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I. INTRODUCTION 

 Learning, working, creating and saving are the most important part of our 
life. If we look at our earlier generations’ lifestyle, learning, working and 
savings were very closely associated with their daily life. They considered 
work and saving as the most important aspect of life and it helped them 
once they reached the old age. In modern times, learning and work are 
losing value. People often take over other people's solutions. They lost the 
motivation for research, the creation of their own products and services. 
With the modern economics and globalization, young generation is forced to 
spend more money on their daily life and it is difficult for people to control 
themselves in the environment that is promoting a lavish life. If you don’t 
have good work and the habit of saving, then it will not help you in the later 
stage of your life. Anything you learn in childhood will stick with you forever. 
That is the reason why we should teach good habits at a young age.   
  

Key competences for lifelong learning are the combination of knowledge, skills and attitudes that suit the 
context. They are especially needed for personal fulfillment, development and social inclusion of an active 
citizen. Key competencies are essential in the knowledge society, providing greater flexibility, enabling the 
individual to adapt more rapidly to constant changes in a connected world. They are also a major factor in 
innovation, productivity and competitiveness, and contribute to motivation and individual satisfaction and 
quality of work. Key competences need to acquire young people during their compulsory education and 
training, preparing for adult life, and adults throughout their life through the process of developing and 
updating skills. This paper presents the development of digital competences, enterpreneurship and financial 
literacy of students in elementary education, their parents and teachers as part of the international project 
and cooperation.  



  
II. IMPORTANCE OF FINANCIAL EDUCATION 

AND ENTREPRENEURSHIP 
 

 Financial discipline and independence is one 
of the most important lessons which this 
generation’s parents have to teach their kids.   
Including  Including  nancial education into the 
school curriculum in an on-going manner 
would hold the key to making our future 
generations  nancially literate.1 The research 
shows that financial literacy is low even in the 
developed countries. A study by the FINRA 
Foundation estimated that nearly two-thirds of 
Americans couldn’t pass a basic financial 
literacy test. According to the study, Americans 
have low levels of financial literacy and have 
difficulty applying financial decision-making 
skills to real-life situations.2 Children learn 
from examples. If you teach them something, 
you have to follow the process. Otherwise you 
are setting a bad example and your teaching 
won’t be effective. If you follow what you are 
preaching, they will follow you without any 
hesitation. It is not only for the finance, they 
feel parents and teachers have to be an 
example in all other things as well. So our 
project includes education and workshops for 
parents, teachers and students.  
Understanding the flow of “money in/money 
out” is a fundamental life skill that should 
begin as early as possible in life. Learning 
financial literacy early on can significantly 
impact young people’s future as adults, when 
the ability to budget, save, spend and increase 
money determines a person’s financial health 
and well-being. It’s no exaggeration to say that 
today there is more encouragement – and 
opportunities - for young people to spend 
money than ever before. They are confronted 
with promotion and brand advertising on all 
fronts – online sites and blogs as well as 
traditional channels such as TV, radio and 
newspapers.  

Additionally, the increase in reality TV shows 
and heightened focus on celebrities and what 
they wear. Entrepreneurship and financial 
literacy education is a process which must start 
in childhood. The knowledge of personal 
finance and money management acquired in 
this period plays an important role in defining 
person's life quality, happiness and well-being. 
In accordance with this, it is aimed to help 
children internalize the concepts like money, 
earning and spending money, making 
investment, risking, starting entrepreneurship 
and to prepare a substructure for the future 
with education in order to reflect these 
concepts in their daily lives. Early childhood 
and primary school period are the period in 
which the learning is the fastest and stimuli 
can be handled actively. So with this project, it 
will be aimed to support and improve their 
personal and social development, creativity, 
self 
confidence, mathematical and digital skills, 
logic and problem solving skills. 
 Project objectives:  
•  encourage students and teachers to 

actively approach the developing of the 
entrepreneurial spirit and the acquisition 
of entrepreneurial competences  

• prepare teachers for the introduction of 
new working methods and teaching 
appropriate to adopt entrepreneurial, 
financial and digital skills, attitudes and 
competencies  

• the introduction of systematic education 
for entrepreneurship and financial literacy 
in the education system  

• encourage parents to actively cooperate 
with schools in order to plan and complete 
influence on their children  

• the development of digital skills and the 
use of ICT as a fundamental literacy and 
fundamental tools for learning and 
personal development .  

 



 
III. INNOVATION AND IMPACTS OF 

ACTIVITIES  
 

The impact our finances has throughout 
our lifetime on the way we live is 
immense, that is why it's never too early to 
start learning about money. Since the 2008 
financial crisis, financial literacy programs 
have skyrocketed. Entrepreneurship and 
financial literacy are part of education in 
most of the developed countries. In most 
of the countries it is not yet introduced in 
the schools, but we can expect it in the 
very near future. Most of the countries are 
planning to formulate the 
entrepreneurship and financial literacy as 
part of the curriculum. The key 
characteristics of effective education 
programs for children are that they are 
taught early, they are developmentally 
appropriate, and taught with applied 
curriculum to develop decision making 
skills.  
  
The research on financial literacy programs 
indicates that people learn financial 
concepts best when financial education is 
personalized and practical and when it can 
be  
applied to real-life situations. For example, 
financial learning is maximized when 
individuals are seeking to accomplish 
personal goals, such as when adults are 
planning to purchase a home or when they 
are saving for retirement. Delivering 
financial education in earlier grades helps 
to ensure that students who are at risk of 
dropping out and who may need financial 
education the most can receive it.   
 

  Themes around which we organize project activities:  
 

• What are the financial institutions? What is money?   
• The money in the digital age: e-coins, transaction security  
• What about saving? What is entrepreneurship?  
• The development of ideas and the production of our own products/services  
• How to develop a good business plan?  
• ICT as a tool for learning, collaboration, creativity and innovations  

Financial literacy, or knowing how to spend 
and save money, is an important part of 
learning how to be a responsible adult. 
The sooner that you learn how to create a 
budget and save money, the more money 
you may have to spend on things that you 
want or items that you will need in the 
future. Printable worksheets and 
interactive tools can set you on the right 
path to budgeting, while making smart 
consumer choices and being practical with 
your money can help you save. We all 
want our children to grow up to become 
successful, capable adults who are able to 
earn a living, pay their own bills, and save 
for the future. These are skills that must be 
taught, in the same way as we teach our 
children table manners and how to get 
dressed. However, how often do we give 
our children the opportunity to learn those 
skills? We all need to start to teach 
financial literacy to our kids early, and 
continue to teach them as they grow older.   
  
People often leave their families and go to 
work in distant places in order to ensure 
better opportunities for their families. 
Technology gives all of us the opportunity 
to "abolish national borders and reduce 
the distance". Each of us can work from 
home for any global company. Children 
should be properly taught how to use 
technology, and shown the opportunities 
to develop digital literacy with a special 
emphasis on creating new and 
fundamental values, new software, new 
services enabled by programming. 
Programming is the new literacy and 
programming language is a tool by which 
students will create their own world, their 
jobs in the future.  



The relationship between technology, 
entrepreneurship and finances is very 
strong and our children need to grow into 
open, satisfied and successful citizens.  
  
The project activities are designed for 
students to create, with the support of 
teachers and parents, a complete story 
from observing the environment and 
seeking ideas for new products and 
services to making a profit and distributing 
the profit.  
  
Students explore their strengths, specific 
to region in which they live and develop 
the idea of creating a new product or 
service. Products are traditional souvenirs, 
toys made of old stuff, decorative items 
from natural materials, products from 
plants of their homeland (tea, dried fruits, 
soaps), services: computer games, digital 
educational content, consulting services 
and assistance learning, drama, concert, 
etc.  

After the selection of ideas, students explore ways to realize their idea: to develop a business plan, 
obtain the necessary materials, learn the procedures in the production process, making packaging for 
their product, devise marketing activities, develop a cash flow from the start of production to sales. 
Students prepare their product or service to be presented at fairs, exhibitions and other public events to 
their peers from school, neighboring schools and promoting partnership schools, parents, businesses 
and the wider community. Students sell their products for a symbolic price at public events too, and all 
the revenue collected and donated to the UNICEF.  
  
Making profits and saving is not the main goal. Humans are primarily social beings whose task is to care 
for people around them. We encourage our students for social responsibility and sensitivity. Pupils share 
our products and services with the people that need them. Students volunteer with teachers at the 
hospital in the children's department, children will share the products they created.  



