de apresentação aos colegas parceiros. Neste projeto tivemos a ajuda 

colaborativa do docente da disciplina de Inglês que apoiou na tradução dos textos efetuados. 

No final elaborou-se em colaboração um filme que contou a história em português com 

legendas em inglês e partilhou-se com os restantes parceiros. Foi um trabalho estimulante e 

encorajador de partilha de imaginação e ideias inatingíveis, não fosse um momento lúdico 

onde estas crianças conseguiram voar para além dos seus horizontes. Receber a partilha de 

histórias de parceiros também se tornou num momento marcante, pois vivenciaram-se 

experiências de contacto com a língua Turca que se mostrou bem diferente da nossa.  

Projeto: Spring Cards Exchange 

✓ Ano de implementação: 2017/18 

✓ Países Envolvidos: Eslováquia, Turquia, Roménia, Croácia, Espanha, Polónia, Portugal, 

Lituânia, Macedónia, Itália e Suécia  

✓ Descrição do projeto: objetivo principal – trocar cartas entre as diferentes escolas 

participantes. 

O projeto começou por ser uma simples partilha de cartões acerca da Primavera. O entusiasmo 

vivido pelos alunos das diferentes turmas participantes foi incomensurável e permitiu um 

alargamento da ideia inicial, partindo para a troca de conhecimentos acerca de tradições, 

costumes e culturas entre os países envolvidos. O desenvolvimento desta partilha colaborativa 

proporcionou a duas escolas o prémio de selo de qualidade conferido pela NSS - Serviço 

Nacional de Apoio de Portugal do eTwinning.  

Segundo podemos constatar na página do eTwinning: 

“Os Selos de Qualidade eTwinning são concedidos a professores com excelentes 

projetos eTwinning. Significa que o projeto atingiu um determinado padrão a nível 

nacional e europeu. Por esse motivo, existem dois Selos: o Selo Nacional de Qualidade 

e o Selo Europeu de Qualidade” (NSS, 2018). 

Foi com alegria e entusiasmo que todos vivenciámos o momento, pois foi a primeira vez que 

nos foi atribuído este selo de reconhecimento do trabalho realizado. Com este acontecimento, 

partimos à procura de explorar mais e melhor esta plataforma para procurarmos responder 
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aos parâmetros necessários para conseguir um Selo de Qualidade Europeu futuramente 

noutros projetos.  

 

Projeto: Good Deeds, Good Hearts 

✓ Ano de implementação: 2018/19 

✓ Países Envolvidos: Reino Unido, Portugal (Continente e RAA), Turquia, Roménia, 

Grécia, Polónia, Itália e Espanha  

✓ Descrição do projeto: objetivo principal – realizar uma boa ação em cada mês ao longo 

do ano letivo.  

Este projeto começou a ser implementado neste ano letivo, numa das escolas onde exercemos 

a nossa atividade profissional. Salientamos que como docentes de NEE, este ano letivo temos a 

nossa prática efetiva destacada para duas escolas pertencentes ao agrupamento Escola Básica 

e Integrada da Praia da Vitória na ilha Terceira na RAA. A pertinência deste projeto prendeu-se 

com a inclusão dos alunos NEE em atividades planificadas para as turmas onde estes estão 

inseridos. Trata-se de um projeto que está a resultar de forma muito positiva, pois consegue 

consciencializar os alunos para a causa e ao mesmo tempo conhecer melhor os países 

parceiros participantes. Como docentes de Educação Especial sentimo-nos motivadas e com 

vontade de continuar este projeto, pois envolve não só alunos como também as professoras 

titulares das turmas, onde estes estão inseridos. São docentes que nunca experimentaram o 

trabalho em metodologia colaborativa e nem estavam inscritas nesta plataforma. Tem-se 

demonstrado muito positiva a experiência e a partilha.  

Projeto: Recycling Union 

✓ Ano de implementação: 2018/19 

✓ Países Envolvidos: Reino Unido, Portugal (RAA) e Turquia 

✓ Descrição do projeto: objetivo principal – promover a reciclagem na sala de aula. 

