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Introdução 

 

O presente relatório de avaliação diz respeito à Residência Artística, realizada em Lisboa, nas 

instalações da Fundação Gulbenkian, no período de 25 a 30 de Julho do corrente ano. 

Esta Residência marca o início da 5ª edição do projeto 10 x 10 que, tal como nas edições 

anteriores, é coordenado pela Diretora do Programa Descobrir da Fundação Calouste 

Gulbenkian, Dr.ª Maria de Assis Swinnerton. 

Foram estabelecidas parcerias com o Teatro Nacional de S. João no Porto, com a Câmara de 

Loulé, com a Câmara de Oeiras através do projeto Artem/rede e com o Centro de Formação 

António Sérgio em Lisboa, responsável pela acreditação dos professores participantes no 

projeto. 

 

Três momentos caraterizam este projeto: 

 o primeiro momento dedicado à realização de uma Residência Artística, é o espaço onde 

professores e artistas de diferentes áreas, partilham perspetivas, interesses e saberes de 

natureza artística e pedagógica. 

 o segundo, que se desenvolve, durante o 1º Período do ano letivo de 2016/2017, nas 

Escolas Secundárias Aquilino Ribeiro, em Oeiras, Seomara da Costa Primo, na 

Amadora, Dr.ª Laura Ayres, no Algarve e Cerco, no Porto.  Conta com a presença de oito 

professores que lecionam nas citadas escolas, cinco artistas e quatro turmas de alunos 

do 10º ano de escolaridade. Cada artista realizará o projeto com dois professores de 

diferentes áreas, constituindo uma tripla e o quinto artista acompanhará o projeto do 

Algarve. 

 o terceiro momento, será de apresentação dos projetos desenvolvidos no contexto de 

sala de aula, sob a forma de aulas públicas a realizar nas respetivas Escolas,  na 

Fundação Gulbenkian, no Porto no Mosteiro de S. Bento e em Loulé, em local a 

determinar..  

 

São objetivos essenciais deste Projeto:  

 Desenvolver um trabalho colaborativo entre professores e artistas, que possa pôr em 

prática um conjunto de metodologias e estratégias criativas e materiais pedagógico-
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didáticos inovadores, sobre conteúdos chaves das disciplinas curriculares do 10º ano do 

ensino secundário.  

 Integrar na prática letiva dos professores, estratégias de comunicação e de construção 

do conhecimento eficazes na captação do interesse e da motivação dos alunos, bem 

como no sucesso da sua aprendizagem. 

 Fomentar a reflexão sistemática sobre as metodologias, estratégias e recursos 

implementados, de modo a permitir os reajustamentos necessários. 

 Contamina, outros professores das escolas onde o projeto irá ser desenvolvido e a 

restante comunidade educativa, através das práticas implementadas e da apresentação 

das aulas públicas. 

  

1. Objetivos da avaliação 

 

 Comparar as expetativas dos participantes com as evidências obtidas. 

 Analisar a forma como as atividades realizadas promoveram as relações interpessoais e 

a dinâmica de grupo. 

 Averiguar a eficácia das estratégias e atividades realizadas na captação de atenção e 

motivação dos participantes. 

 Verificar a recetividade e o empenhamento dos participantes na realização das 

propostas apresentadas. 

 Avaliar a contribuição das dinâmicas realizadas para o alargamento do conhecimento e 

para o desenvolvimento do trabalho em sala de aula. 

 

2. Análise do trabalho desenvolvido 

 

Este relatório dedicar-se-á à avaliação e reflexão sobre o trabalho desenvolvido no decurso da 

Residência em estudo.  

A sua análise baseou-se: (i) nos registos factuais resultantes do acompanhamento e 

observação direta da ação; (ii) no tratamento dos dados recolhidos através de inquéritos por 

questionários de diagnóstico e por questionário de avaliação, aplicados a todos os 

participantes; (iii) nas reflexões críticas dos professores e (iv) nos registos factuais da 

avaliadora. 
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2. 1 Planeamento 

 

Estruturada pela moderadora e pela filósofa, com base nas planificações apresentadas pelos 

artistas e professores, o trabalho da Residência foi programado para 12 sessões num total de 

36 horas distribuídas por seis dias consecutivos. 

Duas destas sessões, com a durabilidade de 2 horas cada, foram dedicadas a um debate de 

cariz mais teórico orientado pela filósofa Dina Mendonça 

 A cada artista foram solicitados um conjunto de exercícios de curta duração e a dinamização 

de uma sessão com a duração de 2 horas. A cada professor foi pedida uma sessão de 30 

minutos, podendo a mesma ser realizada individualmente ou em dupla. Cada participante 

deveria ainda pensar na sua própria apresentação, a qual não podia exceder 7 minutos e, 

numa atividade que pudesse ensinar aos outros em 15 minutos – “speed teaching”. 

Exercícios de curta duração decorreram ao longo da semana de trabalho e foram orientados 

pelos artistas e moderadoras, sendo o seu objetivo contribuir para: o conhecimento dos 

diferentes participantes; a formação de um grupo coeso e interativo, o aquecimento e 

relaxamento do corpo e da mente e o desafiar dos sentidos e da criatividade.  

Foi ainda programado um projeto relâmpago duração prevista foi de 1 hora. 

Diversos momentos de reflexão sequenciaram as diferentes sessões de trabalho e foram 

norteados pela moderadora e filósofa, que também geriram o decurso dos diferentes trabalhos. 

A lógica de conceção desta planificação foi eficaz, intercalando momentos mais dinâmicos, 

com as apresentações dos participantes e com os momentos reflexivos.  

Todas as dinâmicas iniciaram-se com propostas que possibilitaram a formação de um grupo 

cúmplice e coeso, facilitaram a adesão e a concentração para as atividades que se seguiam. 

 

2.2 Participantes 

Participaram nesta Residência 1 moderadora, 1 filósofa, 6 artistas, nomeadamente das áreas 

da dança, das artes visuais, do teatro, da música e vídeo, 8 professores designadamente das 

áreas de Português, Inglês, História, Biologia e Educação Física, as coordenadoras do projeto 

em Oeiras, no Porto e em Loulé e a avaliadora. 
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2.3 Organização do espaço 

 

Uma sala bem equipada de meios audiovisuais, com amplas janelas que deixam visualizar o 

verde do jardim da Gulbenkian e entrar a luz natural, deu as boas vindas aos participantes. 

Cerca de três quartos do chão da sala encontrava-se forrado de papel de cenário, para nele 

ficarem gravados grafismos, desenhos, palavras que refletiram sentimentos, pensamentos, 

inquietações ou resultados das dinâmicas vivenciadas. 

 

  

Fotografia 1 e 2  – Perspectiva da sala 

 

Igualmente cobertos de papel de cenário três painéis, instalados na parede de fundo, serviram 

para suporte das atividades realizadas e para a construção da árvore dos desejos, onde se 

podiam partilhar impressões, sensações, emoções, ideias ou reflexões. 

 

 

Fotografias 3 – Formação da ”Àrvore dos desejos” 
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A organização do espaço e dos recursos materiais que nele figuravam assumiram uma 

importância significativa nas interações entre todos os participantes e na estreita relação com 

as atividades desenvolvidas. Algumas propostas de trabalho estenderam-se por outros 

espaços exteriores à referida sala e deram significado às atividades que neles aconteceram. 

Este aspeto salienta a importância de uma reflexão sobre a organização do espaço 

pedagógico, ou seja, do lugar onde ocorrem as aulas e se integram as múltiplas 

intencionalidades do aprender, deixando nos professores participantes a interrogação de como 

se poderá reorganizar o espaço para que este responda às necessidades e interesses dos 

alunos e se constitua como um local de pertença, de participação, de criação e de 

experimentação. 

   

3. Propostas e sua dinamização 

 

Após a apresentação de alguns requisitos decorrentes da ação de formação para os 

professores, destacando-se os aspetos dedicados à avaliação dos formandos, iniciou-se a ação 

com as boas vindas e uma breve apresentação dos participantes. 