Expected results:  
  

• online course for the acquisition of 
knowledge and skills in the field of 
entrepreneurship, financial and 
digital literacy  

• workshops for teachers, parents 
and student  

•  e-book, magazine, catalog, 
brochure, flyer  

• e-portfolio  
• keeping a diary in the online 

banking tool Bankaroo - a virtual 
bank for children available on any 
device connected to the Internet, 
enables children to learn about 
smart money management, 
revenue and expenditure 
management, setting savings 
targets, and rewarding various 
badges3 

• good visibility of project activities 
and results on social networks  

• being enriched in creative and 
innovative teaching methods  

•  improve school curiculums  
• exchange experiences and best 

practices at the international level 
•  improve leadership skills and 

strengthen cooperation with the 
local community 

• develop digital literacy (e-safety, 
collaboration, critical thinking and 
evaluation, curate information, 
proficient communicator, practical 
and functional skills)  

• develop innovation and creativity 
• develop entrepreneurial spirit and 

ideas  
• learn to develop a business plan, a 

marketing campaign, monitor the 
flow of money, create new values  

• the project web page with all 
results, activities: 
http://www.erasmus-yea.eu  

More than 600 students are directly involved 
in the activities of six different schools with 
their teachers and family members. 
Hundreds of students have been given the 
opportunity to work and learn, to develop 
their own knowledge, skills and abilities in 
international teams of students and teachers 
during mobilities.  
  
ICT is trying to be meaningful and purposeful 
in every project activity, developing the 
digital competence of students. Although 
digital technologies gradually cover all parts 
of everyday life, 60% of students never use 
digital equipment in their classroom. The full 
potential for improving education through 
ICT in Europe remains to be revealed, and 
that is why the European Commission is 
developing policy and supporting research to 
help students respond to life in the 21st 
century and work.4  

  
Special attention has programming as 
literacy for the 21st century. Programming 
enhances creativity, teaches people to 
collaborate, work together regardless of 
physical limitations and geographical 
boundaries, it is a universal language that 
allows us to communicate. Technology is a 
part of our life, and programming connects 

and connects us.5  



IV. USED METHODOLOGY   
 
Content and Language Integrated Learning 
(CLIL) which requires a teaching based on 
the awareness of the need to teach, in a 
foreign or second language, relatively 
complex content to people who do not 
speak that language as their mother 
tongue. The basic methodological 
principles are as follows:  
• use, at various stages, of defined and 

limited lexical forms, structures and 
functions, at least at the initial levels;  

• use of activities, materials, tools typical 
for foreign language teaching in 
content presentation, in practice, in 
testing and evaluation;  

• ensure that listening and reading 
precede and exceed in quantity oral 
and written production;  

• make frequent use of non-verbal 
media such as images, mind maps, 
photos and posters.   

Critical and creative thinking inquiring 
(identifying, exploring and organizing 
information and ideas) in developing and 
acting with critical and creative thinking, 
students pose questions, identify and 
clarify information and ideas, organize and 
process information. Generating ideas, 
possibilities and actions element involves 
students creating ideas and actions, and 
considering and expanding on known 
actions and ideas. In developing and acting 
with critical and creative thinking, students 
imagine possibilities and connect ideas, 
consider alternatives, seek solutions and 
put ideas into action. Reflecting on 
thinking and processes involves students 
reflecting on, adjusting and explaining 
their thinking and identifying the thinking 
behind choices, strategies and actions 
taken. Students think about thinking 
(metacognition), reflect on actions and 
processes, and transfer knowledge into 
new contexts to create alternatives or 
open up possibilities. They apply 
knowledge gained in one context to clarify 
another.  

Analysing, synthesizing and evaluating 
reasoning and results involves students 
analysing, synthesizing and evaluating the 
reasoning and procedures used to find 
solutions, evaluate and justify results or 
inform courses of action. Students identify, 
consider and assess the logic and 
reasoning behind choices. They 
differentiate components of decisions 
made and actions taken and assess ideas, 
methods and outcomes against criteria. In 
developing and acting with critical and 
creative thinking, students apply logic and 
reasoning, draw conclusions and design a 
course of action, evaluate procedures and 
outcomes.  The Four Skills Activities 
(listening, speaking, reading, writing) has 
been specially designed to incorporate 
several language skills simultaneously 
(such as reading, writing, listening, and 
writing), they provide their students with 
situations that allow for well-rounded 
development and progress in all areas of 
language learning. Through activities, 
teachers provide learners with 
opportunities to develop each skill: 
students listen (to the teacher using the 
target language, to a song, to one another 
in a pair activity),  
speak (pronunciation practice, greetings, 
dialogue creation or recitation, songs, 
substitution drills, oral speed reading, role 
play), read (instructions, written grammar 
drills, cards for playing games, flashcards) 
and write (fill-in-the-blank sheets, 
sentences that describe a feeling, sight or 
experience, a dialogue script, a journal 
entry).  



The Six Thinking Hats is a tool that has been 
used by people in the business world and the 
educational community. This methodology of 
thinking was invented by Dr. Edward De Bono. 
He is considered an expert in the field of 
creative thinking and the direct teaching of 
thinking as a skill. Six Thinking Hats is a tool 
that can empower teachers of any grade and 
or subject matter to motivate students to use 
critical thinking and problem solving skills, 
while expressing inner creativity. We can teach 
the Six Hats to our students by focusing on a 
specific thinking skill. Students associate the 
colored hats with key words and questions that 
will direct or redirect their thinking resultingin 
a richer learning experience. By implementing 
the Six Hats to lesson, teachers can help 
students explore their own potential by taking 
an active role in their learning and enhance 
their creative thinking.  The methodology used 
in the project is based on active, collaborative 
learning and teaching of entrepreneurial and 
financial themes, on sharing experiences or 
ideas and on involving all participants in 
decision making based on consent to achieve 
best results as: improve pupils and teachers’ 
language skills and to acquire new ones, 
develop applications and educational 
materials, acquire new skills and gain fresh 
perspectives about the application of new 
information and communication technologies 
in education, promote the European schools 
involved in the project development, 
strengthen confidence, develop social skills, 
improve our schools curiculums and develop 
innovations and creative enterprises.  

 V. CONCLUSION 
 
 As a Chinese proverb says, “I forget what I 
hear, I remember what I see and I understand 
what I do”,our  partnership aims to encourage 
our pupils to learn and develop their 
knowledge and skills for real life. Children learn 
from examples. If you teach them something, 
you have to follow the process. Otherwise you 
will set a bad example for them, your teaching 
won’t be effective. If you follow what you are 
preaching, they will follow you without any 
hesitation. It is not only for the finance, in all 
other things they feel parents and teachers 
have to be an example. So our project includes 
not only students but also teachers and 
parents.  
Our objectives are develop linguistic 
competences, financial literacy, encourage the 
children to take the initiative, develop 
entrepreneurial spirit, strengthen 
selfconfidence, develop IT competences in 
order to use ICT in a safe and responsible 
manner, as a tool for the creation of new 
values, learning and collaboration; allow the 
children to see how they can create new 
values, to learn the ways in which they can 
acquire their own work and earn a living; 
develop cooperating skills and the 
collaboration with European schools; 
encourage kids with special needs, those 
whose parents left abroad and low income kids 
to get  involved in projects; promote the 
national identity, values and traditions, 
tolerance, cultural and social differences. 
Cooperation and collaboration, development 
of learning activities in schools with 
entrepreneurship and financialthemes and 
using modern techniques, as portfolios, 
activity diaries, map minding, brainstorming, 
learning through outdoor activities and 
research are the foundation for the 
development of an individual and society.  

LITERATURE  
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Vivemos numa era tecnológica, rodeados por telemóveis, tablets, computadores, etc., que invadiram a nossa 

sociedade. Os nossos alunos parecem já nascer programados para lidar com estes dispositivos móveis, que 

para muitos adultos e profissionais de educação são ainda “um bicho de sete cabeças”.   

