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sábAdO, 3O dE jAnEirO
AuditóriO 2

1OHOO–11HOO

rApsOdOs E 
trOvAdOrEs – 
liGAÇõEs imprOvávEis?
11HOO–11H3O
intErvAlO

11H3O–12H3O

mOvērE
12H3O

dEbAtE
mOdErAdO pOr rui viEirA nEry,  prOGrAmA  
GulbEnkiAn dE línGuA E culturA pOrtuGuEsAs

13HOO–14H3O
AlmOÇO

14H3O–15H3O

OndómEtrO/mufin
15H3O–16HOO
intErvAlO

16HOO–17HOO

GinásiO!
17HOO

dEbAtE
mOdErAdO pOr nunO m cArdOsO,  
tEAtrO nAciOnAl sÃO jOÃO, pOrtO
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dOminGO, 31 dE jAnEirO
AuditóriO 2

1OHOO–11HOO

ErmidA
11HOO–11H3O
intErvAlO

11H3O–12H3O

cOnsciênciA.cOrpO 
.cOnsumO.cOm
12H3O

dEbAtE
mOdErAdO pOr mArtA mArtins,  
ArtEmrEdE – tEAtrOs AssOciAdOs
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O projeto 1O × 1O teve início no ano letivo 
de 2O12/13 e encontra-se agora na sua  
4  edição. É um projeto piloto que 
fomenta a colaboração entre artistas 
e professores de diversas disciplinas do 
ensino secundário, com o objetivo de 
desenvolver estratégias de aprendizagem 
eficazes na captação de atenção, 
motivação e envolvimento dos alunos em 
sala de aula. Após a realização de uma 
residência artística, em julho passado, 
entre professores e artistas, seguiu-se 
um período de 3 meses de trabalho nas 
escolas, que implicou 6 triplas, 2 professores 
para 1 artista, e a participação dinâmica 
dos respetivos alunos. Os processos de 
trabalho e os seus resultados são agora 
apresentados na fundação calouste 
Gulbenkian, no mosteiro de s. bento, 
no porto e nas respetivas escolas onde 
o mesmo foi realizado, através de aulas 
públicas de diferentes formatos, com  
a finalidade de partilhar os sucessos  
e as dificuldades sentidas neste processo  
de aprendizagem mútua.
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EnquAdr AmEntO
É pertinente e necessário refletir e 
partilhar dificuldades e práticas de 
sucesso que envolvam os alunos na 
grande aventura que é Aprender. 
O que fazer para tornar a matéria 
curricular motivadora para o aluno, 
relacionando-a com o universo das 
suas experiências e interrogações? 
será que podemos desenvolver novas 
abordagens ao ensino/aprendizagem? 
como passar do ensino sequencial e 
transmissivo para a aventura de ensinar 
aprendendo e aprender participando? 
O 1O × 1O procura soluções para estas 
perguntas envolvendo professores, 
artistas e alunos numa colaboração 
dinâmica e estreita.

O mOdElO
três momentos fundamentais 
caracterizam o desenvolvimento 
do projeto. O primeiro assume a 
forma de uma residência artística 
de seis dias, onde os artistas e os 
professores desenvolvem interações e 
cumplicidades na reflexão, na partilha 
de saberes e de experiências em 
ambiente informal. O segundo realiza- 
-se nas escolas durante o primeiro 
período do ano letivo. consiste na 
conceção de um projeto pedagógico 
singular, por uma tripla de professores/
artista, que testa e aplica em sala 
de aula e no contexto da disciplina, 
algumas das micropedagogias que 
o projeto tem vindo a desenvolver, 
lançadas e exploradas nas residências. 
Os alunos são chamados a participar 
ativamente durante o processo e a 
contribuir com as suas experiências, 
dúvidas e sugestões. finalmente, 
para concretizar o terceiro momento, 
artistas, professores e respetivos 
alunos, idealizam uma forma de 

partilhar a sua experiência com a 
comunidade educativa - professores, 
artistas, educadores, investigadores, 
encarregados de educação - através 
de uma “aula pública”.

rEsultAdOs E impAc tOs  
dAs EdiÇõEs AntEriOrEs  
(2O12 A 2O15)

EscOl As EnvOlvidAs
Escolas secundárias padre António 
vieira, d. dinis, d. pedro v, Alves redol, 
portela de sacavém, cerco (porto); 
caldas das taipas (Guimarães), Escola 
secundária com 3  ciclo seomara  
da costa primo, Escola básica de  
2  e 3  ciclos da Abrigada, colégio  
de santa doroteia.

pArticipAntEs
� 18 artistas
� 28 professores (a que acrescem  
354 professores nos workshops  
de formação realizados nas escolas)
� 1O escolas
� 26 turmas
� 5O3 alunos
� 4 mediadores

impAc tOs
criação de um conjunto de estratégias 
e atividades a que os participantes 
deram o nome de “micropedagogias” 
– rituais, exercícios, tarefas, técnicas 
e ferramentas – e que se revelaram 
eficazes para a criação de um sentido 
de grupo, para fomentar a relação 
professor/aluno e para despertar a 
motivação, o interesse e a curiosidade 
pelas matérias curriculares tornando  
a sua aprendizagem significativa.
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nA pErspE tivA dOs EstudAntEs
� Aumento da motivação e do 
interesse pela aprendizagem.
� Estratégias inovadoras e úteis para  
a compreensão da matéria.
� maior coesão e colaboração entre 
os diferentes elementos da turma.
� Estímulo ao trabalho de grupo  
e à pesquisa individual.

nA pErspE tivA dOs ArtistAs
� maior rigor e exigência no trabalho 
criativo.
� melhor entendimento do contexto 
escolar e do papel do professor.
� importância da relação entre  
as práticas artísticas e as de ensino/
aprendizagem.

nA pErspEtivA dOs prOfEssOrEs
� vontade de arriscar e experimentar 
a mudança.
� vantagem do olhar externo  
do artista no contexto da Escola  
e da sala de aula.
� relevância da escuta e partilha das 
diferentes perspetivas e saberes.
� cumplicidade do artista no apoio à 
experimentação de novas abordagens 
para a aprendizagem.
� potencialidades da articulação entre 
as práticas artísticas e as matérias 
curriculares.
� importância da diversificação e 
organização dos espaços de aula na 
criação da motivação dos alunos.
� mudança efetiva no comportamento 
dos alunos, no seu interesse e 
envolvimento na aprendizagem.
� diálogo construtivo entre artista  
e professor.
� consciencialização da função 
criativa e das estratégias artísticas  
e de como funciona.