Este também é um projeto que se encontra a ser desenvolvido numa escola onde exercemos a 

nossa prática profissional este ano letivo. Está ainda numa fase inicial e até ao momento 

efetuámos uma planificação geral acerca das principais atividades que vão ser efetuadas ao 

longo do ano pelos parceiros.  

 
3.9 Projeto Ciência na Escola – Fundação Ilídio Pinto 

O projeto «O Nosso (Des)envolvimento Sustentável» foi organizado e desenvolvido por nós no 

ano letivo 2010/2011 como intuito concorrer ao 2.º escalão dirigido a turmas do 1.º CEB da 9ª 

edição do Prémio Fundação Ilídio Pinho – Ciência na Escola, lançado anualmente com o intuito 
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de as escolas/agrupamentos conseguirem angariar algum financiamento monetário para 

enriquecerem as escolas com material virado para o desenvolvimento das ciências.  

Apresentamos de seguida o resumo avaliativo final do projeto, realizado por nós, apresentado 

para a candidatura: 

O projeto “O Nosso (Des)envolvimento Sustentável” nasceu da ideia de procurar dar 

respostas a várias vertentes que são visíveis e importantíssimas no meio onde 

vivemos. Ao longo da vida, o ser humano continua a destruir o meio ambiente onde se 

encontra envolvido. O crescimento das cidades, das indústrias e dos meios de 

transporte está a modificar o verdadeiro sentido do planeta. Já se sabe que o 

desenvolvimento é necessário e essencial, porém cada pessoa tem de ter uma função 

de respeitar o meio ambiente, pois é fator de que depende vida. O conceito de 

sustentabilidade significa conseguir construir todo o desenvolvimento necessário, mas 

com o cuidado primordial de ter sempre em conta o equilíbrio ecológico do Mundo. É 

neste sentido que este projeto foi importante, contribuindo para a modificação de 

comportamentos e pensamentos em idades em que é fundamental passar a 

mensagem que ainda há a possibilidade de melhorar a biologia do mundo. Planificar os 

temas pelos quais este se iria orientar foi uma tarefa complicada, uma vez que a 

aglomeração de temáticas associadas a esta realidade é imensa e ao longo destes 

meses foram surgindo cada vez mais ideias e formas de aprender a honrar a Natureza. 

O lugar onde nos encontramos é por excelência o mais apropriado para vivermos esta 

realidade. Estamos rodeados de Natureza pura, que também se encontra em 

constante transformação e degradação. Encontrámos animais e plantas que estão em 

risco de extinção e contribuímos, na medida do possível, para que algo possa mudar. 

Ao exercermos a atividade de plantar árvores endémicas, contribuímos para 

aperfeiçoar os conhecimentos dos alunos, que eram praticamente nulos e, ao mesmo 

tempo, se elas crescerem, vão ajudar a reduzir o número de árvores que estão a 

desaparecer. Os Cagarros, que são aves que se encontram neste arquipélago, 
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provocaram um sentimento de angústia a estas crianças, pois estão habituadas a vê-las 

e ouvi-las e nunca se tinham apercebido da gravidade da sua situação em tempos 

futuros. A horta produzida num espaço que lhes é familiar e que se encontrava 

abandonado proporcionou um conjunto de experiências fantásticas, pois pôde-se 

analisar e apreciar todo o envolvimento que traduz o mexer na terra. Desde as 

espécies animais, solo, plantas e raízes à forma como se realiza o processo de 

fertilização da terra sem que seja necessário recorrer a adubos químicos e outras 

formas de prejudicar o meio ambiente. Conheceu-se também uma nova técnica que se 

traduz eficaz, por poder ser utilizada e praticada em qualquer lugar, sem que para isso 

seja necessário ter as condições favoráveis para o fazer. Nas grandes cidades, as 

pessoas vivem aglomeradas em edifícios fechados sem acesso a um bocado de terreno 