De acordo com Senhorinha Teixeira e Altina Ramos (2017), “A criança desde cedo começa a comunicar e a 

receber informação através de imagens, de sons, de palavras, o que lhe permite desenvolver múltiplas 

literacias. Vive em constante procura de conhecimento, faz aprendizagem autodirigida, explora tudo à sua 

volta. Por isso, no contexto educativo o papel e a atitude profissional do Educador e do Professor deverão ser 

de abertura crítica às mudanças da sociedade atual. A Escola e o Jardim de Infância deverão ser os espaços 

privilegiados para a promoção do conhecimento, onde o papel do Educador/Professor deverá ser o de 

mediador no processo de ensino/aprendizagem”.   

Neste sentido, enquanto docentes, devemos estar devidamente preparados para enfrentar este novo mundo 

tecnológico que invade a Educação e munirmo-nos de diversas ferramentas que auxiliem o processo de 

ensino aprendizagem e motivem os alunos na sala de aula, criando assim, um ambiente de ensino-

aprendizagem dinâmico, no qual o aluno é um ser ativo no ato de aprender. De acordo com Bottentuit Junior 

(2012, p. 130), “o mobile learning é um conceito criado para a aprendizagem que utiliza recursos móveis, ou 

seja, equipamentos e dispositivos que permitam ao aprendiz a locomoção enquanto acessam o conteúdo”, o 

que implica que os profissionais de educação conheçam e saibam trabalhar com diferentes aplicativos, como 

o Kahoot ou o Socrative.  

.  
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Tendo em conta que, os conteúdos foram desenvolvidos através de partilha e colaboração entre os 

formandos, através da manipulação de telemóvel, tablet ou computador, criando questionários (quizzes) 

nos aplicativos aprendidos, houve necessidade de diálogo e concordância entre os formandos no que diz 

respeito aos conteúdos a ter em conta para a realização dos mesmos, uma vez que alguns eram de grupos 

de recrutamento diferentes. No meu caso, por exemplo, na primeira tarefa realizamos um Kahoot no 

âmbito do Inglês - 120, que é o meu grupo disciplinar. Como estava a abordar o tema “The House” (A 

casa) com os meus alunos, aproveitei para criar no aplicativo um questionário sobre o tema, para o poder 

aplicar à posteriori em contexto de sala de aula com  os alunos. Foi um pouco trabalhoso, pois todas as 

questões formuladas tiveram um suporte visual (imagens das diferentes divisões da casa) e inserção de 

vídeo introdutório explicativo, mas ao mesmo tempo foi muito divertido. Apesar de ser vocabulário 

básico, houve quem aprendesse algumas divisões e também serviu para esclarecer dúvidas, como por 

exemplo, a diferença entre “toilet” e “bathroom”, pois em português utilizamos sempre a mesma 

nomenclatura.   

14 
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https://professorinovador.com/2017/12/09/5-motivos-para-usar-kahoot/ 

A minha inscrição nesta oficina visou isso precisamente, ou seja, munir-me de novas ferramentas 

tecnológicas digitais a aplicar na prática, de forma dinâmica, que motivassem os alunos nas aulas.  

Esta oficina de formação acabou por corresponder às minhas expectativas iniciais. Permitiu que 

conhecesse dois aplicativos muitos interessantes, o Kahoot e o Socrative, que além de gerarem 

motivação nos alunos (pois geraram em nós professores, enquanto formandos, nas sessões), permitem a 

realização de uma avaliação formativa dos conhecimentos, por isso, funcionam como técnicas de 

avaliação formativa. São, também, facilitadores, uma vez que automaticamente gerem grelhas em Excel 

com os dados de todos os alunos (respostas por aluno; identificação das respostas certas e erradas e 

respetivas percentagens), permitindo-nos aferir as questões em que os alunos sentem mais dificuldade 

de resposta, o que nos fornece logo um feedback em relação aos conteúdos que estão a ser trabalhados. 

Tal situação poupa-nos imenso trabalho a nível de registos e preenchimento de grelhas 
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No que concerne à segunda tarefa, acordei com o 

meu par que seria no âmbito do 1.º Ciclo, grupo a 

que esta pertencia. Assim sendo, escolhemos o 

tema “As plantas”, (conteúdo de Estudo do Meio) e 

realizamos um questionário no aplicativo Socrative 

com diferentes tipos de perguntas (resposta 

múltipla, verdadeiro e falso e resposta curta).  Na 

exploração que fizemos ao aplicativo constatámos 

que não é possível inserir vídeos, no entanto, este 

aplicativo para além de gerar os registos e grelhas 

automáticamente, à semelhança do que o Kahoot 

fazia, cria também um ficheiro em pdf que é um 

autêntico teste escrito, com uma apresentação 

cuidada.   

Os trabalhos realizados foram a nível de grupo 

(pares), pois se fossem a nível individual as 

apresentações demorariam muito, uma vez que 

todos “jogámos” os kahoots e os Socratives dos 

colegas. Os trabalhos individuais incidiram no 

preenchimento dos inquéritos enviados online, 

nomeadamente, os inquéritos de avaliação 

diagnóstica, de avaliação intercalar, de autoavaliação 

e de avaliação da ação de formação, assim como, o 

presente relatório.  

 

 

https://edtech4beginnerscom.files.wordpress.com/2016/04/2016041
8_184618.png 



Ao longo das sessões fomos constatando as vantagens e 

desvantagens na utilização dos aplicativos.  

Assim sendo, como desvantagens gostaria de salientar as 

seguintes:  

  Necessidade de ter um dispositivo compatível e 

funcional na aula;  

  Acesso à internet, pois trata-se de um jogo (Kahoot) 

ou sala (Socrative) online;  

 Perguntas são sempre de escolha múltipla (no caso 

do kahoot).  

Em relação às vantagens gostaria de destacar as seguintes:  

 Aulas mais interativas, dinâmicas e motivadoras;  

 Feedback instantâneo em relação ao grau de 

conhecimento do aluno  

 Desperta a atenção nas aulas   

 Funciona como técnica de avaliação formativa  

 Possibilidade de gerar automaticamente grelhas de 

registo (evidências) do trabalho dos alunos  

O uso destes aplicativos promove interatividade nas aulas e 

permite a realização de  momentos de avaliação formativa, 

“avaliação realizada especificamente para gerar feedback sobre 

a performance de forma a melhorar e acelerar a aprendizagem” 

(Sadler, 1998, citado por Nicol, D. J., & MacfarlaneDick, D., 

2006). Assim, docentes e discentes tomam consciência do 

desempenho e nível de aprendizagem em que se encontram, 

podendo posteriormente, definir estratégias de superação das 

dificuldades diagnosticadas.  

Foram sessões muito dinâmicas, divertidas e motivadoras, que 

nos permitiram aprender sobre os mais diversos assuntos, uma 

vez que os trabalhos apresentados eram de diversas 

áreas/grupos disciplinares, o que nos enriqueceu bastante. 
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Vantagens na utilização 
dos aplicativos 

Desvantagens na utilização 
dos aplicativos 

https://www.itinsight.pt/img/uploads/1140x64
1_0f03b5a30f3ce6e24b3dc2f5605b2e42.jpg 

https://www.tes.com/lessons/eIRID0nIgPGKhQ
/plano-de-aula-10-zg-17-05-2015 



Na visão de Dowber, citado por Costa, Fernando (2012), “a 

instituição educativa pode reafirmar o seu papel como aglutinadora, 

organizadora, produtora e disseminadora de conhecimentos, 

incorporando as «tecnologias do conhecimento» nos processos de 

ensinar e aprender como elementos transformadores dos modos 

como o aprendiz pode aceder à informação e ao conhecimento em 

espaços diversificados, assim como organizar o seu universo de 

conhecimentos”. Atendendo a esta afirmação e tendo em conta o 

dinamismo e o grau de motivação que gera a utilização deste tipo de 

aplicativos (Kahoot e Socrative), considero que a sua utilização no 

contexto de ensino aprendizagem é algo a ter  em conta. O 

conhecimento que adquiri com esta ação permitiu o meu 

desenvolvimento pessoal e profissional. Como docente de Inglês do 

1.º ciclo acredito que estes conhecimentos vão permitir a utilização 

destes aplicativos como estratégia na sala de aula, proporcionado 

um ambiente de aprendizagem bastante motivador para os meus 

alunos.  De acordo com Wang (2015, p. 221), citado por Bottentuit 

Junior (2012), “Kahoot é um jogo baseado em respostas dos 

estudantes que transforma temporariamente uma sala de aula em 

um game show. O professor desempenha o papel de um 

apresentador do jogo e os alunos são os concorrentes. O 

computador do professor conectado a uma tela grande mostra 

perguntas e respostas possíveis, e os alunos dão suas respostas o 

mais rápido e correto possível em seus próprios dispositivos digitais.” 