Esta informação foi coligida a partir 
dos relatórios individuais de todos os 
artistas e professores e dos relatórios 
de avaliação externa, que incluíram os 
dados recolhidos através de diferentes 
instrumentos de avaliação, aplicados  
a todos os participantes.

cAr Ac tEriZ AÇÃO dA 4  EdiÇÃO
O modelo da 4  edição do 1O × 1O  
sofreu algumas adaptações 
decorrentes da avaliação das edições  
anteriores, ponderando as sugestões  
e recomendações dos parceiros e 
participantes. Assim, na edição em 
curso, o projeto realizou-se em três 
escolas de lisboa, uma do porto e uma 
de Guimarães, reunindo 12 professores  
de 7 disciplinas diferentes do 1O  ano 
do ensino secundário regular.  
constituíram-se nas escolas núcleos 
formados por dois professores da 
mesma turma e 1 artista, com o 
objetivo de obter efeitos de mudança 
mais significativos. realizaram-se 
também workshops de formação 
abertos a todos os professores das 
respetivas escolas, no intuito de 
disseminar alguns ecos do projeto.

pArcEriAs
À semelhança das edições anteriores 
o projeto foi integrado no plano de 
atividades das escolas parceiras através 
de protocolos estabelecidos com  
as respetivas direções; o calendário  
de trabalhos foi estudado de forma  
a equilibrar a duração do projeto com 
a disponibilidade do professor. foi 
possível estender o projeto ao norte do 
país, graças às parcerias estabelecidas 
com A Oficina de Guimarães e o teatro 
nacional de são joão no porto, que 
assumiram a responsabilidade de 
coordenar a respetiva implementação 
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naquelas cidades. O centro de 
formação de Escolas António sérgio 
em lisboa manteve a sua parceria, 
assumindo a coordenação do processo 
de acreditação dos professores 
envolvidos no projeto. Outro parceiro 
importante é a unidade de investigação 
em Educação e desenvolvimento da 
universidade nova de lisboa que está 
a formular o enquadramento teórico 
das experiências educativas de relação 
entre arte e educação realizadas no 
âmbito deste projeto, para além de um 
importante contributo na divulgação do 
projeto em conferências e publicações 
da especialidade.

pArticipAntEs
� 6 artistas no ativo, de diferentes 
disciplinas – artes visuais, dança/
performance e voz, teatro e música –  
com experiência de trabalho 
pedagógico em contextos formais  
e não formais;
� 12 professores do ensino secundário 
de diferentes disciplinas – português, 
história, economia, educação física, 
biologia, físico-química e matemática;
� 5 escolas / 6 turmas – 3 de lisboa,  
1 de Guimarães e 1 do porto 
envolvendo um total de 155 alunos
� 4 mediadoras (1 curadora educativa, 
1 filósofa, 1 artista/formadora  
e 1 consultora/avaliadora)

Os prOfEssOrEs
� Ana Gabriela freire, da área  
de História
� Ana leite, da área de Educação física
� Ana paula serra, da área  
de português
� André Guterres, da área  
de físico-química
� Eduarda carnot, da área  
de Economia

� francisco Estorninho, da área  
de matemática
� Glória pereira, da área  
de físico-química
� isabel nunes, da área de biologia
� luís costa, da área de Educação 
física
� lurdes Henriques, da área  
de físico-química
� manuela Aguiar, da área  
de português
� maria josé ramos, da área  
de português

Os ArtistAs:
� António jorge Gonçalves,  
Artes visuais
� catarina lacerda, teatro
� catarina requeijo, teatro
� joão Girão, Artes visuais
� margarida mestre, dança,  
voz, performance
� simão costa, música

mEdiAdOrEs
� Aldara bizarro, coreógrafa  
e formadora
� dina mendonça, filósofa  
e professora universitária
� judith silva pereira, avaliadora  
e consultora 
� susana Gomes da silva,  
educadora e curadora educativa

As EscOl As
� Escola secundária d. dinis
� Escola secundária seomara  
da costa primo
� Escola secundária padre António 
vieira
� Escola secundária de caldas  
das taipas
� Escola secundária do cerco
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rApsOdOs  
E trOvAdOrEs 
– liGAÇõEs 
imprOvávEis?
cOncEÇÃO AnA GAbriElA frEirE, AnA pAulA sErrA E cAtArinA rEquEijO

intErvEniEntEs AnA GAbriElA frEirE, AnA pAulA sErrA, 

cAtArinA rEquEijO E AlunOs dE 1O  H1

EscOlA EscOlA sEcundáriA d.  dinis, AGrupAmEntO dE EscOlA d. dinis

durAÇÃO AprOximAdA 6O’

lOcAl AuditóriO 2

AGrAdEcimEntOs A tOdA A EquipA dO 1O × 1O; AOs AlunOs, 

EncArrEGAdOs dE EducAÇÃO E dirEtOrA dE turmA dO 1O  H1, 

cristinA mOrEirA; AO dirEtOr dO AGrupAmEntO dE EscOlAs 

d.  dinis,  jOsÉ AntóniO sOusA; AO dirEtOr dO cEntrO dE fOrmAÇÃO 

AntóniO sÉrGiO, jOAquim mElO; À juditH silvA pErEirA E À 

fundAÇÃO cAlOustE GulbEnkiAn

sinOpsE
caminhando para concluir que não há 
disciplinas estanques e que os conheci-
mentos se entrecruzam. Apagar a ideia 
que a História não serve para nada, “são 
coisas antigas” e que o português “são 
textos e poemas difíceis”. desvendar a 
importância intertextual. mostrar que 
o presente se constrói, também, com o 
passado. Aprender a ser turma. descobrir, 
desvendar os caminhos para aprender.