 

3.1  Apresentações 

 

As apresentações decorreram ao longo da semana e revestiram-se de uma caráter pouco 

convencional, inovador e atrativo. Cada elemento revelou aspetos de índole emocional em 

interação com o contexto familiar a que pertence, com a profissão que desempenha e com o 

papel social que desempenha 

Os artistas apresentaram-se recorrendo a diversificadas estratégias, nomeadamente:  

 contar uma história através de objetos e palavras, retirados de diferentes malas, que 

apontavam para as várias carateristicas da sua personalidade. Para complementar a sua 

história o grupo foi convidado a elaborar palavras que permitiram à artista aprofundar a 

sua apresentação pessoal; 

  mostrar fotografias para relatar acontecimentos marcantes da sua vida em família,  dos 

seus gostos, das suas aprendizagens, do seu percurso profissional e da sua intervenção 

na sociedade a diferentes níveis; 
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 convidar o grupo a visitar as ilustrações das montras da  sua cidade, espalhadas ao 

longo do papel de cenário que forrava o chão da sala. Em cada paragens pôde ouvir-se 

algumas das carateristicas que definem a sua pessoa através dos elementos que 

compôem as citadas montras e da sua invisibilidade; 

  relatar algumas das suas atividades no campo da música e do video e explicar a 

importância de serem selecionadas para fazer a sua apresentação. Falar dos familiares 

mais próximos, dos seus gostos, dos locais onde viveu e das suas aprendizagens deram 

a conhecer algumas carateristicas da sua personalidade; 

 cantar, contar e relatar o meio onde nasceu e cresceu e aspetos das suas múltiplas 

atividades de contador de histórias, escritor, pintor e mediador. 

 Improvisar um cenário com cordas onde se penduraram fotografias com molas, para 

servir de suporte a uma história de vida, que versava sobre a frustração de não ser 

fotografa. A evolução que foram sofrendo as suas máquinas fotográficas, permitiram-lhe 

fotografar e descrrever alguns dos caminhos que percorrera, das paisagens que 

observara e  dos momentos inesquecíveis. 

 

 

 

Fotografias 4 a 9 – Apresentações dos artistas 
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As apresentações dos professores foram igualmente criativas e ilustrativas da sua identidade, 

recorrendo a diversos suportes que clarificaram as respetivas descrições: 

 Imagens e objetos espalhados no chão para que cada participante os escolhesse, 

possibilitaram o contar de um episódio marcante da sua vida, relacionado com a 

imagem/objeto selecionado;  

 a leitura de uma história da sua autoria;  

 a projeção de um power-point com fotos retiradas da internet, para falar da sua 

preferência pela natureza e pelos caminhos onde a mesma a conduz;  

 a leitura de um texto animado com a projeção de ilustrações;  

 o desfiar de um novelo de lã, por cada um dos participantes, que no final da ponta 

continha uma foto representativa de uma fase da sua vida, permitiram a descrição de 

uma história unida pelos diversos fios;  

 contar um pouco de si revelando as suas origens, o seu ambiente familiar, o seu 

percurso académico e os seus gostos, ora através de uma simples narrativa ou da leitura 

interpretada de um poema; 

 palavras distribuídas a cada participante, permitiram falar das suas principais 

caraterísticas, dos seus gostos e posturas pessoais e profissionais. 

 

Fotografias 10 a 17 – Apresentações dos professores 
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Estes momentos de apresentação tiveram consequências a nível do relacionamento e das 

interações entre os diferentes participantes, criando-se afinidades que em conjunto com outras 

dinâmicas, imprimiram um sentido de cooperação e união ao grupo e facilitaram a boa inserção 

e energia às propostas vivenciadas. 

 

3.2 Dinâmicas dos artistas 

 

A primeira proposta “Life Still” da responsabilidade de uma coreografa, incidiu sobre o 

processo de imitação, em que cada um assumiu o papel de observador e observado.  

Caminhando silenciosamente, em pares, pelos diferentes espaços da Gulbenkian, cada 

elemento tentou apropriar-se do andar do outro,  copiando o comprimento, a velocidade, o 

ritmo da passada, a forma de colocar o pé, a inclinação do corpo, os movimentos que faz com 

o braço e com a mão. Num minuto cada elemento procurou trocar breves impressões sobre as 

suas descobertas. De regresso à sala foram convidados a reproduzir e ampliar as várias 

formas de andar. 

 

  

Fotografias 19 e 20 – Par copiando o andar e trocando impre 

 

A partir da imitação, surgiram exercicios baseados nas escalas de Laban. Sob a orientação da 

dinamizadora, os participantes, dispostos em círculo, vivenciaram a harmonia da trajetória do 

movimento no espaço, numa série contínua de movimentos como: avançar, recuar, transferir 

peso, agarrar e deslocar em estrela. 

Algumas destas trajetórias foram executadas dentro de poliedros regulares imaginários, 

tocando, de diversos modos, todos os pontos do seu interior. 
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Fotografias 21 a  23 – Execução de escalas fora e dentro do poliedro 

 

De olhos vendados cada um executou as escalas à sua maneira, criando pautas e inserindo 

movimentos novos, num trabalho de improvisação. Retiradas as vendas criaram uma dança em 

duetos. 
 

  

Fotografias 24 a 26 – Duetos criando uma dança 

 

Finalmente, deselvolveram pequenas coreografias em pequenos grupos, aplicando as escalas,  

tendo em conta as diferentes velocidades já experimentadas e associando-lhe as diferentes 

funções. 

Nos mesmos grupos cada um, recorreu a ajuda dos outros para fazer o auto-retrato do seu 

próprio movimento no espaço,  com uma máquina pollaroid. 

 

Fotografias 27 a 29 -  Coreografia de um dos grupos 



 

 

   Relatório da Residência – 2016 

 

14 
 

 

A intencionalidade da proposta apresentada pela artista foi a de disponibilizar o corpo para a 

vontade do movimento, conjugado com a respiração e com o modo de o usar. 

As  atividades foram desencadeadoras de estimulos experienciados por todo o grupo, mediante 

as condicionantes da velocidade, da dimensão do movimento e da ocupação equilibrada do 

espaço. 

Foram ainda inseridas algumas improvisações, dando lugar ao processo criativo de cada um e 

da sua conjugação com o grupo. 

Observou-se que o caminho para o plano afetivo ia sendo construído, a disponibilidade de cada 

participante aumentava gradualmente e a coesão do grupo começava a evidenciar-se. 

Esta dinâmica despertou nos professores emoções, sensações fisicas e mentais, que os 

levaram a ter uma maior consciência sobre o uso do corpo no processo de aprendizagem.  

Transcrevem-se algumas frases dos professores que ilustram o que foi dito: “Os movimentos 

corporais, permitiram por alguns momentos afastar-me do mundo externo e perceber que o 

corpo e a mente são dois componentes inseparáveis,mesmo que um possa estar oculto 

enquanto o outro se manifesta visivelmente.” e “ajudou-me a sentir-me aberta a toda a partilha”. 

 

A proposta intitulada Cyanotipia teve como objetivo dar a conhecer aos participantes, a técnica 

de reprodução de imagens através do sistema  de impressão negativo-positivo, e das suas 

potencialidades. 

A construção da imagem foi feita com objetos recolhidos no jardim da Fundação Gulbenkian, 

e/ou improvisações visuais que assumiram significado. 

 

   

Fotografias 30 e 31  – Construção da imagem 
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Após a construção das imagens, foi aplcada a emulsão e preparado o fotograma em sala 

escurecida. Posteriormente, o nagativo foi exposto à luz solar para obtenção da imagem 

impressa em papel. 

A fase final consistiu na fixação da imagem. A  lavagem com água corrente completou o 

processo. 

 

 

Fotografias 32 e 33 – Lavagem das impressões 

 
Este processo de impressão fotográfica em tons de azul, através da exposição ao sol foi 

apreendido pelos participantes de uma forma eficaz e entusiasmante, quer  pelo seu produto 

quer pela sua elaboração.  