para cultivar, mas, deste modo, é possível produzir os seus próprios alimentos sem 

grandes exigências e espaços. Com esta ação os alunos aperceberam-se de quão 

evoluída se encontra a tecnologia, pois nunca tinham imaginado que tal seria possível 

de realizar. O facto de apresentar e manusear material laboratorial, quase 

diariamente, provocou uma reação efervescente nestas crianças. Tornaram-se seres 

que querem observar tudo o que encontram ao microscópio, chegando a adotar 

animais que foram observados e estudados ao longo do percurso destas atividades. É o 

caso do bicho-da-seda, que, depois de analisado através da lupa microscópica passou a 

ser encarado como um animal de estimação de muitas crianças. Hoje, é possível 

afirmar que estas se encontram atraídas pelos meios científicos e estão aptas a 

manusear qualquer tipo de material laboratorial com todo o cuidado exigido e 

respeitando as suas regras de utilização. 

A mudança de atitudes também se demonstrou bastante visível no que se refere à 

poluição do meio ambiente. Após a tomada de consciência da realidade vivida nos 

Açores em relação ao tratamento que se dá ao material utilizado nas lavouras, por 
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parte dos lavradores, estes alunos procuravam espalhar a mensagem, em qualquer 

ocasião, de que estamos a estragar a paisagem magnífica que este espaço nos faculta 

e, principalmente ao nível das suas próprias atitudes, verificou-se um cuidado 

exacerbado em relação aos espaços verdes da escola. Como conclusão, pode-se 

afirmar que, ao longo do envolvimento do projeto, foi-se então constatando a falta de 

consciencialização que existia por parte destes alunos com a Natureza. A proporção de 

beleza que esta fornece ao Homem estava esquecida e pouco consciencializada. É por 

esse motivo que o Desenvolvimento Sustentável é um desafio que se impõe a todas os 

seres humanos, em pleno Século XXI, para que possamos atingir o importante objetivo 

de preservar o Mundo. É com procedimentos como estes que podemos contribuir para 

a mudança de atitudes nas gerações futuras, procurando alargar os horizontes destes 

cidadãos que já se sentem ativos nesta vertente (Dias, 2010). 

 
Depois de um ano de trabalho árduo, que envolveu toda a comunidade escolar (alunos, pais, 

assistentes operacionais, professores, junta de freguesia, câmara municipal, instituições de 

solidariedade e de serviços municipalizados, entre outros), a nossa escola foi condecorada ao 

nível nacional e posteriormente ao nível regional com a atribuição de uma Menção Honrosa 

acompanhada com uma ajuda financeira no valor de 1500€ (Pinho, 2010) que foi 

posteriormente aplicada em material laboratorial para que os alunos das escolas do 1.º CEB 

também pudessem realizar experiências práticas e com a oportunidade de manipular e 

manusear este tipo de material.    

3.10 Projetos Comenius – Erasmus+ 

Ao longo da nossa carreira, estivemos envolvidas em dois projetos Comenius1: um numa 

escola sediada na RAA – ilha Terceira e outro numa vila alentejana denominada Alcáçovas. O 

primeiro projeto denominado Kids Forget Traditional Street Games foi desenvolvido em 4 

anos letivos (2019/11) e contou com a participação de 7 escolas localizadas em diferentes 

                                                             
1 Os projetos Comenius são uma das ações específicas do programa Erasmus+. Este visa 
reforçar a dimensão europeia estendendo-se pelos níveis de educação infantil, pré-primária, 
básica e secundária. Estes tipos de projetos têm por objetivo ajudar os alunos, os professores e 
os membros da equipa pedagógica a entender melhor o leque de culturas, línguas e valores 
europeus. 
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países (Portugal, Turquia, França, Escócia, Espanha, Bulgária e Itália). Teve como objetivo 

primordial promover os jogos tradicionais de cada um dos países parceiros e iniciou-se num 

simples projeto eTwinning, tal como já tínhamos referido. A sua implementação permitiu a 

partilha de jogos para além das suas fronteiras, ultrapassando as barreiras linguísticas. Foram 

explorados diferentes tipos de jogos: de rua, de pátio, de interior, de diferentes épocas.  