EnquAdr AmEntO dO  
prOjE tO nA EscOl A
A escola secundária d. dinis localiza-se 
na freguesia de marvila. O número de 

pais com profissões com classificação 
superior e intermédia e com formação 
superior é bastante baixo e tem um 
peso, no conjunto da população,  
muito inferior aos valores médios da 
cidade de lisboa. Assim, a ligação 
da escola à comunidade envolvente 
é de suma importância, oferecendo 
variadas oportunidades de formação  
e de complemento curricular. A turma 
H1 do 1O  ano é constituída por  
31 alunos – 23 raparigas e 8 rapazes 
– com poucas repetências, em que a 
maioria pretende continuar a estudar, 
mas não tendo, ainda, ideias definidas 
sobre a profissão a seguir. seis alunos 
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mudaram da área de ciências.  
A maioria dos alunos, oriundos de uma 
outra escola do agrupamento e do 
próprio d. dinis, optaram por línguas  
e Humanidades como forma de fugir  
à matemática e não como um caminho 
consciente e responsável. O projeto 
1O × 1O foi apresentado aos pais e 
encarregados de educação como um 
conjunto de estratégias, metodologias 
e ferramentas colocadas em prática  
ao serviço da aprendizagem. 

dEscriÇÃO sumáriA  
dO prOcEssO 
A etapa primordial deste processo foi 
a criação de uma tripla assente na 
cumplicidade e no respeito mútuo entre 
as professoras e a artista, conquistados 
à custa de muita conversa, debate, 
capacidade de escuta e aceitação, e 
alguns pratos de caracóis. só depois 
surgiram a escola e os alunos.
O início do processo na escola foi lento, 
com aproximações e distanciamentos, 
com pequenas conquistas que pareciam 
perdidas na sessão seguinte, revelando 
os alunos pouco hábito em escutar e 
respeitar a opinião do outro, atropelan-
do frases e ideias, pouco habituados a 
aulas de debate e/ou discussão e apre-
sentando também reduzida autoestima. 
À partida, pareceu um grupo 
heterogéneo, com diferentes reações 
e sentires, com inibições e receios em 
sair das respetivas zonas de conforto. 
Assim, as atividades foram negociadas 
e colocadas em prática tendo em vista 
a criação de um chão comum que 
possibilitasse a participação dinâmica 
dos alunos. foram introduzidas 
algumas micropedagogias e rituais 
de aula, todos com o objetivo de 
remover os alunos da posição de 
meros ouvintes, incentivando a sua 

autonomia, responsabilidade  
e espírito crítico.
Aos poucos as ligações foram surgindo  
e algumas levantaram questões sobre as 
aprendizagens de temas tão distantes 
como a época medieval ou a época 
clássica: para que me interessa conhecer 
as classes sociais da Antiga roma ou 
como vivia a nobreza no século xiii?

AnA pAul A sErr A
nasceu em 1956. licenciada em 
línguas e literaturas modernas pela 
faculdade de letras da universidade 
de lisboa. professora de português 
e francês desde 198O/81 e na 
E.s.d. dinis, desde 199O. delegada 
de francês; corretora nacional de 
português – 12  ano; coordenadora 
de projetos; membro do conselho 
pedagógico; diretora de turma. 
Acredita que só se consegue a 
simplicidade com muito trabalho.

AnA GAbriEl A frEirE
lisboeta de 1961, licenciada em 
História pela fcsH-unl em 1983 
e mestre em Estudos portugueses 
interdisciplinares pela uA em 2OO4. 
professora de História e História de 
Arte no ensino básico e secundário há 
mais de trinta anos. continua a gostar 
de ensinar porque ainda sente muita 
vontade de aprender.

cAtArinA rEquEijO
nasceu em 1973. licenciada em 
bioquímica pela fctuc e bacharel em 
teatro pela Estc, desenvolve trabalho 
como atriz, encenadora, formadora 
e docente, em diversas instituições. 
leciona Expressão dramática no 
colégio cesário verde, desde 2OO7. 
Gosta muito de aprender, muito mais 
do que de ensinar.
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mOvērE
cOncEÇÃO E intErvEniEntEs AnA mArGAridA AntunEs, AnA tErEsA 

sAntOs, AndrÉ GutErrEs, AndrÉ mAGAlHÃEs, bárbArA pAivA, cArOlinA 

pintO, cAtArinA AlvEs, cAtArinA lAcErdA, cAtArinA sOusA, dAniElA 

mOntEirO, diOGO tEixEirA, frAnciscA cunHA, GOnÇAlO cOrrEiA, 

HEnriquE quEirós, jOÃO GOnÇAlvEs, lEOnArdO mOntEirO, mAriA jOsÉ 

rAmOs, mAriAnA AZEvEdO, mAriAnA silvA, mOisÉs lEAl, nElsOn cOstA, 

rAfAEl fAriA, rEnAtO bAstOs, ricArdO pErEirA, tiAGO cAbrAl, 

tiAGO mOrEirA, tiAGO sOusA

EscOlA EscOlA básicA E sEcundáriA dO cErcO – pOrtO

durAÇÃO AprOximAdA 6O’

lOcAl AuditóriO 2

AGrAdEcimEntOs À Ebs dO cErcO, nA pEssOA dO dirEtOr, 

mAnuEl AntóniO OlivEirA,  pOr AcrEditAr quE O 1O × 1O cOntinuA 

A fAZEr A difErEnÇA.  A tOdOs Os EncArrEGAdOs dE EducAÇÃO 

quE dEpOsitArAm A suA cOnfiAnÇA nA EscOlA E nA suA vErtEntE 

inOvAdOrA.  A tOdOs Os AlunOs dO 1O  A pElA rEcEtividAdE E pElO 

EmpEnHO dEmOnstrAdOs.  À juditH silvA pErEirA E À fundAÇÃO 

cAlOustE GulbEnkiAn, À luísA cOrtE-rEAl E AO tEAtrO nAciOnAl 

dE s.  jOÃO pOr tOdO O ApOiO mAnifEstAdO nEstA cAminHAdA

sinOpsE
É preciso mover, agitar. É preciso 
dar corpo ao conteúdo e devolver 
os corpos à sala de aula. Aula, do 
grego aulé, espaço livre; do latim aula, 
pátio, palácio. É urgente o encontro, 
a confiança, a vontade. ligação 
covalente. Afetos e arrenegos. lugar 
de pertença. É possível a curiosidade, 
o pé na cadeira. É possível o risco e a 
escuta. É preciso.