No meu contexto de 1.º Ciclo, creio que o Kahoot será o mais 

adequado e que gerará mais motivação, pois a seleção das respostas 

funciona com um sistema de cores, muito mais atrativo para esta 

faixa etária. Pude constatar isto mesmo através da criação e 

aplicação de um Kahoot sobre o tema da casa “The house” em 

contexto de sala de aula. Os alunos foram organizados em grupos, 

pois não havia computadores suficientes para a atividade se realizar 

de forma individual. Os discentes adoraram a atividade e desde 

então perguntam se vão realizar um novo kahoot. Comprovei desta 

forma, que o aplicativo dá feedback sobre os conhecimentos dos 

alunos, de forma ativa, interativa e motivadora.  
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Num futuro próximo, os conhecimentos 

adquiridos nesta formação poderão ser colocados em 

prática na denominada “Sala do Futuro” que existirá 

na sede do nosso agrupamento de escolas. Seria 

muito interessante e viável, caso fosse possível em 

termos logísticos e orçamentais, que as escolas 

tivessem as salas dotadas de equipamento 

tecnológico, nomeadamente, tablets (por  mesa ou 

por aluno), para que os discentes usufruíssem das 

vantagens da sua utilização em contexto de sala de 

aula, como forma de aquisição e ou aplicação de 

conteúdos lecionados, implementando assim, o 

kahoot ou o socrative no processo de ensino-

aprendizagem. Desta forma teríamos, com certeza, 

alunos mais motivados e ativos, o que provavelmente 

se refletiria à posteriori nos resultados escolares 

alcançados.  

De acordo com Valente (1993), […] o uso do 

computador em ambientes de aprendizagem implica 

em entender o computador como uma nova maneira 

de representar o conhecimento, provocando um 

redimensionamento dos conceitos já conhecidos e 

possibilitando a busca e compreensão de novas ideias 

e valores (VALENTE, 1993, p. 7). As conclusões de 

Valente em relação ao computador podem 

perfeitamente estender-se aos dispositivos móveis 

tão em voga na sociedade atual, demarcada por uma 

geração digital, o que exige uma mudança 

significativa no processo de ensino e aprendizagem.   

18 

Sónia Alexandra Saraiva Ribeiro  

 In
te

gr
aç

ão
 d

as
 T

IC
 n

a 
sa

la
 

“As Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs) criaram novas formas de 

relação entre alunos e professores, 

possibilitando a interação da escola com 

diferentes meios sociais e promovendo o 

aperfeiçoamento das técnicas e metodologias 

de aprendizagem. O uso das TICs na educação 

visa melhorar o processo educativo, 

convertendo as tecnologias em um 

instrumento  auxiliar do trabalho pedagógico 

do docente, auxiliando no acesso às 

informações e conhecimentos por parte dos 

alunos, e tornando as aulas mais atrativas 

para os estudantes” (CAVALCANTI, 

DAMASCENO, FORBELONI, 2012, p. 2).  
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 Assim sendo, a utilização das TIC em contexto escolar, implica uma mudança de mentalidades e de 

práticas pedagógicas nas nossas escolas, tornando o acesso ao conhecimento de forma mais 

interessante, motivadora e dinâmica. O computador, o tablet e o telemóvel podem tornar-se 

ferramentas de ensino/aprendizagem.   

Na visão de Paulo Freire, citado por Costa, Fernando (2012), “se a geração que hoje ocupa os bancos 

escolares traz para o interior da escola uma cultura que incorpora os modos de produção e 

comunicação de informação e conhecimentos, por meio de distintos dispositivos móveis, tem acesso a 

(…) informações oriundas de distintas fontes, é evidente que o seu modo de ser e de estar no mundo 

não se coaduna com as práticas pedagógicas convencionais centradas na escuta passiva de 

informações transmitidas pelo professor, que percebem como uma tortura implacável”.  

Quer isto dizer, em termos conclusivos, que nos nossos dias os alunos têm de ser sujeitos ativos no 

ato de aprender, necessitando de um professor mediador que lhes permita o alcance de 

aprendizagens significativas de uma forma motivadora, recorrendo a diversos dispositivos móveis, 

uma vez que nos encontramos perante discentes da era digital.    

Mudar a forma tradicional de aprender e ensinar torna-se um imperativo nos dias que correm, 

preparando as crianças para serem sujeitos ativos no processo de ensino-aprendizagem e aquisição 

de conhecimento.  
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Foram várias as razões que me levaram a frequentar esta ação tendo a principal sido o 

facto da mesma ter uma forte componente prática que poderia ser aplicada na área 

das línguas estrangeiras, em especial da língua inglesa. Com esta ação tinha a 

expectativa de conseguir aprofundar conhecimentos a nível da utilização das TIC, 

como fator de valorização e enriquecimento profissional; de inovar metodologias e 

mudar práticas pedagógicas, recorrendo às novas tecnologias e seus aplicativos, para 

que o ensino das Línguas acompanhe a evolução do mundo tecnológico, ao qual os 

alunos pertencem e no qual se movem com destreza; criar materiais didáticos, 

recorrendo a diversas ferramentas digitais; promover a partilha e colaboração entre 

colegas. Além disso, esta ação tinha como um dos objetivos específicos conhecer e 

manusear os novos aplicativos Kahoot e Socrative, aplicativos dos quais nunca tinha 

ouvido falar, mas que gostaria de ter oportunidade de verdadeiramente conhecer e 

usar corretamente.  
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Através da proposta de criação dum ficheiro no aplicativo Kahoot e outro ficheiro no aplicativo 

Socrative, em conjunto com uma colega de formação, foi possível o uso da minha criatividade e da 

troca de ideias. O facto de também ter sido possível apresentar os trabalhos realizados e obter o 

feedback imediato dos outros docentes e formadora foi também uma mais-valia para mim.  

 Dado que a disciplina de inglês visa a aquisição de competências específicas que interagem no 

desenvolvimento das competências comunicativa e intercultural, resolvi, em conjunto com a minha 

colega de trabalho, a docente Ana Rita Gaspar, trabalhar um tema no aplicativo Kahoot que refletisse 

essas mesmas competências. Ao mesmo tempo, ao observarmos que a maioria dos colegas desta ação 

de formação (inclusive a minha colega que é da área da educação visual) não domina ou desconhece 

por completo a língua inglesa, tentámos elaborar um ficheiro de cariz lúdico e comunicativo, prático e 

educativo. Assim, decidimos criar um ficheiro Kahoot cultural denominado de “Cultura Britânica Para 

Latinos” (figura 1). Procurámos realizar um quiz (questionário) com questões que refletissem uma forte 

componente linguística e cultural ou simples partilha de informação relacionadas com a cultura 

Britânica tais como a identificação de monumentos, pessoas ou expressões idiomáticas famosas 

através do uso de imagens reais. O ficheiro pode ser acedido através do link: 

https://create.kahoot.it/share/cultura-britanica-para-latinos/1256957c-4d81-46ce-8967-037576e1f9c6  
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A seguinte tarefa proposta em trabalho 

colaborativo foi a criação dum ficheiro no 

aplicativo Socrative. Mantendo a mesma 

premissa de que a maioria dos nossos colegas 

docentes não tem domínio ou quase 

desconhecimento da língua inglesa e que o 

nosso trabalho deveria manter o cariz lúdico e 

educativo, procurámos (eu e a colega Ana Rita 

Gaspar) criar um ficheiro Socrative que fosse 

uma espécie de jogo de memorização 

interativo com vários tipos de exercícios de 

resposta curta, escolha múltipla e 

verdadeiro/falso. O ficheiro que elaborámos 

denominado de “Nem Tudo o que vê, é o que 

parece” visou primordialmente o alargamento 

de conhecimentos de  cultura geral, melhorar 

a nossa memória visual e cognitiva e, ao 

mesmo tempo, constatar o quanto os nossos 

olhos nos “enganam”. Este ficheiro pode ser 

consultado no link: 

https://b.socrative.com/teacher/#edit-

quiz/40160877 ou SOC-40160877  

Neste aplicativo, penso que consegui, de 

forma positiva, construir um ficheiro 

interessante, organizado, acessível e adequado 

ao público-alvo (colegas de formação) e que 

vai ao encontro dos interesses dos meus 

alunos. Penso que as tarefas propostas neste 

ficheiro conseguiram desenvolver o espirito 

crítico e respeito por outras áreas científicas e 

também proporcionar momentos de bom 

humor, perplexidade e discussão sobre vários 

temas.  