O desenvolvimento deste projeto incentivou os alunos a participar em jogos há muito 

esquecidos, a colaborarem com os seus pares com o intuito de descobrirem novos jogos e 

formas de jogar, e a partilhar com outros as suas descobertas. Os alunos de cada escola 

parceira pesquisaram e aprenderam os jogos tradicionais da sua cultura, partilharam e 

apresentaram os seus jogos através da página da Internet do projeto e por DVD, forneceram, 

também, as regras de cada jogo, a fim de permitir que os alunos dos países parceiros 

pudessem aprender os jogos tradicionais de todos os países envolvidos. 

De todo o trabalho realizado foi possível tirar conclusões interessantes, como por exemplo, 

que em muitos países distantes se jogam os mesmos jogos ou jogos similares, o que significa 

que muitos jogos são internacionais e terão uma origem comum. Os nossos alunos jogam, 

muitas vezes, os mesmos jogos que as crianças de todo o mundo. Mas, apesar disso, tivemos a 

oportunidade de aprender muitos jogos novos que são jogados pelas crianças de outros países. 

Este projeto revelou-se um recurso fantástico, e foi bem-sucedido na comprovação de que as 

crianças sempre jogaram e continuarão a jogar e que o jogo é intrínseco à essência do ser 

humano. Mostrou-nos também que o jogo faz parte de um mundo de inocência, que não 

conhece fronteiras e discriminações. Acreditamos que muitas crianças têm redescoberto a 

alegria de brincar ao ar livre, ao invés de permanecerem, passivamente, sentadas à frente de 

televisores ou durante longas horas no computador. 

Através das mobilidades realizadas por nós (Itália e França) fomos melhorando a nossa 

parceria e aprendemos muito sobre diferentes práticas profissionais e diferentes culturas. A 

plataforma de comunicação utilizada em conjunto permitiu a partilha de fotografias, vídeos e a 

comunicação regular, pelo menos semanal, sobre o andamento do projeto. Em cada uma das 

escolas parceiras, os alunos beneficiaram muito da parceria implementada. No 

desenvolvimento do projeto foram consideradas, também, as opiniões dos alunos, pais e avós, 

através do envio de questionários sobre suas vivências em relação aos jogos tradicionais, assim 

como foram sendo apresentados alguns resultados de forma regular, o que ajudou a manter as 

famílias dos alunos envolvidas e a par do projeto.  

O segundo projeto, do qual fizemos parte denominou-se Water my flower e foi também 

desenvolvido ao longo de 3 anos (2011/13), embora a nossa participação apenas tenha sido 

durante o ano letivo que lecionámos naquela escola. Este teve como parceiras 5 escolas de 
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países diferentes: Polónia, Turquia, Espanha, Roménia e Portugal. Como objetivo base tivemos 

a flor, tema do projeto, que foi também um símbolo mundial de emoções que serviu para 

expressar o significado da flora de cada país. O nosso objetivo foi introduzir as flores como 

símbolo da nossa cultura tradicional, pois naquela região eram símbolo de cerimónias, de 

literatura, e decorações, de artesanato e de canções.   

Os estudantes dos diferentes países participantes falaram da linguagem das flores cantando 

canções, desenhando figuras, lendo poemas e realizando um pequeno filme sobre a 

construção de um jardim de flores partilhadas por todos os parceiros. Aprenderam como 

plantar e como crescem os diferentes tipos de flores. Prepararam exibições de artesanato 

tradicional usando flores e as suas decorações, partilhando tradições típicas alentejanas. 

Criaram também um dicionário multilingue sobre flores incluindo os significados tradicionais e 

as figuras das flores dos países parceiros. Pintaram-se paredes das escolas com flores coloridas 

específicas de cada cultura e de cada país, realizaram pesquisas na literatura inerentes ao 

tema para criar um folheto com os poemas acerca de flores de todos os participantes. 