EnquAdr AmEntO dO  
prOjE tO nA EscOl A
Este projeto foi desenvolvido com 
a turma A do 1O  ano, do curso de 
ciências e tecnologias, constituída por 
24 alunos (1O raparigas e 14 rapazes), 
inscritos nas disciplinas de português e 
física e química A.
formada por alunos que já frequenta-
vam a escola, mas provenientes de tur-
mas diferentes, impôs-se como priorida-
de a integração de todos, fomentando o 
espírito de grupo e de pertença.
Globalmente caraterizam-se por serem 
alunos interessados e participativos, 
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mas também muito conversadores e 
que se distraem com alguma facilidade. 
Assim, no âmbito deste projeto, desen-
volveram-se estratégias para controlar 
o impulso, aumentar os níveis de con-
centração e organizar a participação.
ultrapassada a estranheza inicial, a 
turma aderiu ao projeto, foi recetiva às 
dinâmicas propostas pela tripla, empe-
nhou-se e colaborou ativamente na sua 
execução. para além de alavancar a 
autonomia dos alunos, fomentando  
o seu envolvimento no processo ensino-
-aprendizagem, essas dinâmicas visa-
ram, ainda, promover hábitos de tra-
balho sistemático, realçando a ideia de 
que as aprendizagens não são isoladas. 
constata-se com agrado o efeito de 
contaminação que o 1O × 1O provocou: 
os alunos sentiram-se cativados pela 
inovação e os docentes foram levados 
a replicá-la noutras turmas da escola.

dEscriÇÃO sumáriA  
dO prOcEssO
partindo da evidência: um conjunto de 
línguas ora indomáveis ora buGadas 
(paradas no tempo), organizado em 
grupos não comunicantes, optámos: 
� criAr, aplicAr e desEnvOlvEr 
estratégias que provocassem grupos 
atípicos e improváveis, unos na 
necessidade de colAbOrAr para  
a concretização de tarefas;
� instigAr a diversificação de 
abordagens implicando os alunos à 
participação e procurando construir 
imagens mentais distintas na 
relação com os conteúdos-grafismo; 
corporalização; exploração sonora;
� exercitar o domínio da OrAlidAdE, 
eixo transversal, conteúdo 
programático e faculdade humana.
no terreno avançámos:
i) Exercitar o foco: querer ouvir/ser 
ouvido; na participação, distinguir 
proposta, comentário e ruído;
ii) Estender pela via prática a noção  
de foco à:

Escuta – ação/reação; sentido  
musical do corpo, objeto e palavra;  
a observação como jogo;
confiança – contacto visual e toque; o 
outro como suporte; jogos participativos 
de improvisação e criação; 
iii) Entender a aula como partitura de 
tarefas sequenciais, comprometidas 
com o programa, estruturada em função 
de grupos organizados numa outra 
cartografia, atendendo aos fatores: 
Energia – combinando exercícios de 
desgaste com exercícios de aplicação 
(caos e silêncio); repetição – aprofundar 
práticas e desenvolver autonomia; 
inovação – a repetição com nuances 
apura a necessidade de atualização, 
atenção e coordenação; desafio – 
a curiosidade como fator chave à 
motivação e empenho. 

mAriA jOsÉ r AmOs
natural do porto, onde nasceu 
em 1963. licenciada em línguas 
e literaturas modernas (Estudos 
portugueses e franceses), pela 
faculdade de letras da universidade 
do porto, é professora desde 1986 
e formadora no Ensino profissional. 
leciona na Escola básica e secundária 
do cerco, no porto, desde 1994.

AndrÉ GutErrEs 
nasceu em 1979 no porto. licenciado 
em química (ramo Educacional) pela 
faculdade de ciências da universidade 
do porto. É professor há 14 anos e está 
há 6 anos no Agrupamento de Escolas 
do cerco.

cAtArinA l AcErdA
Atriz, encenadora e docente. licenciou-
se em Estudos teatrais na Escola 
superior de música, Artes e Espetáculo. 
cofundadora do teatro do frio e 
docente de movimento na EsmAE, 
pesquisa a triangulação voz, corpo e 
imaginário. colabora pontualmente em 
projetos desenvolvidos pelo tnsj.
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sinOpsE 
será que o som pode ensinar Geologia 
e química?
partindo do efeito da propagação da 
onda sonora, criou-se uma analogia 
com aspetos da geodinâmica externa 
e interna da terra. Observou-se o 
comportamento dos materiais (enxofre, 
areias escuras e areias claras) quando 
atravessados pela onda sonora.  
A relação com a química foi feita 
através do elemento enxofre. nas 
moléculas do enxofre e do sulfureto 
de hidrogénio, aplicaram-se os 
conhecimentos sobre ligação química  
e executaram-se os respetivos modelos. 
na aula de apresentação dá-se a 
conhecer o processo de criação do 
“Ondómetro” e o registo videográfico 
do funcionamento do mesmo. 