 

 

 

Fotografias 34 a 37 – Exemplos de magens e cyanotipias respetivas obtidas 
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Trata-se de uma técnica acessível e cujos conteúdos poderão ser trabalhados em sala de aula 

e em diversas disciplinas, criando um ambiente dinâmico, interativo e motivador da 

aprendizagem dos alunos. Como diz uma professora, “ … a química ao serviço da arte parece 

magia”. 

 

A proposta da artista intitulada o “Jogo da Ilha”, principiou com um breve aquecimento, em 

que os participantes foram convidados a andar pelo espaço em diferentes velocidades, 

soltando palavras que começassem pela inicial do seu nome.  

Seguidamente, um elemento  citou uma frase e cada um dos restantes foi acrescentando outras 

de modo a originar uma  “história”. 

Enquanto os vários elementos circulavam pela sala ao som da música, a artista lançou 

aleatoriamente, almofadas de diversas cores para o chão. Na paragem do estímulo sonoro, 

cada pessoa colocou-se instintivamente em cima de uma das almofadas, dando inicio ao jogo. 

 

 

Fotografias 38 e 39 – Inicio do jogo da Ilha 

 

A partir desta localização, foram incentivados a definir uma estratégia coletiva, que lhes 

permitiu chegar a uma “ilha” sem pousar os pés no chão.  O jogo terminou quando todas as 

almofadas amarelas estiveram à volta da ilha amarela, as vermelhas em redor da ilha vermelha 

e assim sucessivamente. 
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Fotografias 40 a 42 – Caminho para a ilha e chegada 

 

Finalmente, todos foram desafiados a “dormir” alguns minutos e ao acordarem construiram, em 

silêncio,  uma instalação com as almofadas, junto da árvore dos desejos. 

O mesmo exercicio foi dificultado pela substitução das almofadas por uma folha de papel. 

 

 

Fotografias 43 a 45 – Descanso, instalação e exercicicio com a folha de papel 

 

No decurso da dinâmica foram sendo enunciadas regras, que permitiram observar a clareza do 

seu enunciado e a forma como eram apreendidas, pelos diferentes elementos do grupo.  

Esta proposta fomentou a interação entre os elementos do grupo, nas componentes cognitiva, 

afetiva e social, através da comunicação verbal e não verbal. 

Para além disso, trabalhou a coordenação motora, as capacidades de escuta, de liderança e,  

provocou um clima de bem estar pelo sucesso coletivo.  

Possibilitou, ainda, a reflexão sobre a importãncia da resolução de problemas e das várias 

estratégias para a sua solução. A sua aplicação em sala de aula potencia as capacidades de 

cooperação, de escuta do outro,  de organização das diferentes ideias do grupo e da eficácia 

da liderança para a tomada de decisões – “ A dinâmica da “Ilha” fez-me sentir um elemento 
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ativo na resolução de um problema comum. É uma atividade criativa e rica na análise que 

permite.” 

 

“No words, please” uma proposta que permitiu a cada participante sentir o silêncio e observar 

a realidade através de um slide, detetar promenores de uma paisagem ou ampliá-la, aproximar-

se ou afastar-se do que viam, escolher caminhar ou parar, captar uma multiplicidade de 

sensações que conduziram  a uma reflexão sobre o  “eu” - “ O silêncio das palavras levou-me a 

refletir sobre “quem sou”, a ter pensamentos positivos, a pensar, agir, reagir com calma e a 

perceber a sua eficácia.”   

 

 

Fotografias 46 e 47 – Observação através do slide 

 

Num segundo momento, cada interveniente selecionou o lugar onde se sentia confortável, 

colocou a venda nos olhos e ouviu todos os sons que o rodeavam. Caminhou para outros 

lugares, tornou a colocar a venda e sentiu as diferenças de temperatura, as texturas do chão,  

das folhas de árvores ou dos elementos que conseguiu tocar e tactear. 

 

 

Fotografias 48 e 49 – Snsações de olhos vendados 

 

Depois, regressaram à sala mantendo o silêncio e foram convidados pelo dinamizador a 

desenhar e a a pintar no papel o que tinham experienciado. 
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Fotografias 50 e 51 -  Construção dos quadros 

 

Finalizado cada um dos quadros, foram desafiados a colocá-los num painel,  prolongá-lo para 

os quadros vizinhos, podendo expandir qualquer dos elementos da sua pintura.  Um mural de 

cor e sensações, de união e coesão de um grupo empenhado foi gerado. 

 

 

 

Fotografias 52 a 54 – Elaboração do mural 

 

A dinâmica terminou quando abandonaram a sala em silêncio, após alguns minutos de olhos 

fechados.  
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Fotografia 55 – Final da dinâmica 

 

“Quando saímos da sala não nos apetecia falar. Tinhamos o silêncio colado ao corpo, embora 

por dentro estivéssemos a transbordar de sons, cores, texturas e sensações”. 

Este tipo de estratégia confronta o aluno com situações suscetíveis de ativar o 

autoconhecimento e a motivação para a aprendizagem.  

Para além de preservar o foco e a concentração, esta dinâmica provocou o despertar dos 

diversos sentidos, o agir sobre os mesmos e uma reflexão mais aprofundada sobre as suas 

vantagens e constrangimentos. 

 

Uma outra dinãmica iniciou-se com um trabalho de voz sobre atrticulação, ao qual se seguiu a 

seleção de uma palavra e o movimento que a ela se associou.  

Registadas as palavras no papel de cenário que forrava o chão, cada elemento do grupo leu-a 

em voz alta obedecendo à entoação que a palavra convoca. 

Seguidamente, o artista explicou as regras do jogo das  “Palavras Marcianas”.  

O grupofoi dividido em duas equipas: a dos Marcianos  e a dos Terráqueos. Os marcianos 

enviavam mensagem aos terrestres redigidas com palavras estranhas e os Terrestres, 

descodificavam-nas e emitiam as respetivas respostas em marciano, usando igualmente 

vocábulos pouco comuns. 

 Munidos de distintos dicionários, as equipas instalaram-se à volta de uma mesa em  locais 

diferenciados. Este recurso foi essencial para a produção textual e respetiva interpretação. 
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Fotografias 56 e 57 – Marcianos e Terráqueos 

 

A competição desenvolveu-se à medida que  as equipas foram redigindo mensagens cada vez 

mais complexas, para dificultar o trabalho dos seus adversários.  

 

 

Fotografias 58 e 60 – Equipas redigindo as mensagens 

 

As mensagens foram enviadas em folhas de papel pelo mensageiro escolhido por cada uma 

das equipas.  

No final do jogo, deu-se o encontro entre os Terráqueos e os Marcianos  e as folhas do diálogo 

foram coladas sequencialmente num painel, dando corpo a uma banda desenhada. 

 

 

Fotografias 61 e 62 – Mensageiro e painel das mensagens 
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Este jogo fomentou a descoberta de novos vocábulos, da sua grafia e do seu significado, 

estimulando a cooperação, a competição salutar, o método de pesquisa e o debate. 

Em sala de aula, atividades semelhantes poderão desencadear o gosto pelas palavras,  

enriquecendo simultaneamente o vocabulário dos alunos. Por outro lado, possibilita demonstrar 

a importância do dicionário e da sua utilização como instrumento de aprendizagem , porque 

nele se podem recolher informações de natureza gramatical, sobre a formação gráfica e fónica, 

a etimologia, para além do significado e emprego correto das palavras.  

A focalização para a pesquisa como estratégia de construção do conhecimento é também 

evidenciada com a realização desta proposta. 

 

Sequência de exercícios de respiração, aquecimento das articulações e auto-massagem 

encetaram a dinâmica realizada sob a orientação de uma artista da área do teatro. 