Em suma, com este projeto criaram uma linguagem comum a todos os alunos acerca das 

flores. Alunos e professores tiveram oportunidade de criar encontros onde se eliminaram as 

ofensas, o racismo e a xenofobia promovendo uma geração psicologicamente saudável em paz 

com o Mundo.   

 

3.11 Reflexão Crítica das atividades e projetos desenvolvidos 

 
Se não encontrarmos respostas adequadas a todas as questões sobre educação, 

continuaremos a forjar almas de escravos em nossos filhos"  
(Célestin Freinet) 

 
A educação como meio responsável por educar a sociedade, está rodeada por constantes 

mudanças sociais, políticas, culturais e económicas que a caracterizam. Neste sentido 

verificamos que esta se encontra integrada numa sociedade que se depara com constantes 

aprendizagens. Daí a importância de reconhecer a inclusão, como um direito ao acesso à 

aprendizagem em conjunto apesar das diferenças que cada um manifesta. Além disso, são 

desafios decorrentes das mudanças educativas potenciar o desenvolvimento cognitivo e 

metacognitivo dos alunos, privilegiando a formação ao longo da vida (Ribeiro, 2012). 

Contrariando esta posição a escola denominada outrora tradicional, centrada no professor e 

na sua sabedoria, deixa de prevalecer nas escolas do século XXI, passando a proporcionar um 

ensino baseado na participação ativa dos seus intervenientes, proporcionando desta forma a 

construção do conhecimento aos alunos, transformando o professor num agente inovador 

capaz de transpor para os seus discípulos a aprendizagem baseada em metodologias e técnicas 
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dinamizadoras das suas capacidades e conhecimentos, estimulando  competências que se 

traduzam em aprendizagens significativas (Ribeiro, 2012). 

A utilização da metodologia de trabalho colaborativo é rica do ponto de vista das 

aprendizagens que proporciona, quer ao nível de aprendizagens académicas, quer ao nível de 

aprendizagens culturais e sociais.  

Através do tipo de projetos de colaboração e cooperação apresentados anteriormente, os 

alunos são motivados a aperfeiçoar os seus conhecimentos relacionados com a língua inglesa e 

a contactar com outras línguas, alargando os seus conhecimentos ao nível mundial. Este tipo 

de trabalho na sala de aula enfatiza a aprendizagem de línguas estrangeiras desde tenra idade, 

não só através da oportunidade de interagir em outros idiomas, mas também aumentando a 

sua capacidade de compreensão intercultural através de meios indiretos. As crianças 

tornaram-se utilizadores mais competentes das TIC através do contacto com os parceiros e o 

desenvolvimento de tarefas usando vários meios tecnológicos e competências que irão 

prepará-los para viver na atual sociedade, tecnologicamente avançada. 
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CAPÍTULO 4 – INFLUÊNCIA DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E DA FORMAÇÃO CONTÍNUA NA 

PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 
Ao longo deste capítulo demonstraremos através de uma exposição reflexiva a forma como a 

experiência profissional da docente influenciou a sua prática pedagógica, realçando ainda 

alguns fatores que condicionam a mesma.  

 

4.1 Balanço das estratégias e metodologias desenvolvidas 

 
Depois da realização deste relatório, torna-se fulcral fazer um balanço acerca das 

metodologias utilizadas ao longo de 13 anos de atividade docente. Embora a disposição 

presente deste relatório não faculte uma visão integral acerca destas evoluções, é 

imprescindível afirmar que estas existiram e continuarão a existir ao longo de todo o trabalho 

que enfrentaremos. Esta evolução deveu-se e deve-se ao facto do avanço dos tempos e da era 

moderna também. Há anos que enfrentamos uma massificação relativamente ao uso das TIC 

graças ao Plano Tecnológico da Educação verificada nas escolas. O acesso fácil aos recursos 

informáticos facilitou em muito a vida dentro da sala de aula, mas “obrigou” a que nós, 

profissionais da educação, nos ajustássemos repentinamente a esta mudança.  