EnquAdr AmEntO dO  
prOjE tO nA EscOl A 
A Escola secundária d. dinis, situada 
na freguesia de marvila, lisboa, está 
integrada num contexto sociocultural 
muito vulnerável que se reflete na 

motivação e desempenho prestado por 
grande parte dos alunos e na sua falta 
de objetivos a médio e longo prazo.
A turma do 1O  c2 é constituída  
por vinte e seis alunos, 8 raparigas e  
18 rapazes com idades compreendidas 
entre os 15 e os 18 anos. À exceção 
dos três alunos estrangeiros, todos 
os outros são provenientes de 
escolas diferentes mas do mesmo 
agrupamento, pelo que houve 
necessidade de desenvolver o espírito 
de grupo.
Os alunos são detentores, de uma 
forma geral, de grandes dificuldades 
nas disciplinas específicas devido  
à falta de pré requisitos necessários  
à compreensão dos conteúdos destas 
disciplinas, associados a uma falta  
de autonomia e hábitos de trabalho  
e estudo. 
Gradualmente foram aderindo 
razoavelmente bem ao 1O × 1O, 
desenvolveram o trabalho de equipa, o 
espírito de interajuda e a comunicação 
entre eles. de acordo com os alunos, o 
projeto aumentou a vontade de estudar 

OndómEtrO/mufin
cOncEÇÃO isAbEl nunEs,  GlóriA pErEirA,  simÃO cOstA

intErvEniEntEs isAbEl nunEs,  GlóriA pErEirA,  simÃO cOstA 

E AlunOs dO 1O  c2

EscOlA EscOlA sEcundáriA d. dinis, AGrupAmEntO dE EscOlAs d. dinis

durAÇÃO AprOximAdA 6O’

lOcAl AuditóriO 2 

AGrAdEcimEntOs A tOdA A EquipA 1O × 1O; AOs AlunOs E 

EncArrEGAdOs dE EducAÇÃO dO 1O  c2; À juditH silvA pErEirA 

pElO sEu AcOmpAnHAmEntO E À dirEÇÃO dO AGrupAmEntO 

dE EscOlAs d. dinis
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e melhorar o desempenho escolar pois 
ajudou-os a compreender melhor as 
matérias das disciplinas de química  
e Geologia. Outro aspeto positivo  
para os alunos foi descobrir que o 
aparelho que ajudaram a construir,  
o “Ondómetro”, poderia ser 
comercializado. 

dEscriÇÃO sumáriA  
dO prOcEssO
A primeira fase do processo consistiu 
na criação de laços entre os alunos 
de forma a gerar um grupo/turma. 
verificou-se que estas atividades, 
de natureza mais informal, foram do 
agrado dos alunos por criarem um 
ambiente mais descontraído, à partida 
favorecedor das aprendizagens.
O desenvolvimento do “Ondómetro”, 
em equipa com os alunos e professores, 
foi o eixo condutor, e o foco ficou 
bastante forte sobre a premissa de 
desenvolvimento de uma ferramenta 
física, de carácter experimental 
e que permitisse a observação e 
manipulação de fenómenos que, por 
sua vez, discretamente impelissem e 
“obrigassem” os alunos a articular os 
conceitos gerais das áreas disciplinares 
assim como dos procedimentos gerais 
da investigação científica.
deste modo foi possível inventariar as 
necessidades do projeto a desenvolver 
(criação de um web site, desenhos téc-
nicos de impressão 3d, equipamentos 
técnicos necessários, etc.) e distribuir 
as tarefas por grupos de trabalho.
O pico positivo deste modelo foi 
atingido na elaboração de um web 
site em tempo record, com envio do 
resultado final num dia que deveria  
ser de descanso. 
Esta metodologia teve como primado 
(humanista) a capacitação dos 

intervenientes, procurando contextos 
capazes de promover o “fazer” 
ancorado na vivência emocional e não 
na execução “forçada” de uma tarefa.
tanto quanto possível os alunos foram 
chamados a participarem na medida 
da sua própria visão, motivação, 
procurando uma vontade de fazer, 
própria, sua.

isAbEl nunEs
nasceu em lisboa, em 1958. professora 
efetiva, do grupo disciplinar 52O, 
há 35 anos. licenciada em biologia, 
ramo educacional, pela faculdade 
de ciências da universidade clássica 
de lisboa. mestre em ciências da 
terra e da vida pela faculdade de 
ciências da universidade clássica de 
lisboa. presidente do conselho Geral 
do Agrupamento de Escolas d. dinis. 
delegada do Grupo disciplinar 52O.

GlóriA pErEirA
nasceu em lisboa, em 1964. 
licenciada em Engenharia química 
pelo instituto superior técnico. fez a 
profissionalização em exercício pela 
faculdade de ciências da universidade 
clássica de lisboa. professora efetiva 
do grupo disciplinar 51O há vinte 
e cinco anos. delegada do Grupo 
disciplinar 51O, diretora de turma. 

simÃO cOstA
músico, nasceu em 1979. define-se 
como alguém obcecado e apaixonado 
pelo som, como material plástico, 
tangível, físico. É pianista e compositor. 
O seu trabalho foi apresentado em 
portugal, Espanha, frança, bélgica, 
polónia, Holanda, reino unido, Grécia, 
itália e brasil.
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sinOpsE
trocando a habitual sala de aula pelo 
ginásio, construímos três momentos  
que privilegiaram a expansão dos 
corpos e das ideias. três passos em 
direção ao lugar onde matemática, 
física e química e criatividade se 
encontram. pelo caminho tentámos 
cartografar a comunidade escolar,  
com os alunos ao leme.

EnquAdr AmEntO dO  
prOjE tO nA EscOl A
A Escola secundária seomara  
da costa primo é a escola sede do 
Agrupamento de Escolas Amadora 
Oeste, situando-se na freguesia  
da venteira, concelho da Amadora. 
As escolas do agrupamento são 

frequentadas por alunos naturais  
de 28 nacionalidades diferentes 
(abarcando 27,3% do total de alunos), 
o que representa uma diversidade 
linguística e cultural significativa.  
O projeto 1O × 1O foi desenvolvido 
na turma 1 do 1O  ano de ciências e 
tecnologias. constituída por 3O alunos, 
11 rapazes e 19 raparigas, com idades 
compreendidas entre os 14 e os 16 anos.  
9O% dos alunos são provenientes  
do agrupamento, mas pertencentes  
a turmas diferentes, formando por  
isso pequenos grupos dispersos.  
A tripla concentrou-se em atividades 
que visam a formação de um grupo 
turma e a criação de um “chão 
comum”, envolvendo-se igualmente  
nas dinâmicas da escola.