Com a finalidade de desenvolver a confiança entre os participantes e a capacidade de 

comunicação, foram formados pares, para que um dos elementos contasse ao outro um 

episódio que tenha vivido e considere interessante. Posteriormente o ouvinte recontou o que 

ouviu e viu ao seu par e inverteram-se os papeís.  Em conjunto escolheram uma das histórias 

para partilhar com o grande grupo a “História veridica”. 

 

 

Fotografias 63 e 64 - Participantes contam a história verídica ao grupo 

 

O exercicio “Qual é o percurso?” convidou um participante a sair da sala, para que ao 

regressar descobrisse o percurso criado pelo grupo. Cada vez que o participante dava um 

passo na direção certa o grupo aplaudia e parava de aplaudir quando este errava. O objetivo 

era alcançado quando a pessoa completava o percurso. O exercício repetiu-se com pares. 
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Fotografias 65 a 72 –Percursos individuais e a pares 

 

3.3 Aulas dos professores 

 

Estas aulas revestiram-se de metodologias diversidades  e criativas, demonstrando práticas 

letivas dinâmicas e incentivadoras das aprendizagens e das competências preconizadas. 

 

Para desenvolver a oralidade, trabalhar a construção da narrativa  e as capacidades de 

atenção e concentração, a professora de português propôs a atividade “Story Cube” . 

 Após ter solicitado a dois voluntários que construissem uma história, enunciou as regras. Os 

participantes lançam o dado em cujas faces figuram imagens diferentes que sugerem palavras. 

À medida que essas palavras foram surgindo, os contadores integráram-nas na sua narração, 
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que alternou em função do som das palmas da dinamizadora.Quando a história terminou, 

seguiram-se outros voluntários e assim sucessivamente. 

 

 

Fotografias 73 a 76 – Narração de uma história por um duo 

 

Esta estratégia pode ser aplicada em diversas disciplinas, possibilitando, também trabalhar a 

expressão escrita de uma forma lúdica, estimulante e facilitadora da aprendizagem. 

Para além da expressão oral ser uma das metas preconizadas no programa de Português, o 

seu domínio expande-se pelo quotidiano, sempre que há necessidade de narrar, expor, inquirir, 

opinar e argumentar, constituindo o seu desenvolvimento uma competência essencial para 

todos os alunos. 

Um suporte com palavras soltas em inglês e imagens de vestuário e acessórios convidou os 

participantes a associá-las, permitindo deste modo a revisão do vocabulário e a aquisição das 

palavras desconhecidas. 

Posteriormente, a professora distribuiu uma grelha para os participantes construírem uma sopa 

de letras. Após a sua elaboração, procederam à sua troca e resolveram-na. 

 

 

Fotografias 77 a 79 – Associação da palavra à imagem, construção de sopa de letras 
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Esta estratégia usada em língua estrangeira assume ludicidade que é um fator de motivação 

para os alunos. Admite aumentar o nível de exigência em função dos conhecimentos destes, e 

facilita o desenvolvimento das suas capacidades criativas e criticas  

 
A aula sobre o tema “O papel da mulher na sociedade ateniense” articulou as disciplinas de 

educação física e história. 

O grupo iniciou a atividade formando um círculo de mãos dadas, fixando a pessoa a que deu a 

mão direita e a quem deu a mão esquerda. 

Ao som da música largaram as mãos e caminharam aleatoriamente pelo espaço olhando-se 

nos olhos. Quando a música parou abraçaram-se e deram as mãos às mesmas pessoas com 

que estavam de mãos dadas inicialmente. O círculo volta a abrir-se sem quebrar as ligações. 

 
 

 

Fotografias 80 e 81 - Círculo inicial e abraço coletivo  

 
 

As interações estabelecidas reforçam a coesão do grupo e a confiança entre os diferentes 

elementos do mesmo.  

A projeção de um vídeo com a canção “Mulheres de Atenas” de Chico Buarque e Augusto Boal 

convocou a atenção dos participantes, para a recolha das caraterísticas das mulheres e 

homens de atenienses. Pequenos grupos representaram através de mimica uma das 

caraterísticas identificadas, de forma a ser reconhecida pelos restantes elementos do grupo. 
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Fotografias 82 a 84 – Representações 

 

Após o registo em papel de cenário dos atributos das mulheres e dos homens de Atenas, os 

intervenientes completaram a frase “Até que ponto nos nossos dias persistem mulheres, que 

na sua vivência são de certo modo mulheres de Atenas?” 

Para finalizar a atividade, as orientadoras alinharam cadeiras e propuseram que cada 

interveniente se colocasse em cima de uma delas. Sob a temática da mulher, foram 

distribuídas palavras/expressões que faziam parte de provérbios tradicionais portugueses e 

solicitado aos cooperantes, que se alinhassem nas cadeiras de acordo com a ordem das 

palavras, passando uns pelos outros sem caírem ao chão. Para terminar leram em voz alta os 

provérbios. 

 

  

Fotografias 85 e 86 – Formação dos provérbios 

 

A dinâmica desta abordagem põe em evidência o contributo de cada um para o processo de 

interação coletiva, permitindo tomar decisões que levaram à resolução dos problemas 

equacionados. Ao longo da mesma, foram dadas informações que propiciaram o 

estabelecimento de relações substantivas, entre o novo material e os conhecimentos prévios, 

permitindo a sua integração cognitiva e uma apropriação dos conteúdos em causa.  
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Destacam-se ainda a motivação, a forma de articulação entre as duas disciplinas, a valorização 

do corpo favorecendo o reencontro de elos existentes entre a ação e a palavra. 

 

A recriação do paleoambientes através de uma visita guiada pelos jardins da Gulbenkian foi a 

aula desenvolvida pela professora de biologia. Observaram-se as espécies vegetais que 

permitiram recriar os citados ambientes: os fetos arbóreos e árvores coníferas da família das 

taxáceas; a Ginkgo biloba; o recanto das Cycas e as flores e os frutos das magnólias. 

 

 

Fotografias 87 a 89 – Visita guiada 

 

A professora explicou cuidadosamente e entusiasticamente alguns aspetos da origem da vida 

até às primeiras espécies terrestre e da reconstituição dos seus ambientes 

Esta situação de aprendizagem constituiu uma mais-valia para todos os participantes, 

despertou a sua curiosidade e o questionamento, permitindo adquirir um conjunto de 

conhecimentos mediante a sua contextualização. 

 

Com o objetivo de observar e identificar as diversas partes constituintes da fisiologia do 

coração humano, para um melhor entendimento do seu funcionamento, a professora procedeu 

à dissecação do coração de um porco, conjuntamente com uma das participantes que se 

voluntariou. 

Explicou a morfologia externa e interna do coração, comparando as aurículas e os ventrículos 

relativamente à dimensão das cavidades e espessura das paredes.  

Á medida que ia Identificando e referindo a função desempenhada pelos diversos constituintes 

do coração: artérias, veias e válvulas, comparando-as entre si e relacionando o seu aspeto 

com a respetiva designação, os participantes observavam e colocavam dúvidas que foram 

devidamente esclarecidas pela professora. 



 

 

   Relatório da Residência – 2016 

 

28 
 

Explanou sumariamente a circulação do sangue pelas diferentes partes do corpo e após a 

observação atenta do processo, distribuiu uma ficha aos participantes a fim de legendaram a 

morfologia do coração. 

Esta atividade captou a atenção e concentração dos participantes, mostrando um método de 

ensino eficaz na aprendizagem destes conteúdos. 

 

 

Fotografias 90 a 92 – Dissecação do coração e legendagem da sua morfologia 

 
Convidados a usar o tablete e/ou o telemóvel, os participantes inscreveram-se numa 

plataforma de aprendizagem baseada num jogo “Kahoot!”. 

A professora através da imagem projetada explicou o funcionamento do jogo e introduziu 

algumas questões sobre o fundador da Fundação Calouste Gulbenkian. Os elementos do 

grupo puderam visualizar que para além das respostas, o jogo originou a sua exploração e a 

relação com imagens elucidativas.  