Em contexto de trabalho autónomo, o mesmo 

foi gratificante. A aquisição de conhecimentos 

e competências necessárias ao nível da 

aplicação destas ferramentas digitais durante 

as sessões presenciais proporcionaram 

autonomia suficiente para a elaboração e 

construção de materiais criativos e originais 

que fossem, ao mesmo tempo, de encontro 

aos interesses e motivações dos meus alunos.  

Por conseguinte, opcionalmente, e de carácter 

não obrigatório, resolvi construir materiais 

usando o aplicativo Kahoot, já que considero o 

mesmo útil, prático e apelativo podendo ser 

perspetivado como uma forma de substituição 

de outros jogos interativos. Este aplicativo é 

contagiante e apela ao espirito competitivo 

dos alunos sendo o mesmo ideal para finalizar 

um conteúdo temático ou motivar os alunos 

para uma nova temática vocabular ou 

gramatical.  

Ao partilhar ideias e experiências sobre o 

ensino e aprendizagem com os meus colegas 

docentes e formadora, aprendi que como 

professora, não estou sozinha na minha 

constante preocupação em melhorar as 

competências essenciais dos meus alunos 

assim como proporcionar uma mudança nas 

suas atitudes e pontos de vista face à escola. 

Aprendi que o processo de aprendizagem dos 

alunos pode ter resultados mais gratificantes, 

já que os alunos podem ser motivados para 

aprendizagem de novos conteúdos através do 
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uso das novas tecnologias digitais como os aplicativos Kahoot e Socrative. Neste ponto, a formadora 

(com a sua infinita paciência) ajudou-me a desafiar-me a mim mesma no modo como estou a ensinar os 

meus alunos. Aprendi que devo aliciá-los ao encorajar a sua curiosidade, desafiá-los promovendo a sua 

competitividade em jogos lúdicos e educativos despertando a sua imaginação e cultivar a sua 

criatividade.  

Esta ação permitiu-me refletir um pouco sobre as minhas metodologias no ensino da língua inglesa. Por 

conseguinte, na planificação futura das minhas aulas, tentarei, sempre que possível, criar ou usar 

ficheiros nos aplicativos Kahoot e Socrative. Penso que o aplicativo Socrative será mais proveitoso na 

elaboração de pequenos testes de autoavaliação do aluno como forma de rever a matéria lecionada ou 

preparação para as fichas de avaliação formal. Também será ideal para a elaboração de questões-aula, 

uma vez que poderei avaliar pequenos conteúdos temáticos. A meu ver, uma das grandes vantagens do 

Socrative é que permite que o professor tenha acesso aos resultados dos alunos em tempo real no 

formato digital que desejar, quer seja pdf ou excel, e fazer o download do mesmo para posterior leitura. 

Sempre que o professor permitir, o aluno também poderá verificar imediatamente a correção às suas 

respostas com ajuda da autocorreção ou autocorrigir-se ao rever as respostas dadas. O formato (layout) 

deste aplicativo com aspeto simples e “limpo” é, porém, pouco atrativo para os alunos em comparação 

com o formato do aplicativo Kahoot que promove a integração de imagens coloridas e vídeos criativos 

alusivos a qualquer tópico.  Durante esta ação, tive curiosidade em experimentar ao criar dois novos 

ficheiros no aplicativo Kahoot: um Kahoot denominado de Easter Quiz (Páscoa) e outro sobre unidade 

temática House  (casa) (figura 2). Penso que consegui, de forma positiva, construir dois Kahoots  

originais, organizados, acessíveis e adequados ao público-alvo, nomeadamente alunos do sétimo ano, 

indo ao encontro dos seus interesses. A testagem destes ficheiros, em contexto de sala de aula, foi de 

grande utilidade e pertinência, na medida em que os mesmos contribuíram para que os meus alunos 

conseguissem desenvolver competências específicas necessárias à aprendizagem de uma língua 

estrangeira de forma lúdica.   
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Tenho plena consciência que irei utilizar futuramente os aplicativos Kahoot e Socrative bem 
como Mentimeter.  

Estes aplicativos não só são práticos como irão poupar tempo e ser úteis na planificação de 
outras atividades letivas futuras. Aguardo ansiosamente uma nova oportunidade de reencontro 
e um novo momento de reflexão e aprendizagem de novas técnicas de ensino. 

Através deste ficheiro, procurei 

utilizar uma atividade de cariz 

lúdico e comunicativo que 

refletisse uma forte componente 

linguística e cultural e, ao mesmo 

tempo, promovesse a aquisição e 

aplicação de conhecimentos 

lexicais relacionados com a 

temática sobre problemas 

ambientais e contribuísse para 

uma reflexão dos mesmos. Daí 

que, a aplicação deste Kahoot na 

sala de aula, permitiu a partilha 

informação sobre universos 

ambientais diversos e a 

identificação de problemas 

ambientais a nível mundial 

através do uso de imagens reais.  

A avaliação dos alunos foi 

realizada através da sua 

participação e na observação 

direta e contínua do interesse, 

envolvimento e interação dos 

alunos na sala de aula, a nível 

oral e escrito. 
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Desta feita, e como consequência, foi estabelecido um clima de partilha, harmonia e cumplicidade 

dentro da sala de aula entre a docente e a turma. Os alunos revelaram espirito competitivo e bastante 

entusiasmo na realização dos jogos nos Kahoots manifestando empenho e gosto para a aprendizagem e 

aplicação de novos conceitos e saberes relacionados com os conteúdos programáticos propostos Estes 

formatos digitais podem ser acedidos através do link: https://create.kahoot.it/details/9ab83e22-49c3-

471c-b26c-8a4ee1de7693 . 

Uma clara desvantagem dos aplicativos  Kahoot e Socrative é que quando não temos acesso à rede de 

internet ou há falha de luz, é impossível manusear estes aplicativos. Na verdade, quando tentei usar o 

ficheiro Easter Quiz (Páscoa) pela primeira vez em sala de aula, e a poucos dias da interrupção letiva do 

segundo período, houve uma falha de energia na escola consequência de uma grande tempestade. O 

Kahoot seria perfeito para rever o vocabulário sobre esta festividade.  

Mais tarde, voltei a tentar usá-lo no primeiro dia de aulas do terceiro período com resultados bastante 

satisfatórios e acima referidos.  A minha curiosidade, desejo de melhorar a minha prática pedagógica e 

aperfeiçoar os meus conhecimentos sobre o aplicativo Kahoot levou-me à procura de materiais originais 

como o Earth Day (Dia da Terra) (figura 3).  

Este ficheiro foi apresentado aos meus 

alunos do oitavo ano, que possuem uma 

fluência linguística bastante heterogénea, 

no sentido de suscitar interesse no tema 

proposto “ Ambiente” e como forma de  

celebração do Dia Internacional da Terra 

 a 22 de Abril. Este ficheiro também  

serviu de complemento às lacunas 

identificadas no manual adotado. 

https://www.slideshare.net/limaluisa/kahoot-socrative-plickers 

https://matematicaetecnologia.com.br/tutoriais/tutorial-socrative/ 
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Tendo participado no Projeto Piloto como 

coordenador do PAFC no Agrupamento onde 

trabalhei no ano letivo anterior, tinha a consciência 

de que, ao contrário da maioria dos meus colegas, 

os conteúdos abordados nesta formação seriam 

mais facilmente assimilados. Já conhecia a legislação 

em vigor e tinha trabalhado com todos os 

documentos estruturantes da Autonomia e 

Flexibilidade Curricular.  No entanto, muito do 

trabalho que desenvolvi relacionado com a parte 

documental, foi um processo solitário, onde tive 

ocasião de estabelecer a minha interpretação sobre 

os mais diversos parâmetros e âmbitos, transmitir a 

minha visão do Projeto a outros colegas, e construir 

uma base de trabalho que permitiu levar a cabo um 

Projeto de sucesso.  Deste modo, as minhas 

expectativas relativamente a esta formação 

prendiam-se, essencialmente, com duas questões: 

em que medida o estudo, a forma de trabalhar e as 

interpretações pessoais, se adequavam ao que 

realmente se espera com esta “nova Escola”; 

aprender um pouco mais, na medida em que 

mantenho o cargo de coordenador da AFC e, nessa 

responsabilidade, é minha obrigação estar 

preparado para responder, motivar, solucionar 

problemas e dinamizar atividades. Posso afirmar, 

agora que concluí a formação, que as expectativas 

iniciais foram amplamente satisfeitas.  