GinásiO!
cOncEÇÃO lurdEs HEnriquEs,  frAnciscO EstOrninHO, 

AntóniO jOrGE GOnÇAlvEs E AlunOs

intErvEniEntEs lurdEs HEnriquEs,  frAnciscO EstOrninHO, 

AntóniO jOrGE GOnÇAlvEs E AlunOs

EscOlA EscOlA sEcundáriA sEOmArA dA cOstA primO

durAÇÃO AprOximAdA 6O’

lOcAl AuditóriO 2

AGrAdEcimEntOs tOdA A EquipA dO 1O × 1O, Em EspEciAl À dinA 

E À juditH pElO ApOiO incOndiciOnAl; AO dirEtOr dO AGrupAmEntO 

dE EscOlAs AmAdOrA OEstE,  rui  fOntinHA, quE prOpOrciOnOu 

O dEsEnvOlvimEntO dO prOjEtO; A tOdOs Os cOlEGAs dA EscOlA 

quE cOOpErArAm E tOrnArAm pOssívEl A cOncEÇÃO E ExEcuÇÃO 

dAs AtividAdEs,  Em EspEciAl AO GrupO dE EducAÇÃO físicA E Às 

cOlEGAs mAriA jOÃO cOstA E nOÉmiA OlivEirA; À dirEtOrA dE turmA, 

mArGAridA sOArEs; AOs EncArrEGAdOs dE EducAÇÃO E AOs AlunOs 

dO 1O  1 pElA dEdicAÇÃO, intErAjudA E EmpEnHO nAs tArEfAs
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dEscriÇÃO sumáriA  
dO prOcEssO
A tripla articulou-se de forma 
empática desde o início: os professores 
comunicaram ao artista aquilo que 
gostariam de mudar nas dinâmicas de 
aula, e o artista ouviu e observou como 
eles trabalhavam com os alunos.
O artista esteve presente semanalmen-
te na escola em dois momentos: um de 
planeamento só com os professores, e 
outro de observação ou colaboração 
com a turma. O caminho foi mostrando 
o sentido para cada passo.
começámos por implementar um 
sistema de avaliação pessoal da aula 
através de três opções – círculos 
verdes, amarelos e vermelhos – colados 
anonimamente num quadro à saída 
da sala. com este gráfico temporal 
auscultámos o grau de vínculo com 
cada aula e demos o primeiro passo 
para transferir poder no espaço da aula.
inspirados pelas micropedagogias já 
existentes, introduzimos dinâmicas de 
uso diário que permitiram ritualizar 
o início ou a conclusão da aula. 
Estas foram sendo assimiladas pelos 
professores, dando origem a pequenos 
jogos relacionados com a matéria. 
compreendemos que a liberdade e 
escala de movimentação no ginásio 
eram adequadas para o número de 
alunos: centrámos o plano do trimestre 
em 3 momentos a ocorrerem nesse 
espaço. fora do espaço estereotipado 
da sala de aula fizemos um trabalho 
progressivo: o 1  ginásio foi orientado 
pelo artista, o 2  ginásio foi orientado 
pelos professores e o 3  ginásio foi da 
responsabilidade dos alunos.
paralelamente, desenvolvemos com  
a turma – essencialmente em horários 
fora do plano letivo – um trabalho 
que cartografou o espaço humano da 
escola, através de uma interpelação 
direta com perguntas do universo da 

matéria de ambas as disciplinas – 
sob a forma de cartazes no espaço 
público – seguida de recolha, análise 
e tradução gráfica dos resultados em 
novos cartazes.

lurdEs HEnriquEs
professora de física e química há três 
décadas, nasceu em 1959. licenciada 
em química Orgânica e bioquímica 
pela fcul, foi investigadora-bolseira 
no instituto rocha cabral. leciona na 
E. s. seomara da costa primo há 25 
anos. É apaixonada pelo ensino e por 
novos desafios. participou nos projetos: 
nónio, ciência viva, Eco-Escolas, 
Mentoring, trilhos, IASC Asteroid Search 
Campaig e World Day of Action.

fr AnciscO EstOrninHO
nasceu a 1975 em lisboa. professor 
na E. s. seomara da costa primo, 
Amadora. licenciado em matemática 
(Ensino de) pela faculdade de ciências 
da universidade de lisboa está a 
concluir o mestrado em matemática 
para professores. Adepto de novas 
tecnologias e sua aplicação no  
ensino. Entusiasta da resolução  
de problemas/desafios matemáticos  
e da interdisciplinaridade.

AntóniO jOrGE G OnÇAlvEs
cria estórias desenhadas. As novelas 
gráficas foram a linguagem a partir 
da qual desenvolveu outras vertentes: 
cartoon político, ilustração editorial 
e cenografia/performance visual. foi 
professor no mestrado em artes cénicas 
da fcsH onde procurou equacionar os 
Espaços performativos. tem investido 
na performatividade da sua prática de 
desenho, através do desenho digital ao 
vivo acompanhando músicos, atores 
e bailarinos, ou da manipulação de 
objetos em retroprojetor nas criações 
para a 1  infância.
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sinOpsE 
A viagem que vos vamos contar relata 
os encontros de três personagens 
ligadas à expressão verbal e 
escrita, corporal e plástica, com 
os protagonistas desta narrativa. 
construindo um trilho por onde 
corpo, escrita e emoções se abrem 
ao quadrado da sala e aos diversos 
espaços por onde Ermida se inventa 
desenhando mapas de um lugar em 
movimento nomeado poesia. 