Posteriormente, organizados em pares construíram, através deste jogo, pequenas histórias que 

partilharam com o grupo.  

 

 

Fotografias 93 a 95 – Jogando na plataforma “Kahoot!” e leitura de uma “short story” 
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Uma outra atividade possibilitou a introdução de um texto na plataforma “Wordle”, geradora de 

nuvens de palavras. Nuvens de várias dimensões, desde as de maior destaque para as 

palavras que apareceram com maior frequência no texto de origem, até às menos frequentes. 

Estas nuvens podem ser personalizadas com formas, temas, cores e fontes diversificadas e 

são muito uteis para construir curtas histórias. 

O uso da tecnologia usada em sala de aula pela professora de inglês, nomeadamente através 

destes jogos, permite estimular nos alunos o lúdico, o questionamento e a participação , 

contribuindo para o desenvolvimento das capacidades de interpretação e produção textual, e 

tornando a aula mais interativa e motivadora. 

 

O professor de educação física chegou a atrasado à aula e após a explicação sobre o seu 

atraso, iniciou-a com um T.P.C. (tema para conversar)! 

Explicou como, em geral, desenvolvia aas suas aulas e os métodos que utilizava para cativar 

os alunos para o conhecimento e para o desenvolvimento de competências sociais e de 

harmonia individual e coletiva, utilizando a metáfora “Nenhum rio nasce grande”. 

Desafiou o grupo a andar pelo espaço e lançou pequenas ações que contribuíram para a 

criação de predisposição para a aprendizagem e para a perceção das relações entre os 

diferentes elementos do grupo. Nestas atividades aplicou noções de concentração e 

intensidade. 

Com raquetes construídas em cartão, de várias dimensões e formatos, os participantes em 

pares jogaram badminton, competiram, aprenderam a técnica e as regras do jogo. Relevante o 

facto de “os alunos” serem organizados segundo um nível de proficiência provisório e poderem 

subir de nível, incentivando o seu desejo de melhorarem. No final os intervenientes foram 

convidados a abraçaram-se coletivamente. 

Através desta dinâmica é possível promover a autoestima, a solidariedade, o respeito pelo 

outro, fazendo com que eles sejam transformados numa ética cooperativa. 

 

Fotografias 96 a 98 – Professor apresentando aa suas aulas, jogo de badminton e abraço coletivo 
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Foi salientado pelos artistas a relevância dos conteúdos e metodologias das propostas 

apresentadas pelos professores, bem como o contributo destas para o trabalho futuro. 

Os professores incorporaram algumas destas ideias e estratégias que poderão enriquecer a 

sua prática letiva e inová-la. 

 

3.4 Exercícios de curta duração 

 

Algumas micropedagogias antecederam e precederam as sessões da manhã e da tarde e 

outras realizaram-se nos momentos em que se registou a necessidade de ativar o corpo e 

despertar a motivação.  

Todas estas atividades contribuiram para: a coesão do grupo; a quebra de tensões existentes, 

o relaxamento e descontração quer fisica quer mental, o aumento da auto e hetero confiança e 

o retomar da atenção e concentração.  

Naturalmente, ao possibilitarem a descoberta do outro, partilharam-se aspetos mais profundos 

das relações interpessoais do grupo, desenvolveu-se a comunicação bem como a reflexão 

sobre as atitudes, ajudando a criar um clima de trabalho que favoreceu as aprendizagens e o 

bem estar individual e coletivo. 

Apresentam-se alguns exemplos desses exercícios que ilustram as finalidades descritas. 

 Tendo por base a toponimia de uma aldeia algarvia “Parragil”, o artista visual convidou 

cada elemento do grupo a transportar o seu imaginário para a rua ou lugar que lhe 

coubera em sorte e, em breves segundos, descrever o que vê, o que cheira, o que ouve 

e/ou o que sente. Simultaneamente,  o elemento à direita do relator anota o que ouve. O 

processo continua até ao último participante, completando-se assim as descrições dos 

lugares visitados! 

 Num segundo momento, foi distribuída a cada participante a descrição de um dos 

 lugares da aldeia, uma folha de papel e um marcador, para que desenhassem o seu 

 lugar. A cada minuto as folhas rodaram para que o outro continuasse o desenho com a 

 condição de se manter fiel ao seu lugar.  

 A visão de uma aldeia imaginada por todos resultou de uma dinâmica que evidenciou a 

 coordenação, a partilha  e a criatividade deste grupo:  
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Fotografias 99 a 101 – Desenho da aldeia imaginada 

 Desenhar as mãos e os pés e com estes exercer várias ações como agarrar valores, 

atitudes e sentimentos ou chutar os inimigos, a falta de confiança, a indiferença, a 

angústia ou outras situações desestabilizadoras, fomentou a imaginação; 

 Dançar com “pauzinhos chineses”, aprender a base do ”chá, chá, chá”, dar as mãos em 

roda e sem as largar e dançar com movimentos suaves e contínuos, entrelaçando os 

corpos, juntando-os e afastando-os. 

 

 

Fotografias 102 a 104 - Danças dos pauzinhos, chá, chá, chá e roda de mãos dadas 

 Escolher um objeto sonoro e tentar conhecê-lo, tirando vários sons e produzindo uma 

frase musical. O dinamizador introduziu uma frase musical e cada elemento 

acrescentou-a com a sua, produzindo-se uma orquestração de sons. Com esta atividade 

desenvolveram-se as capacidades de atenção, de escuta, de coordenação com os 

outros e de improvisação. 

 Deitados no chão perceber de onde vem a respiração e como se consegue acalmá-la. 

Respeitando o ritmo de cada um, soltar um som. Imaginar que são raízes de árvores e 

crescer em função de um gesto acompanhado de respiração e do som das vogais. 
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Fotografias 104 e 106 – Exercícios de improvisação e de respiração 

 

 Jogos facilitadores da formação e união de um grupo através de diversas interações, 

como na micropedagogia do “Posso/Vem” que usa apenas o gesto e o olhar, as 

dinâmicas de quebra-gelo e relaxamento como o “Mogoró” e de aquecimento que 

disponibilizam o corpo para a ação. 

 

 

Fotografias 107 e 108 –  “Posso/Vem” e “Mogoró” 

 

3.5 Sessões de pensamento 

 

Dispostos em círculo, a filósofa Dina Mendonça, orientadora das sessões, convidou os 

participantes a referirem um exemplo onde a qualidade do bem estivesse presente, criando um 

ambiente propicio à reflexão 

Seguiu-se a apresentação da temática - O que é aprender? O que é ensinar? O que é aprender 

bem? e O que é ensinar bem? – que, após alguns momentos de reflexão individual deu inicio 

ao diálogo coletivo. 
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Diferentes visões foram apresentadas e defendidas com exemplos, existindo uma metodologia 

de coordenação em busca de uma melhor clarificação e produtividade dos assuntos em 

causa. 

Aprender e ensinar é um processo dinâmico e reciproco, onde a concretização de um tem em 

conta o do outro, 

A posição dos participantes recaiu sobre a importância e a necessidade de: 

 Criar um contexto que assegure uma eficiente organização dos recursos de 

comunicação e da sua interação com os alunos, favorecendo uma aprendizagem com 

sentido; 

 Combater a desmotivação fomentando a empatia e a confiança com os alunos; 

 Relacionar o conhecimento com o mundo que nos rodeia e com as experiências dos 

alunos; 

 Rentabilizar os recursos conferindo-lhes inovação e adequação aos diferentes 

contextos; 

 Respeitar os ritmos e modos de aprendizagem de cada um, trabalhando com as 

diferenças e diversidades existentes em cada um e no coletivo; 

 Permitir o erro e a dúvida como uma possibilidade de revisitar e alterar posições, a 

partir de uma argumentação sólida.  