Vivemos num mundo marcado por uma mudança profunda e 

contínua. Desde sempre, o ser humano, foi pautando a sua 

atuação por uma constante necessidade de evoluir, e essa 

evolução trouxe um conjunto de inovações que, por sua vez, 

potenciaram ritmos e estilos de vida diferentes. A mudança é 

um conceito relativo a todos os períodos da história da 

humanidade, influenciou o modo de vida, a organização da 

sociedade e, consequentemente, as suas instituições.  Uma 

das instituições que, na minha opinião, gerou mais obstáculos 

à mudança foi, curiosamente, a Escola, responsável pela 

transmissão de saberes entre gerações e pela preparação 

para a vida em sociedade. É, para mim, evidente a 

semelhança entre a Escola que me formou e a Escola a que 

pertenço, agora com a responsabilidade de formar.  Esta 

mesma perceção terá levado os responsáveis pela Educação, 

a refletir sobre as dinâmicas, os recursos, as diferentes 

organizações da sociedade, o mundo global e as novas 

competências exigidas aos cidadãos, o tipo de questões que 

se levantam atualmente e qual a capacidade de resposta a 

novas necessidades. Os discursos e as práticas curriculares 

são realidades alicerçadas nas dinâmicas culturais, 

educacionais, políticas e económicas que fazem parte de um 

processo complexo de tomada de decisões (Pacheco, 2000) 

que resultaram num conjunto de diretrizes, plasmadas em 

vários documentos e leis que, pela primeira vez desde que 

sou professor, constituem uma verdadeira mudança. Hoje, 

pretende-se mudar processos, promover uma verdadeira 

inclusão, dar à Escola um caráter global e centrar o foco da 

experiência educativa no aluno.  
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Nas várias sessões presenciais, tivemos ocasião de realizar 

várias tarefas que “cobriram”, de certo modo, todos os 

aspetos relacionados com a Autonomia e Flexibilidade 

Curricular. Partindo de uma autoavaliação diagnóstica, que 

teve como objetivo principal perceber o grau de informação 

de cada formando relativamente à AFC e a todos os 

documentos orientadores, passou-se a uma análise mais fina 

dos documentos, tendo em conta a sua estrutura, objetivos, 

finalidades e conceções teóricas que os justificam. Para que 

seja possível transformar em prática letiva diária tudo o que 

está plasmado nos vários  documentos estudados, houve lugar 

à reflexão acerca das mudanças organizacionais que se 

impõem à Escola. Terminada esta reflexão, estávamos em 

condições de passar à atividade prática, através da criação de 

um Projeto de Intervenção a ser testado numa turma, de onde 

se puderam tirar conclusões acerca da pertinência do 

desenvolvimento de Projetos Interdisciplinares e do impacte 

nos alunos ao nível das aprendizagens que se pretendem 

significativas.  

(…) Tive ocasião de mostrar algum do trabalho realizado no 

ano anterior e procurei aproveitar a oportunidade para 

motivar os restantes formandos com evidências concretas que 

contemplaram a avaliação feita pelos alunos, os resultados 

alcançados nas dimensões relativas ao aproveitamento e 

comportamento, e salientar o enriquecimento profissional 

que constitui o trabalho interdisciplinar.  Realizei todas as 

tarefas individuais e de grupo, mas mais importante do que a 

mera realização de tarefas obrigatórias, foi a oportunidade de, 

em grupo, refletir sobre as vantagens e os pontos fortes, assim 

como, sobre os constrangimentos e dificuldades que precisam 

de ser ultrapassadas. Foram estes momentos que nos 

permitiram refletir sobre o aspeto que nos levanta mais 

dificuldades e dúvidas: a avaliação. Antes de criarmos os 

instrumentos de recolha e registo, procuramos elencar um 

conjunto de princípios que, no nosso entendimento, devem 

nortear o momento avaliativo: a avaliação deve incidir sobre 

todo o processo, ou seja, ter um caráter eminentemente 

formativo e, não só, os três momentos habitualmente 

considerados – diagnóstico, intermédio e final.  
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“os testes devem 

deixar de ser o 

instrumento 

hegemónico de 

avaliação” 

Ariana Cosme.  
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As práticas de avaliação formativa estão longe de fazer 

parte da vida pedagógica das escolas (Fernandes, 2009); 

deve ter em conta o ponto de partida dos alunos, 

contemplar a sua evolução e ser partilhada. Atualmente, a 

avaliação é fundamentalmente um assunto do professor. 

São poucas as investigações que mostram que existe 

partilha dos processos de avaliação com os alunos, pais, 

professores ou outros intervenientes (Fernandes, 2009); “os 

testes devem deixar de ser o instrumento hegemónico de 

avaliação”, como refere Ariana Cosme.  

Não se trata de eliminar este meio avaliativo, mas antes, 

privilegiar outros que permitem perceber a evolução dos 

alunos e monitorizar também a eficácia do trabalho do 

professor; devemos cada vez mais ter em conta que o que 

devemos avaliar são competências, e não ter receio de 

construir instrumentos de avaliação que nos permitam 

concretizar esta prática (não esquecer que os 

conhecimentos estão aqui incluídos); por último, a 

avaliação não pode esquecer as particularidades dos alunos 

e deve ser também um instrumento ao serviço de uma 

verdadeira inclusão. 

Quero acreditar que este é, como dizia na introdução, um 

momento de verdadeira mudança, e que esta nova 

dinâmica de escola não se vai alterar com uma eventual e 

salutar alternância política.  

“A diversidade e a 
complexidade das 
situações sociais 
trazidas para 
dentro da escola 
com a 
massificação de 
ensino não se 
compadecem 
com uma rigidez 
programática que 
inviabiliza a 
adequação e a 
diferenciação 
curricular 
necessária para 
que todos 
tenham acesso 
ao mesmo a que 
têm direito, 
através dos 
caminhos 
diversos que  
lhes permitam 
chegar lá” 
 

 Roldão, 1997 
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No passado, foram várias as tentativas de reformar o sistema de ensino, muitas das vezes não passou de um 

conjunto de “ajustes” pouco significativos e, na maioria dos casos, não houve tempo de implementação e, 

sobretudo, de avaliação da sua eficácia.  Assim, como acredito que desta vez haverá tempo para implementação, 

monitorização e avaliação, nos próximos anos teremos de nos confrontar com uma forma diferente de trabalhar, 

quer com os alunos, quer entre os vários Conselhos de Turma ou Equipas Pedagógicas. Deste modo, a nível 

profissional, esta formação constituiu uma mais-valia e permitiu uma aquisição de competências que permitem o 

desenvolvimento de um trabalho mais capaz, quer esteja integrado num grupo de trabalho, quer esteja, como é o 

caso atualmente, a desempenhar funções de coordenação nesta área.  A nível pessoal, como já tive ocasião de o 

escrever, nomeadamente, num artigo que redigi para o nº 7 da revista #em#fOrm@ç@O#, esta é a oportunidade 

pela qual tanto esperei: a de transformar a Escola e a tornar mais apelativa,  coordenada com o estilo de vida do 

tempo em que vivemos e, assim, capaz de preparar de forma adequada os jovens. Esta ação trouxe, portanto, mais 

do que um enriquecimento, uma satisfação pessoal.  

O modelo de organização escolar foi alvo de reflexão durante a formação. No documento relativo à tarefa 4A, 

referimos um conjunto de 6 aspetos, que devem ser encarados numa perspetiva sistémica, que nos pareceram 

essenciais para uma real efetivação da AFC.  