EnquAdr AmEntO dO  
prOjE tO nA EscOl A
A Escola secundária de caldas  
das taipas localiza-se no concelho  
de Guimarães, zona marcada  
pelo desemprego, escolarização  
e qualificação reduzidas, mas com  
potencial humano. O projeto 1O × 1O 
desenvolve-se com a turma G  
do 1O  ano do curso de línguas  
e Humanidades, constituída por  
27 alunos, 12 rapazes e 15 raparigas, 
que se revelam cada vez mais ativos  

e curiosos, e atraídos pelas dinâmicas 
propostas. regista-se ainda o 
envolvimento dos pais em algumas 
dessas atividades. Este ano o projeto 
surgiu pela contaminação dos colegas 
“dezistas” do pretérito ano letivo, mas 
também porque a dupla de professores 
sempre se implicou em projetos cujas 
atividades criassem situações novas 
e diferentes das que já praticavam. 
O trabalho que a tripla desenvolveu 
tem-se desenrolado de forma fluída, 
em diferentes espaços da escola (sala 
de aula, sala de expressões, multiusos, 
pavilhão, corredor principal e átrio 
da escola) sempre estimulado pela 
observação dos alunos, reinventado 
pelas propostas e experiências novas 
de cada um, e aprofundado pela 
reflexão. As aulas de 1OO minutos 
de português incluíam sempre a 
presença da tripla, prolongando-se 
de duas formas distintas: pela aula de 
educação física e reflexão final ou pela 
preparação das sessões seguintes e 
reflexão final. 

ErmidA
cOncEÇÃO mAriA mAnuElA AGuiAr,  luís cOstA, jOÃO GirÃO 

E AlunOs dO 1O  G

intErvEniEntEs mAriA mAnuElA AGuiAr,  luís cOstA, jOÃO GirÃO 

E AlunOs dO 1O  G

EscOlA EscOlA sEcundáriA dE cAldAs dAs tAipAs

durAÇÃO AprOximAdA 6O’

lOcAl AuditóriO 2 

AGrAdEcimEntOs A tOdA A EquipA dO 1O × 1O, Em pArticulAr 

À juditH,  À lArA, À luísA;  AOs AlunOs, EncArrEGAdOs dE EducAÇÃO 

E cOnsElHO dE turmA dO 1O  G; AOs prOfEssOrEs dA EscOlA, 

Em EspEciAl À isAbEl E AO sEu dirEtOr, jOsÉ AuGustO ArAújO
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dEscriÇÃO sumáriA  
dO prOcEssO 
A viagem inicia-se quando manuela, 
luís e joão se juntam aos alunos do 
1O  G. com os textos espalhados 
pela sala, cada aluno é convidado 
a encontrar o seu e desafiado a 
reinventá-lo com uma imagem para 
apresentação à turma. Acontece a 
partilha oral de situações intimistas de 
descoberta, proteção e conhecimento 
do outro num desvelar sentido de 
memórias. A intensidade desses 
momentos estimula o aparecimento de 
um espaço real-imaginário, confidente-
interativo que designamos por Ermida. 
Os alunos passam a depositar aí 
os mais diversos segredos, dúvidas, 
aprendizagens ou vivências. Ermida 
ganha assim forma, entra nas suas 
vidas, convida-os a comentar aulas, 
prolongando-as para o espaço íntimo. 
Ermida insinua-se espalhando poemas, 
esperando que os alunos os encontrem, 
saboreiem, partilhem e os reinstalem 
através de encenações dos textos 
construídos, recriando, dentro e fora da 
sala de aula, instalações temporárias 
e provocatórias com o material 
escolar. “imagina como Ermida te 
vê” ou “pede a um familiar que leia e 
complete o teu texto”, são alguns dos 
desafios propostos até este último, em 
que Ermida nos presenteia com uma 
mensagem poética personalizada. 
Esta dádiva é partilhada entre todos, 
recriada e desenhada em pequenos 
grupos para a oferecerem ao Ermida.  
A viagem que vos contamos não 
termina aqui. Ermida tem-se revelado 
como um espaço de liberdade para 
provocar o prazer de ler, escutar, 
escrever, desenhar e instalar textos, 
dentro e fora do tempo e do espaço 
escolar. 

mAnuEl A AGuiAr
licenciada em português, mestre em 
História e cultura medievais, pela u. 
minho. professora desde 81, na Esct 
desde 2OOO, coordenadora de 
departamento e de estágios integrados, 
dinamizadora de projetos ligados ao 
teatro, ao pnl, “ Arte como farol” e à 
internacionalização da Escola, através 
de participações em congressos e em 
mobilidades comenius.

luís cOstA
professor de Educação física na  
E. s. caldas das taipas desde 2OO6. 
licenciado em Educação física e 
desporto, universidade de trás-os-
montes e Alto douro. coordenador do 
desporto Escolar e professor do grupo 
equipa de badminton. colaborador/
participante com o serviço Educativo 
d’ A Oficina, no “Guidance “ e “A Arte 
como farol”. 

jOÃO Gir ÃO
concluiu o bacharelato em desenho 
na Escola superior Artística do 
porto, a licenciatura em psicologia na 
faculdade de psicologia e ciências da 
Educação e o mestrado em filosofia 
moderna e contemporânea na 
faculdade de letras da universidade 
do porto. É professor na Escola 
superior Artística do porto-Guimarães. 
Afirma que não conhece joão giz.
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sinOpsE
Exemplo de aula que contém os 
momentos de eleição do trabalho dos 
alunos feito ao longo do 1  período. 
Oscila entre o tema da “sociedade de 
consumo” e a ideia de “bem-estar”. 
coincide com o tempo de cruzar 
matérias da disciplina de Economia e 
de Educação física e por isso é também 
um momento desafiante dentro da 
proposta educativa e criativa. 