 

Todos estes pressupostos se relacionam com o ensinar e o aprender, mas ensinar bem ou 

mal, no dizer de uma professora depende “dos óculos que pomos. Se for só a nível do 

conhecimento, eu posso ver se eles não aprenderam bem, mas se eu avaliar atitudes acho 

que eles aprenderam bem, porque desenvolveram outras competências” e “O ato de ensinar é 

abrangente e a necessidade de ensinar decorre do ato de aprender”. 

.No entanto, alguns conteúdos precisam de ser experimentados, ou seja, levados à pratica de 

variadas formas para que sejam compreendidos e posteriormente assimilados.  

Ensinar implica transmitir ao outro informação que lhe faça sentido, para que se aproprie dela 

e a incorpore. O sentido está na pertinência e na estratégia que se utiliza para suscitar no 

aluno o entusiasmo e a curiosidade pelo conhecimento. 

Cito um outro dizer de uma professora “Aquele que aprende põe em causa e procura 

soluções” concordante com o pressuposto que a duvida  

Pode concluir-se que nesta sessão ficou patente a importância da aplicação de metodologias 

ativas, que potenciam os processos de aprender na perspetiva pessoal e social e que o 
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professor deve assumir, através da interação a função de facilitador na compreensão do 

processo de construção do conhecimento compartilhado. 

No decurso da sessão, a orientadora traçou um mapa concetual que esquematizou o conjunto 

de ideias expressas pelos participantes, bem como as possíveis relações entre estas. A 

interpretação deste mapa permite organizar o “feedback” da sessão e distinguir os conteúdos 

essenciais da temática abordada.  

 

 

Fotografia 109 e 110 – Construção do mapa concetual da 1ª sessão de pensamento 

 

No decurso da Residência os participantes foram desafiados a equacionar questões sobre as 

quais gostaria de refletir na segunda sessão de pensamento. 

Quando é que menos é mais? Foi a temática escolhida pela filósofa solicitando a importância 

de encontrar a razão para esta afirmação e procurar encontrar um chão comum às pessoas 

que estavam a pensar. 

O primeiro passo foi definir menos e mais, a comparação de quando menos é mais, a 

definição do zero e os valores de referência  

Posteriormente um conjunto de ideias e opiniões foram debatidas com o objetivo de clarificar a 

questão: e sobretudo de construir um acordo conjunto sobre a temática. 

No final a orientadora questionou o participante sobre as razões que o motivaram a fazer a 

pergunta, sendo a sua intenção, perceber, no contexto da experiência que o grupo estava a 

viver, em que alturas o menos se tornou mais e que a resposta a esta questão continuará a 

constituir uma procura para ele e para os restantes elementos deste coletivo 

Oferecer uma frase ao grupo que incorporasse o menos e o mais, foi a solicitação final da 

sessão. A título de exemplo referem-se algumas das frases pronunciadas: “Quando sinto 

menos ruído, ganho mais em escuta; Quanto menos conhecimentos temos, mais curiosos nos 

tornamos; Eu sou um menos num grupo que é o mais; Quanto menos recursos materiais, 
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mais material humano; quanto menos tempo tenho para pensar, maior é a dificuldade do que 

procuro; Quanto mais longe estou dos meus alunos, menos ganho”.  

Nestes diálogos foi visível a capacidade dos intervenientes abandonarem, alterarem ou 

complementarem a sua visão, para participarem num “pensar em conjunto”. 

 

!   

Fotografia 111 e 112 – Participação na 2ª sessão de pensamento  

 

Como términos das sessões a orientadora convida todos os intervenientes a espreguiçarem-

se, postura através da qual percebe o sucesso da ação realizada. 

 

  

Fotografia 113 – O espreguiçar do final da sessão 

 

Coordenar o pensamento de cada um com o dos outros é um processo complexo que exige 

metodologias específicas para organizar o equilíbrio entre a compreensão e a argumentação, 

entre o essencial e o acessório e entre o emergente e o operacional. A avaliação destas 

sessões foi muito positiva, tendo sido frisada a sua importância pelos professores. A confirmá-

lo, transcreve-se a frase registada por um deles:  
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3.5 Projetos relâmpagos 

 

Dois quartetos e quatro tercetos dispondo de 15 minutos para trabalharem o tema” O que 

fazemos com o que não sabemos” e 3 minutos para cada apresentação, desenvolveram um 

projeto que o deu sentido ao tema e utilizou algumas das linguagens já experimentadas. 

 

 

Fotografias 114 a 116 – Quarteto apresentando o seu projeto relâmpago  

 

Este trabalho desenvolveu as capacidades de organização e gestão para estabelecer 

prioridades nas ações que melhor respondem à proposta equacionada. Fomentou as 

interações, o respeito pelas ideias do outro e as capacidades de decidir, escolher, escutar e 

comunicar. 

 

3.7 Speed teaching 

 

Não sendo possível realizar todos os “speed teaching” ao longo da semana, foram agendadas 

para o ultimo dia na hora da confraternização. Neste momento, os participantes aprenderam a 

lançar o pião, a fazer um paté de atum e a executar uma dança de roda algarvia “Oh, erca 

cidreira” . 

No final do dia ainda foram ensinados alguns penteados, como por exemplo: uma trança 

virada, empatar anzóis e a construir uma máquina fotografica “Pinhole”  

No decurso da Residência, tiveram lugar a pintura de espirais em t-shirts, a dança Chá, chá, 

chá e a dramatização de um texto elaborado pela professora de história, sobre um episódio da 

História de Portugal 

O objetivo desta atividade demonstrar que se consegue ensinar aos outros, alguma coisa que 

se sabe fazer muito bem. 
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Para alé da importância da partilha, estas atividades favorecem a sociabilização do grupo e 

quando bem sucedidas elevam a auto estima da pessoa que ensina. 

Seria útil aplicar este  tipo de atividade no decurso da prática letiva, permitindo que cada aluno 

evidenciasse algo que considere fazer bem e possa ensinar aos colegas. 

 

    

 
Fotografia 117 a 120 – Pintura de t-shirts, dança de roda, empate de anzois e construção da máquina “Pinhole” 

 

3.8 Momentos de reflexão 

 

O processo de reflexão fornece indicadores importantes sobre as atividades experienciadas, 

quer sob o ponto de vista das aprendizagens efetuadas, quer pela expressão do sentir. 

No decurso da Residência foram equacionadas e partilhadas diferentes propostas, que a seguir 

se apresentam ilustradas por algumas respostas dos participantes. 

 Em pares, redigiram uma frase sobre as atividades vividas durante o primeiro dia – 

“Estava com muito medo, mas hoje aprendi imenso e posso transpor essas 

aprendizagens para as minhas aulas” e “Não senti que a Residência tivesse um 1º dia. A 

forma como fluiu foi muito agradável”. 

 Dizer alguma coisa que roubava, mudava ou sugeria – “roubava a ideia da mimica para 

identificar as características da célula, em biologia” e “sugeria que repensassem as 
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regras de sociabilidade, porque nas nossas práticas do dia-a-dia fazem com que o 

sistema não mude”. 

 Escrever uma carta a si próprio, dizendo o que apreciou em si nesse dia e 

aconselhando-se. Ler a carta em voz alta – “ Querida … 

Hoje conseguiste entregar-te sem reservas a todos os momentos. Aquele instante em 

que estiveste sentada no banco, de olhos vendados, a ouvir, em escuta corporal, foi 

mágico! Parabéns! Não te esqueças do que foste dizendo a ti própria. Tens mesmo de 

seguir os teus guias interiores.  

A magia deste grupo ´r fantástica! Continua com esta atitude sem reservas e de entrega! 

Continua a vivenciar todos os instantes e a beber de toda a partilha generosa que está a 

acontecer… 

Beijos”. 

 Lançar palavras para iniciar a reflexão, como apoucar, estrutura, improviso, desconforto 

– “Sinto necessidade de falarmos uns dos outros e depois sobre o que vai acontecer na 

Escola”, “ O tempo de reflexão mais profundo exige mais tempo” e “aprendi que a 

máquina fotográfica e o telemóvel são ótimos filtros para combater o medo”. 