“As mudanças significativas no campo educativo têm de ser abordadas numa 
perspetiva sistémica, isto é, pondo em interação efetiva os diversos elementos 

intervenientes: currículo, docentes, avaliação, práticas de gestão curricular e modos de 
organização e funcionamento das escolas, cada vez mais reconhecidas como as 

unidades nucleares da ação educativa” 
Roldão, 1997 

Pelo facto, já referido anteriormente, de desempenhar funções de coordenação, pretendo, no documento de 

preparação do próximo ano letivo, que entregarei na próxima semana no Agrupamento onde trabalho, elencar um 

conjunto de propostas que se baseiam nesta reflexão e em outras, entretanto efetuadas e que permitirão, na minha 

perspetiva, passar para um outro patamar no que se refere ao grau de implementação da AFC.  
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A Escola prepara-se para, pela primeira vez, experimentar uma verdadeira autonomia. Uma autonomia nos 

processos, na forma de trabalhar, na possibilidade de tornar mais apelativas as aprendizagens a desenvolver e, desta 

forma, torná-las mais significativas. Ao mesmo tempo, experimenta uma maior flexibilidade, porque se adapta ao 

meio envolvente e porque adota modelos de autoavaliação e de avaliação dos alunos, mais justos e adequados. 

Resta apenas que, por parte da tutela, não se caia no erro tantas vezes repetido de, na ânsia de fazer sempre 

melhor e de introduzir alterações a todo o custo, “bombardear” as escolas com legislação, notas informativas e 

esclarecimentos que, regularmente, impedem que se desenvolva um trabalho contínuo e com uma estratégia bem 

definida. Deve haver tempo para retificações, em momentos apropriados, fruto de uma monitorização constante, 

mas, acima de tudo, deve haver a preocupação de desburocratizar a prática letiva.   
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Projeto de  

intervenção  

DAC  

 desenhado e 

desenvolvido na 

Escola Básica de 

Amarante numa 

turma de 5º Ano. 

“… considero os princípios e os pressupostos da autonomia e flexibilidade curricular como um grande desafio  para 

as escolas e que há necessidade de se aprofundar o debate sobre a possibilidade de “diálogo” entre disciplinas 

para, em vez de estas serem uma solução administrativa, serem o pretexto para se construírem saberes sólidos nos 

alunos no âmbito dos diferentes domínios curriculares e literacias e que mais do que desafios organizacionais, é 

preciso entender a transformação e autonomia das escolas como um imperativo quando pensamos as questões da 

educação para todos.” 

Ana Maria Batista 

 

 “A abordagem da transmissão do conhecimento para os alunos que esta formação nos trouxe é manifestamente 

diferente daquilo que ao longo de anos andamos a aplicar. É passar de um trabalho individual para um trabalho 

colaborativo e interdisciplinar e que, sem o empenho da gestão da escola, penso ser difícil de aplicar.” 

Filomena Casaca 

 Autonomia e 
Flexibilidade 
Curricular: 

Desafios, Exigências e 
Implicações 

Ana Maria Batista 
Filomena Casaca 

Centro de Formação de Amarante e Baião 

Com este plano de intervenção, pretendemos intervir na turma do 5.º D da Escola Básica de Amarante. Esta turma tem 

21 alunos, 9 raparigas e 12 rapazes. No 2.º período, o aproveitamento da turma foi considerado satisfatório e o 

comportamento bom. Há 6 alunos em risco de retenção. Habitualmente, nas disciplinas de Matemática e TIC, os alunos 

trabalham individualmente, não lhes sendo proporcionadas grandes oportunidades para trabalharem em grupo.   

Com a realização de um Domínio de Autonomia Curricular, envolvendo as disciplinas de Matemática, TIC e Cidadania e 

Desenvolvimento, pretendemos criar condições para implementar uma metodologia de ensino e aprendizagem baseada 

na Aprendizagem Cooperativa que permitirá desenvolver competências do Perfil do Aluno como o Relacionamento 

interpessoal, levando os alunos a adequar a sua conduta a um contexto de cooperação, colaboração e partilha. Para 

além disso, esta é uma estratégia que consideramos importante para um maior rendimento académico em comparação 

com uma aprendizagem individualista e competitiva e até de melhoria da disposição para o trabalho. Pretende-se 

também que as tarefas a realizar levem ao desenvolvimento da competência da Raciocínio e resolução de problemas 

uma vez que os alunos terão de encontrar soluções para desafios que lhes serão colocados, mobilizando o raciocínio 

com vista à tomada de decisões e à definição de estratégias.   
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 O recurso a robots e à programação nesta atividade vai permitir aos alunos desenvolver a competência relacionada 

com o Saber científico, técnico e tecnológico, na medida em que vão manusear e programar equipamentos 

tecnológicos, relacionando conhecimentos da área da Matemática e da Cidadania e Desenvolvimento.  

Dado que a concretização dos objetivos de Educação Rodoviária implica uma articulação entre os conteúdos das 

diferentes áreas e disciplinas e a sua integração no currículo deve privilegiar abordagens diferenciadas, nomeadamente 

através de vivências em contexto real ou simulado, da análise e reflexão sobre situações concretas do ambiente 

rodoviário, da resolução de problemas, do desenvolvimento de projetos de intervenção com carácter disciplinar ou 

interdisciplinar, achamos oportuno envolver também a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.  
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Em meu entender, este DAC constitui-se como um 

verdadeiro desafio curricular e pedagógico na medida 

em que: 

 se promoveu a articulação curricular entre as três 

disciplinas ( TIC, Matemática e Cidadania e 

Desenvolvimento) de forma consistente;  

 desenvolveu-se trabalho colaborativo quer entre as 

professoras quer entre os alunos; 

 realizaram-se aprendizagens significativas nos alunos; 

 desenvolveram-se competências do Perfil do Aluno 

como:  

 o Relacionamento interpessoal, pois os alunos 

tiveram de adequar a sua conduta a um 

contexto de cooperação, colaboração e 

partilha; 

 o Raciocínio e resolução de problemas uma 

vez que os alunos tiveram de encontrar 

soluções para desafios que lhes foram 

colocados, mobilizando o raciocínio com vista 

à tomada de decisões e à definição de 

estratégias;  
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Reflexão 

Final   

Centro de Formação de Amarante e Baião 

 o recurso a robots e à programação nesta 

atividade, permitiu aos alunos desenvolver 

a competência relacionada com o Saber 

científico, técnico e tecnológico, na medida 

em que manusearam e programaram 

equipamentos tecnológicos, relacionando 

conhecimentos da área da Matemática e da 

Cidadania e Desenvolvimento.    

Ao criarmos grupos de aprendizagem, pretendíamos 

desenvolver:   

  uma interdependência positiva ente os 

alunos;  

 uma responsabilidade e valorização 

pessoal;  

 competências interpessoais. 

Considero que esta estratégia foi importante para o 

desenvolvimento das competências a que nos 

propusemos, pela interiorização de valores, atitudes, 

habilidades sociais e informação significativa e pela 

disposição para o trabalho e compromisso de grupo. 

A comprovar este aspeto, estão as observações dos 

alunos na ficha de autoavaliação:   

Ana Maria Batista 



Considerando o contexto da nossa escola e da nossa educação, bem como os 

desafios que nos são colocados com o novo projeto de autonomia curricular e uma 

aposta clara no desenvolvimento do aluno como um todo cujo sucesso não se 

mede apenas numa classificação ou numa prática avaliativa isolada e com 

momentos prescritos na lei, mas de um trabalho colaborativo e cooperativo, entre 

alunos, e também entre alunos e professores, tendo por base as aprendizagens 

essenciais e o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, torna-se 

imperativo trabalhar de forma diferente e olhar a avaliação como um feedback 

sistemático e contínuo para que o sucesso do aluno e o colmatar das suas 

dificuldades seja profícuo, assuma um caminho de melhoria constante. Não se 

trata de definir só estratégias e vantagens que este processo possa vir a trazer, mas 

também uma nova forma de encarar o processo de avaliação dos alunos no seu 

coletivo ou de cada um como único e diferente de todos os outros. Neste contexto, 

procuraremos destacar a importância deste tipo de trabalho, as dificuldades 

encontradas e as motivações ou desmotivações que daí advêm. Por outro lado, 

entender se as expectativas colocadas inicialmente foram, ou não, cumpridas, ou 

até mesmo ultrapassadas. Comecemos, então, pelas expectativas iniciais e pela 

razão que levou à frequência desta ação de formação.  