Refletindo acerca da nossa experiência vivenciada ao longo destes anos, apercebemo-nos que 

mais facilmente vamos adaptando estratégias e técnicas a utilizar em determinadas ocasiões e 

formas de trabalhar e que vamos aprofundando o nosso campo de ação, quer a nível global, 

como a nível individual, quando remetemos a nossa intervenção a casos específicos de alunos 

com necessidades educativas especiais. Também nos é permitido estabelecer formas mais 

motivadoras e aceitáveis por parte dos alunos resultantes em melhores resultados no 

desenvolvimento de competências e aprendizagens significativas. Esta implementação de 

estratégias e metodologias está dependente do contexto educativo onde vamos estabelecer a 

nossa ação. Existe sempre um indeterminado conjunto de fatores (meio, alunos, colegas 

disciplinares, encarregados de educação, entre outros) que estabelecem laços facilitadores e 

limitadores de determinação do tipo de ação que vamos realizar ao longo de cada ano.  Os 

recursos existentes também definem o tipo de intervenção que será realizada no momento da 

ação. Todos sabemos que as escolas, infelizmente, não estão todas equipadas de forma igual e 

completa para nos facilitar na planificação e idealização do trabalho.   

Quanto ao tipo de alunos, e baseando-nos na nossa experiência profissional, cada caso é 

sempre um caso e cada grupo de trabalho é distinto também. As metodologias utilizadas num 

momento, decerto, nunca serão iguais aquando experimentadas com outro público – alvo. 
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Mais se sente quando trabalhados com alunos com necessidades educativas especiais que 

obriga a uma especificação do planeamento do trabalho de forma muito individual, minuciosa 

e cuidada. Na inclusão destes alunos em turmas do ensino regular também tem de existir um 

planeamento cuidado e capaz de ressalvar as evidências e os sucessos por parte de todos os 

alunos envolvidos.  

A formação contínua, por nós frequentada, foi permitindo o alargamento das estratégias e 

metodologias implementadas na sala de aula, ao longo dos anos de intervenção pedagógica. 

Todas elas se têm demonstrado influenciadoras na prática pedagógica, proporcionando uma 

evolução constante e ativa ao longo dos anos de experiência que fomos e vamos vivendo. As 

formações que foram desenvolvidas ao nível internacional permitiram-nos alargar e 

impulsionar a nossa forma de estar no ensino. Vivenciar diferentes formas e métodos de estar 

na escola e na sociedade permitem-nos refletir acerca do que vamos fazendo e alcançando no 

dia a dia. Trocar impressões entre colegas de diferentes países tornou-se influenciador e 

proporcionou-nos momentos questionáveis acerca do que podemos melhorar e adaptar ao 

longo da nossa prática profissional.  

Ao nível do futuro e com a obtenção deste mestrado, pensamos que poderemos alargar este 

horizonte ao nível do ensino através da metodologia de projetos nacionais e internacionais. De 

acordo com a experiência que temos e nas escolas onde poderemos vir a desenvolver a nossa 

ação, os alunos do 2.º CEB também poderão vivenciar este tipo de experiência pedagógica. 

Denotámos durante alguns anos que turmas que experimentaram connosco momentos de 

partilha colaborativa no 1.º CEB, quando chegaram ao 2.º CEB, manifestaram a ausência desta 

partilha e metodologia de trabalho. A nossa vontade de experimentar é grande e foi a enorme 

impulsionadora da concretização deste investimento na nossa formação.  

Desta forma, pensamos que a elaboração deste relatório permitiu realizar uma reflexão 

afincada acerca do que temos vivido até aqui, assim como o que desejamos viver no futuro. 