 

 

Fotografias 121 a 123 – Momentos de reflexão 

Os momentos de reflexão propiciaram e valorizaram a construção pessoal do conhecimento, 

mas necessitavam de mais tempo para ponderar sobre as consequência de determinadas 

estratégias/atividades, pensar e partilhar sobre as diferentes formas de adaptação aos 

conteúdos curriculares, à transversalidade dos saberes e a adequação ao perfil de cada turma 

de alunos. Algumas vezes observaram-se apenas opiniões que transmitiram sensações e 

emoções, carecendo de aprofundamento noutras dimensões do ensino/aprendizagem 
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cada um dos participantes registou nos seus cadernos e em tempo real, factos, observações, 

ideias, sensações e reflexões que podem constituir testemunhos importantes para o trabalho 

em contexto de escola. 

 

4. Análise dos instrumentos de avaliação 

 

A avaliação foi feita com base na análise dos dados recolhidos e no acompanhamento e 

observação direta do decurso da Residência, concluindo-se que a identificação e a 

continuação de um trabalho realizado nas edições anteriores, bem como o conhecimento da 

estrutura do projeto e a vontade para nele participar e intervir, foram as motivações reveladas 

pelos artistas “repetentes” e pelos que entram nele pela 1ª vez. 

As suas expetativas sobre a Residência encaminham-se para a formação de uma grupo 

dinâmico e coeso, com professores disponiveis para transformar rotinas cansativas, arriscar 

novas metodologias e estratégias que motivem os alunos e tornem a aprendizagem um gosto. 

Como se pode observar no quadro que a seguir se apresenta, também os professores 

revelaram expetativas relativamente à criação de um interrelacionamento colaborativo, 

partilhado de perspetivas e saberes diferenciados, curiosidades e possíveis descobertas a 

nível pessoal e profissional. 

Relevante é, ainda, a articulação entre as áreas artística e pedagógica e os possíveis 

impactos que este cruzamento pode trazer para o ensino/aprendizagem e para a melhoria das 

práticas letivas. 

 

 
Motivações para participar no Projeto 

A
rt

is
ta

s
 

 Importância do trabalho em equipa e transversalidade 

 Curiosidade e interesse pela Escola, 

 Vontade de participar na transformação das práticas pedagógicas, 

 Aprofundar modos de intervir em educação não formal e na comunidade educativa, 

 Apoiar estratégias a partir do corpo e da sua consciencialização. 

 Identificação e fascinio com a estrutura do projeto 

 Consolidação com um caminho já percorrido, refletido e partilhado. 

P
ro

fe
s
s

o
re

s
 

 Desafio pra usar metodologias artísticas que incrementam a aprendizagem e a 
motivação. 

 Aprender e atualizar os conhecimentos para aperfeiçoar a prática pedagógica. 

 Quebrar rotinas, introduzir novos saberes na prática letiva e articular com outras 
áreas. 

 Aprender estratégias e a olhar para os conteúdos, para as aulas e para os alunos de 
forma diferente. 

 Conhecer pessoas que possam contribuir para a melhoria do ensino. 
 

Quadro 1 – Síntese das motivações para participar no Projeto 
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Também dos questionários de diagnóstico ressaltam palavras, de entusiamo, de estimulo, de 

questionamento e reflexão, de defesa de valorização das iniciativas dos alunos, de atividades 

que articulem a vida real com os conteúdos curriculares e promoção de dispositivos 

pedagógicos que potenciem as competências de cada um e do coletivo e criem contextos não 

formais,  desafiadores do prazer de aprender.  

Os gráficos seguintes apresentam em percentagem, os dados recolhidos através do 

questionário de avaliação, no que respeita aos itens de relacionamento, de planeamento e 

gestão e, ainda, à inovação das ideias, estratégias e resolução de problemas. 

Relativamente às interações entre todos os elementos, foi criado um clima de trabalho muito 

positivo e propicio à cumplicidade e à formação de um grupo disposto a participar ativamente 

e a partilhar os seus conhecimentos, aceitando as perspetivas e opiniões diversificadas.  

Esta conivência contribuiu para criar um ambiente de confiança, valorizando as ações de cada 

um e do todo, permitindo que as dinâmicas alcançassem os seus objetivos de uma forma 

muito positiva. 
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Gráfico 1 – Classificações dos professores nos itens de relacionamento (%) 
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Gráfico 2 – Classificações dos artistas e moderadoras nos itens de relacionamento (%)  

 

A contribuição das dinâmicas para o estabelecimento da comunicação entre todos foi 

igualmente muito eficaz, permitindo uma abertura ao diálogo e à possibilidade de equacionar 

dúvidas e questões facilitadoras da estruturação do conhecimento. 

Nos gráficos 3 e 4 referentes aos vários itens sobre o planeamento e gestão, verifica-se que o 

contributo das propostas para o trabalho em sala de aula foi muito importante e encorajou os 

professores para a mudança das suas práticas. 

A classificação dos professores relativamente ao item da pertinência das reflexões para o 

levantamento de questões foi elevada e para os artistas situou-se no nível bom. No entanto, 

todos consideraram que o tempo dedicado aos momentos de reflexão foi insuficiente para o 

seu aprofundamento. 

A gestão do tempo foi um dos aspetos menos conseguidos, não permitindo cumprir 

integramente a planificação inicial. 
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Gráfico 3 – Classificações dos professores relativas nos itens de planeamento/gestão (%) 
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Gráfico 4 – Classificações dos artistas e moderadoras nos itens de planeamento/gestão (%) 

 

A diversidade e criatividade das propostas vivenciadas, quer em relação ás dinâmicas dos 

artistas, quer as relativas às aulas dos professores, apresentaram grande pluralidade de 

conteúdos, trazendo contribuições relevantes para o trabalho futuro em sala de aula.  

Constata-se que a clareza e a objetividade das propostas realizadas foram evidentes e a sua 

eficácia demonstrada e com grande impacto junto de todos os intervenientes. 

A qualidade dos recursos materiais que apoiaram as dinâmicas foi boa, concluindo-se que a 

sua seleção e pertinência contribuíram igualmente para o seu sucesso. 

Os espaços de reflexão e de pensamento em grupo foram bastante valorizados pelos 

participantes. Os professores assinalaram a necessidade de um maior número de reflexões 
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sobre a prática pedagógica e a articulação das experiências vividas com os conteúdos 

curriculares, bem como a sua adequação à prática letiva. 
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Gráfico 5 – Classificações dos professores nos itens de inovação (%) 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Implicação das atividades propostas para a criação de 
situações novas 

Estimulo gerado pelas atividades para a criação de 
ideias e métodos inovadores 

Originalidade das ideias utilizadas 

Novidade das metodologias/estratégias realizadas

Descoberta de diferentes soluções para a resolução do 
mesmo problema

Inovação/Criatividade (%)

MB

B

S

F

MF

 

Gráfico 6 – Classificações dos artistas e moderadoras nos itens de inovação (%) 

 

Os gráficos 5 e 6 mostram que os métodos, estratégias e ideias utilizadas foram originais, 

criando situações novas e inovadoras e possibilitando a sua aquisição para aplicação futura 

em sala de aula. 

Apenas se registaram classificações positivas nos itens deste grupo, sendo a valorização 

dada pelos professores superior à dos artistas, dado que para estes toda a dinâmica da 

Residência constituiu uma formação prática e inovadora. 
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Em síntese, apresentam-se os aspetos mais valorizados e o principal constrangimento. 

 

 Empatia, disponibilidade e interação entre todos os elementos do grupo.  

 Valorização do silêncio como forma de captação dos pormenores, do despertar dos sentidos 

e da ativação do pensar.  

 Perceção da importância do corpo e da sua ligação inseparável com a mente, assumindo 

um papel fundamental na aprendizagem significativa. 