EnquAdr AmEntO dO  
prOjE tO nA EscOl A
O 1O  csE 1 é do curso de ciências 
socioeconómicas, a turma é composta 
por 17 alunos, 9 raparigas e 8 rapazes, 
com idades entre os 15 e os 17 anos. 
Apenas 7 eram, anteriormente, alunos 
do Agrupamento, 4 são repetentes, 

destes, dois estão a repetir por 
mudança de curso. Há 3 alunos de 
origem estrangeira (s. tomé e príncipe, 
Angola e china). um deles não está 
inscrito na disciplina de Educação 
física. 
A artista participou sempre nas duas 
aulas às quartas-feiras, quase sempre 
intervindo em complementaridade com 
cada professora exceto numa “Aula 
performance” de dois tempos em que 
orientou sozinha o grupo. O trabalho 
restringiu-se à turma e não extrapolou 
para a escola a não ser por informação 
dos alunos ou conversas na sala de 
professores. 
A dupla de professoras e artista 
reuniram-se semanalmente, após as 
aulas, para análise dos resultados e 
projeção das aulas seguintes, de forma 

cOnsciênciA.cOrpO.
cOnsumO.cOm
cOncEÇÃO mArGAridA mEstrE,  prOfEssOrAs AnA lEitE 

E EduArdA cArnOt E AlunOs dO 1O  csE 1

intErvEniEntEs mArGAridA mEstrE,  prOfEssOrAs AnA lEitE 

E EduArdA cArnOt E AlunOs dO 1O  csE 1

EscOlA EscOlA sEcundáriA pAdrE AntóniO viEirA, 

AGrupAmEntO dE EscOlAs dE AlvAlAdE

durAÇÃO AprOximAdA 6O’

lOcAl AuditóriO 2 

AGrAdEcimEntOs EscOlA pAdrE AntóniO viEirA E suA dirEtOrA 

dulcE cHAGAs, juditH silvA pErEirA,  prOfEssOr GustAvO lOZAnO, 

dinA mEndOnÇA, GrupO dE cOOrdEnAÇÃO dO 1O × 1O, ArtistAs 

intErvEniEntEs nO prOjEtO, prOfEssOrEs “dEZistAs” E AlunOs 

dO 1O  csE 1
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a encontrar as melhores soluções para 
a vivacidade do projeto. trabalhar 
em tripla criou uma oportunidade de 
conhecimento profundo da turma, 
proporcionou um cruzamento de ideias 
e criatividade pedagógica que poderá 
ser semente de futuras colaborações 
dentro da escola para estas e outros 
professores.

dEscriÇÃO sumáriA  
dO prOcEssO
O trabalho em tripla iniciou no dia da 
receção aos alunos. foram propostos 
diferentes formatos de apresentação 
focados na utilização do desenho, 
construção de frases a partir de pala-
vras recortadas, interpretação dessas 
frases escritas pelo outro; de exercícios 
físicos que permitem comunicar com 
os outros através do olhar, do pequeno 
toque, com a perspetiva de começar a 
criar um grupo confiante e cúmplice.
da observação das aulas traçaram-se 
caminhos de ação e intervenção da 
artista: 
Em Ef foi necessário trazer exercícios 
que proporcionassem uma consciência 
interna do corpo e facilitassem a 
interação física, o toque em matérias 
como a acrobática e dança.
Em Economia, precisavam de estímulo 
à responsabilização pelo seu estudo,  
à reflexão acerca das matérias, capaci-
dade de expressar e à atenção à aula. 
notava-se uma “silenciosa” apatia.
fomos encontrando estratégias: exer-
cícios de consciencialização interna do 
corpo, ritmo, olhar, equilíbrio, toque, 
coordenação e atenção em Educação 
física e escrita criativa, fotografia, 
transformação silenciosa do espaço, 
consciencialização dos objetos, jogos 
de rapidez, vídeos, apresentação de 
trabalho de grupos, painéis de aprendi-
zagem em Economia.

queríamos ainda um exemplo de 
articulação do currículo com o prazer 
de aprender. Esse foi o desafio que 
coincidiu com a aula pública.
queremos que, com as professoras, 
fiquem estas ferramentas para uso 
diário na sua prática, a vontade e a 
capacidade de reinventar infinitamente 
as suas metodologias.

EduArdA cArnOt
licenciada em direito pela 
fdl. professora de Economia 
e coordenadora da Equipa de 
Autoavaliação de Escola. formação 
em Autoavaliação; integrar 
ferramentas Web 2.O no processo de 
Aprendizagem. projetos: justiça para 
tod@s; “A Empresa”, um dos grupos 
ganhou a competição nacional e 
representou o país em berlim.

AnA lEitE
licenciada em Educação física e 
desporto pelo isEf. professora de 
núcleos do desporto Escolar (dança 
e voleibol); Orientadora de estágio 
pedagógico do curso de E.f. e 
desporto da universidade lusófona 
de lisboa, entre 2OO5/2OO9; 
diretora de turma; delegada de grupo; 
colaboradora na elaboração de 
horários de docentes. 

mArGAridA mEstrE
tem formação em Educação de 
infância, sonoplastia, dança pelo 
fórum dança e o mestrado em Artes 
performativas. Estudou voz em nova 
iorque, no institute for the living voice 
e no c. A. i. roy Hart, frança. dedica- 
-se à formação de vários públicos na 
área do corpo, da voz e da criatividade 
em cruzamento com outras linguagens 
e matérias da vida.



O projeto piloto 1O × 1O envolve 
professores, artistas e alunos 
num trabalho de valorização 
de conteúdos curriculares do 
ensino secundário, estimulando o 
prazer de aprender e a interação 
de perspetivas, dos saberes e 
da criatividade. Atualmente na 
quarta edição, o 1O × 1O foi 
desenvolvido no norte através  
da colaboração d’A Oficina,  
de Guimarães, e do teatro 
nacional s. joão, do porto.  
O projeto contribui para que os 
professores, sujeitos a uma rotina 
difícil e desgastante, renovem  
o seu reportório de ferramentas 
pedagógicas e de estratégias  
de comunicação na sala de aula. 