Com a realização do mesmo, podemos parar para pensar em todo o processo de 

ensino/aprendizagem, revendo estratégias e metodologias que fomos enfatizando ao longo 

dos anos em contexto de sala de aula e fora dela. No decurso da nossa pesquisa, também nos 

fomos confrontando com novas metodologias e formas de estar no ensino que nos 

provocaram vontade de investigar e experimentar futuramente.  

Como forma de conclusão, consideramos que a pesquisa efetuada para a realização do 

presente relatório veio evidenciar-nos, de forma mais vigorosa, a continuação na aposta 

profissional relativa à atualização científica constante, quer ao nível científico, quer 

pedagógico, de forma a prosseguirmos a nossa ação de educar crianças e torná-las seres ativos 

e presentes na sociedade que os recebe.  
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4.2 Limitações do relatório  

 

As principais limitações que subjazeram à realização deste relatório prenderam-se com a 

escassez de tempo necessário para a organização e a escrita do mesmo. Atualmente a escola, 

no desempenho da nossa atividade docente, está cada vez mais exigente na atribuição do 

serviço, pois encontramo-nos a desempenhar funções, este ano letivo em 3 estabelecimentos 

de ensino diferentes, apoiando alunos com NEE com tipologias muito diferenciadas em cada 

uma delas. Infelizmente os recursos humanos ao nível do Ensino Especial continuam cada vez 

mais escassos e o desempenho profissional é limitado principalmente por estes fatores. Outra 

limitação encontrada, não tem que ver com o desenvolvimento da redação do relatório em si, 

mas com a implementação de projetos colaborativos no nosso dia a dia. Os programas 

curriculares estipulados pelo Ministério da Educação são cada vez mais extensos e exigentes 

roubando espaço ao ensino inovador e diferenciativo. Como docente de educação especial 

este ano, encontramos alguma dificuldade em despoletar o gosto pelo ensino colaborativo nas 

colegas titulares de turma com quem desenvolvemos a nossa prática pedagógica, pois 

demonstram-se reticentes quanto à atribuição de tempo para a concretização dos mesmos. É 

compreensível que tal situação de verifique, uma vez que estas se sentem seres imputáveis ao 

tempo e à gestão do currículo, mas a nossa tarefa é nunca desistir e provar que a educação vai 

muito para lá de manuais e currículos formais.  
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES 

 
 
Neste capítulo apresentamos as conclusões que resultaram da realização deste relatório de 

acordo com os objetivos definidos no início deste trabalho.  

Neste sentido, ao longo do 1.º capítulo do relatório explicámos a contextualização do estudo, 

identificando o problema, os objetivos estipulados e, por fim, a forma em como o iríamos 

orientar.  

No segundo capítulo resolvemos explanar um pouco da importância do ensino de alunos com 

NEE e assentar as semelhanças e as diferenças existentes no país ao nível de legislação relativa 

a estes alunos em dois contextos educativos distintos. Numa segunda parte, resolvemos fazer 

uma abordagem relativamente à importância do uso das TIC na sala de aula e da 

implementação do trabalho colaborativo através de plataformas de partilha educacional 

virtual. Pensamos que ficou notório neste relatório que a vontade de continuar no futuro a 

desenvolver este tipo de atividades com alunos no 2.º CEB é grande e estimuladora.  

Ao longo do desencadeamento do capítulo 3, destacámos a formação contínua por nós 

frequentada, os cargos mais importantes que desempenhámos ao longo destes 13 anos e, por 

fim, apresentámos alguns projetos organizados e participados nas escolas por onde passámos. 

Finalmente no capítulo 4, realizámos um breve balanço sobre a influência que a experiência 

profissional, bem como a formação contínua frequentada.  

Procurámos ainda fundamentar as estratégias e as técnicas escolhidas para as diferentes 

atividades letivas, refletir acerca da nossa influência profissional na prática pedagógica e, 

simultaneamente à revisão bibliográfica efetuada, melhorar e atualizar a prática pedagógica de 

ensino que proporcionou o alcance dos objetivos definidos por nós inicialmente.  
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