 Relevo das estratégias utilizadas para as apresentações, pensando adotá-las para os seus 

alunos, com as respetivas adaptações 

 Valorização do cruzamento dos diversos saberes de natureza artística e pedagógica e da 

transversalidade 

 Partilha de experiências, de ideias e dos diferentes pontos de vista, num clima de 

afetividade e bem-estar, o que provocou um enriquecimento como pessoas e como 

profissionais. 

 Originalidade e diversidade de metodologias, estratégias e ferramentas pedagógicas, que 

permitiram refletir e suscitar a vontade de arriscar novas abordagens na prática letiva. 

 Adequação das atividades e do seu contributo ao trabalho de sala de aula (2ª fase do 

projeto). 

 Vivência de atividades no papel de discente, o qual exigiu competências que não estavam 

previstas e teve implicações na forma de encarar o aluno e encorajá-lo a ser persistente na 

resolução dos seus problemas. 

 A experiência de atividades no papel de docente, favoreceu uma base de trabalho relevante 

para a alteração das suas práticas e criação nos alunos de empatia e entusiasmo para as 

aulas. 

 Qualidade das sessões de pensamento coletivo que fomentaram a reflexão sobre um tema 

comum, potenciando a atividade criadora. 

 

Para dar cumprimento a todas as atividades previstas no guião da Residência; adequar as 

metodologias de reflexão de forma a gerarem reflexões aprofundadas, em vez de registos 

opinativos, a gestão e a escassez do tempo, foi o constrangimento observado. 

 



 

 

   Relatório da Residência – 2016 

 

45 
 

5.Conclusões  

 

Os objetivos desenhados para a avaliação da Residência foram alcançados de uma forma 

muito positiva, dado que:  

 as expetativas de todos os participantes foram superadas, confluindo para o seu 

sucesso o empenho e disponibilidade de todos, as interações e partilha de saberes, de 

sensações, pensamentos e ideias que enriquecerem cada um, sob o ponto de vista 

pessoal e profissional. 

 foram experienciadas pelos professores algumas micropedagogias que irão ter 

repercussão na sua prática letiva e consequentemente na motivação dos seus alunos. A 

projeção destas micropedagogias no seu trabalho de sala de aula foi evidenciada nas 

suas reflexões criticas. 

 as dinâmicas dos artistas foram inspiradoras, estimulantes, desafiaram os sentidos e 

provocaram reflexões e criticas que encorajaram a autoconfiança e a vontade de 

arriscar. Para além disso, mostraram o sentido pedagógico da utilização do corpo e da 

expressão corporal, evidenciado o seu papel na construção de conceitos e conteúdos. 

 as aulas dos professores foram igualmente dinâmicas e de abordagens diversificadas, 

criando situações de aprendizagens eficazes e fomentadoras de interesse. 

 as sessões de pensamento permitiram conhecer as conceções dos participantes sobre o 

ensino/aprendizagem, desafiando-os a refletir sobre as ideias e pensamentos coletivos e 

alargar ou alterar os seus próprios pontos de vista  

 

Termino este relatório com um extrato de um texto, retirado da reflexão crítica de uma 

professora: “A residência foi uma experiência única que teve um impacto muito significativo na 

minha formação profissional. Criou em mim muitas dúvidas que me levaram a questionar as 

minhas práticas pedagógicas, sendo que neste questionamento poderei encontrar as 

alavancas para fazer as mudanças necessárias.” 
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ANEXO 1 

 

PROJETO 10 X 10 – 5ª EDIÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO - ARTISTA 

 

Este questionário tem por objetivo conhecer as suas expetativas e motivações em relação à 

Residência Artística. 

1a) Registe a letra correspondente à imagem que melhor define as suas expetativas em relação à 

Residência que vai realizar?  

    

      A          B         C    D 

b) Legenda a imagem selecionada 

c) Justifique a sua opção. 

 

2) Utilize três palavras para explicitar as suas expectativas em relação: 

a) à motivação para a Residência 

b) às interações e dinâmicas de grupo. 

c) às aprendizagens - metodologias, estratégias e atividades.  

d) às contribuições para o seu trabalho futuro com a dupla de professores. 

e) às implicações na sua prática artística.  

3) Explique, por ordem de importância, três motivações que a/o levaram a participar nesta edição 

do projeto.  

Nome:   

Muito obrigado pela sua colaboração 
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ANEXO 2 

 

PROJETO 10 X 10 – 5ª EDIÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO - PROFESSOR 

 

Este questionário tem por objetivo conhecer as suas expetativas e motivações em relação à 

Residência Artística. 

1a) Registe a letra correspondente à imagem que melhor define as suas expetativas em relação à 

Residência que vai realizar?  

    

      A          B         C    D 

 

b) Legenda a imagem selecionada 

c) Justifique a sua opção. 

2) Utilize três palavras para explicitar as suas expectativas em relação: 

a) à motivação para a Residência 

b) às interações e dinâmicas de grupo. 

c) às aprendizagens - metodologias, estratégias e atividades.  

d) às contribuições para o seu trabalho futuro com o artista 

e) às implicações na sua prática de sala de aula  

4. Explique, por ordem de importância, três motivações que a/o levaram a participar no projeto  

 

Nome:             

 Muito obrigado pela sua colaboração 
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ANEXO 3 

 

     

PROJETO 10 x 10 – 5ª EDIÇÃO  

 

Questionário de Avaliação da Residência  

(Artistas/Professores/Moderadoras) 

 

Este questionário pretende conhecer a sua avaliação sobre a Residência que acabou de vivenciar. Registe-a 

usando a escala qualitativa Muito Fraco; Fraco; Satisfatório; Bom e Muito Bom, para registar a sua 

avaliação acerca dos aspetos referenciados. 

 

 

Itens a Avaliar 

 

Níveis  

Relacionamento/cooperação/dinâmica de grupo 

 

MF F S B MB 

Cumplicidade e convivialidade entre os participantes      

Aceitação dos diferentes pontos de vista dos artistas      

Aceitação dos diferentes pontos de vista dos professores      

Clima de trabalho criado entre os participantes      

Confiança demonstrada pelos artistas nas capacidades dos professores      

Confiança demonstrada pelos professores nas capacidades dos artistas      

Contributo dos artistas para a valorização do trabalho coletivo      

Contributo dos professores para a valorização do trabalho coletivo      

Contribuição das propostas realizadas para a comunicação entre os diferentes 

elementos 

     

Encorajamento dado ao grupo pelas ideias expressas       

Criação de situações para a resolução de dúvidas/problemas      
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5. Globalmente a Residência correspondeu às suas expetativas iniciais? Sim      Não  

Escreva uma frase justificativa da sua afirmação 

 

6. Refira os três aspetos que, na sua opinião, foram os mais relevantes. Justifique-os 

7. Refira os dois aspetos que, na sua opinião, foram os menos conseguidos. Justifique-os 

8. Construa graficamente a sua avaliação global da Residência. Legende o gráfico que desenhou. 

 

        Bem-haja, pela disponibilidade dispensada 

Planeamento/gestão pedagógica  

Clareza e objetividade das atividades propostas       

Gestão do tempo para assegurar a conclusão das atividades       

Confronto das atividades propostas com várias soluções       

Qualidade dos recursos materiais apresentados para apoiar o conteúdo das 

atividades 

     

Viabilidade dos recursos utilizados para a sala de aula      

Adequação dos espaços de reflexão proporcionados nos vários momentos      

Pertinência das reflexões organizadas para o levantamento de questões       

Relevância das reflexões para as propostas futuras      

Contribuição das dinâmicas para a conceção dos planos de aula      

Exequibilidade das atividades propostas em sala de aula      

Contributo das atividades vivenciadas para a mudança das práticas de sala de 

aula  

     

Inovação e criatividade 
 

Implicação das atividades propostas para a criação de situações novas e 

diferentes das que já praticavam 

     

Estimulo gerado pelas atividades propostas para a criação de ideias e métodos 

inovadores  

     

Originalidade das ideias utilizadas       

Novidade das metodologias/estratégias realizadas      

Descoberta de diferentes soluções para a resolução do mesmo problema      