No início deste percurso surge a possibilidade de fazer uma ação em que o 

propósito é perceber o que significa avaliar no contexto de uma escola que aposta 

na autonomia e na flexibilidade curricular e numa inclusão mais ativa que, de 

acordo com o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, deve ser 

assegurada independentemente dos percursos realizados, das capacidades 

evidenciadas e dos contextos em que se inserem. Por isso, a avaliação, neste caso, 

a avaliação formativa, feita de forma sistemática, não para classificar, mas para 

orientar e redefinir estratégias e metodologias que contribuam para a melhoria do 

processo pedagógico e didático de e para a prática letiva e, consequentemente, 

para a melhoria das aprendizagens, configura os princípios de uma escola inclusiva 

que pretende o sucesso de todos os seus alunos através de um processo 

construtivo e valorativo dos percursos efetuados por cada um.  

… a avaliação 
formativa, feita de 
forma sistemática, 

não para classificar, 
mas para orientar e 
redefinir estratégias 
e metodologias que 
contribuam para a 

melhoria do 
processo pedagógico 
e didático de e para 

a prática letiva e, 
consequentemente, 
para a melhoria das 

aprendizagens, 
configura os 

princípios de uma 
escola inclusiva que 
pretende o sucesso 

de todos os seus 
alunos através de 

um processo 
construtivo e 

valorativo dos 
percursos efetuados 

por cada um.  
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Esta “nova” visão assenta numa base humanista que implica trabalhar de forma diferente, em contexto de sala 

de aula. No fim deste percurso, considero que as expectativas foram, em parte, concretizadas e que os conteúdos 

apresentados levaram a uma consciencialização de que o professor é, de facto, um aprendiz. Para além disso,  

 “não basta que os professores conheçam os fundamentos e orientações teóricas de 
uma escrita avaliativa formativa para que a sua prática seja conforme essas mesmas 

orientações”  
Bruno &amp; Santos, 2010; Menino, 2004 

 é preciso que o professor perceba que é o aluno 

que está no centro das aprendizagens e que, 

independentemente das suas dificuldades e dos 

obstáculos encontrados, deve ser reforçado 

positivamente para que não desista e atinja as 

competências mínimas para o sucesso. O reforço 

positivo e o feedback de uma avaliação formativa 

dada de forma sistemática e no sentido de projectar 

o aluno para a ultrapassagem das suas dificuldades 

e consciencializa-lo de que ele é capaz, objetiva 

todas estas práticas de interrelação educacional e 

relacional/afectiva. Estes feedbacks devem apontar, 

sempre, pistas para o caminho a seguir pelo aluno 

cujo objetivo será estabelecer uma relação entre o 

percurso percorrido (o que se aprendeu, o que devia 

ter sido aprendido,) e o que ainda falta percorrer, 

assumindo-se o feedback não como um mero 

processo de comunicação com o aluno, mas uma 

interação propositada e direcionada para que o 

aluno ultrapasse as suas dificuldades e consiga 

prosseguir.  

Deste modo, a ação educativa é entendida como 

uma  ação  formativa  que  baseia  a sua  prática  em 

princípios e estratégias didáticas que visam a 

concretização das aprendizagens e o sucesso de 

todos como é referido no perfil do aluno à saída da 

escolaridade obrigatória e como pressupõe o 

Decreto Lei nº 55, de 6 de julho de 2018 em referido 

no artigo 22º, Ponto 1 que refere que “a avaliação é 

sustentada por uma dimensão formativa”. Contudo, 

“existe uma forte tendência, numa primeira fase, 

para uma escrita fortemente marcada por juízos de 

valor, de cariz simbólico, tendencialmente 

normativa e essencialmente afirmativa ao invés de 

interrogativa e favorável à reflexão por parte do 

aluno” e o “uso do feedback exige uma 

aprendizagem por parte do professor através de 

uma constante reflexão sobre os resultados obtidos 

em termos dos seus efeitos na aprendizagem dos 

alunos.  

Esta reflexão exige uma intencionalidade 

comprometida com uma conceção de avaliação para 

a aprendizagem que leve a fazer escolhas nas 

tarefas que se usa, na forma como se analisa e, 

sobretudo, no modo como essa análise se devolve 

aos alunos.” (Santos &amp; Pinto, 2010). So  



Por último, “a evolução de práticas avaliativas não se faz de 

uma forma linear” (Wiliam, Lee, Harrison, &amp; Black, 2004), 

com efeito, um dos maiores desafios do professor é trabalhar 

em equipa (professor/aluno); ser capaz de interagir, de 

cooperar com os diversos agentes que desempenham um papel 

fulcral na educação dos nossos alunos. Impõe-se, por isso, que 

a avaliação seja entendida como um processo e não como um 

fim em si própria. Trata-se de um processo que leva, quando 

bem feita, ao desenvolvimento pessoal e social que faz parte da 

essência da vida de cada docente e do o bom relacionamento 

que este estabelece com os alunos e com os seus pares.  

Esta forma de estar e de trabalhar é uma das boas causas do 

sucesso dos alunos e dos professores, segundo o meu ponto de 

vista. Pois, caso o docente não entenda esta postura e este 

comportamento como um processo de aprendizagem positiva e 

um caminho para a melhoria do ensino /aprendizagem, será 

caso para se questionar que escola pretende? Que 

aprendizagem quer para os seus alunos? Que conhecimento 

pretende que eles atinjam e construam? Se quer um aluno 

como sujeito passivo ou sujeito ativo? E enquanto professor, 

quer ser um mero transmissor de conhecimento ou, alguém 

que o aluno vê como par na construção do seu conhecimento?.  

Observando os benefícios desta forma de trabalhar conclui-se 

que a capacidade de mudar e de melhorar as práticas vigentes 

requer uma estratégia e uma metodologia flexíveis, 

participativa em que o aluno é um sujeito ativo.  

 

…  E enquanto 
professor, quer 

ser um mero 
transmissor de 
conhecimento 

ou, alguém 
que o aluno vê 
como par na 

construção do 
seu 

conhecimento?  



Desta forma, percebe-se que a interacção e interajuda estimulam a vontade de  aprender em conjunto, 

dialogando discutindo ideias e, sobretudo, respeitando o outro, ou seja, também se aprende como ser enquanto 

pessoa. Por outro lado, o refletirem sobre as suas aprendizagens e a forma como conseguiram atingir os 

objectivos propostos, as dificuldades encontradas e o trabalho de interacção constante com os colegas e com o 

professor, foi revelador de que estas práticas são urgentes, embora ainda existam lacunas e problemas que nem 

sempre é fácil de dar resposta face a um modo de trabalho que exige passar da rotina à proximidade do aluno e 

da necessidade de um acompanhamento mais personalizado tanto individual como colectivo.   

Para terminar, consideramos que este processo traz benefícios aos docentes e aos alunos, contudo nem 

sempres estamos disponíveis para trabalhar desta forma, porque sentimos alguma insegurança e algum receio 

face à concretização do trabalho e à construção do conhecimento, por parte do aluno e por parte do professor. 

Com efeito, estimular e reforçar as atitudes positivas dos alunos, enquanto concretizam as tarefas com ideias e 

interrogações, que vão surgindo, implica, da parte do docente, um trabalho de proximidade e de organização 

que, no início do processo, se torna também ele estimulante e motivador mas, ao mesmo tempo, um fator de 

risco em fazer diferente. Tal como afirma Nóvoa (1998), a inovação é um processo nunca acabado. 

… 

“…a inovação é um processo nunca acabado.” 
Nóvoa (1998) 
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Este projeto tem como objetivo principal desenvolver um projeto de avaliação 

numa turma, o qual incluiria uma planificação, a construção de materiais, a 

aplicação e respetiva avaliação formativa dos alunos.  

A avaliação desempenha um papel fundamental enquanto parte integrante do 

processo de ensino e aprendizagem. Contudo, a partir dos conhecimentos que 

adquiri nesta formação, posso afirmar que a avaliação das aprendizagens em geral 

e a avaliação formativa em particular, não têm merecido a necessária atenção por 

parte dos professores.  

Neste sentido, pretendo fazer uma reflexão sobre a minha prática de avaliação 

formativa na promoção de aprendizagens significativas por parte dos alunos. Antes 

de mais, é importante referir em que contexto surge o meu plano de trabalho e em 

que turma foi implementado.  

Este projeto de intervenção, como já foi referido, surgiu no âmbito da ação de 

formação “Avaliação de e para as aprendizagens”. A turma escolhida foi o nono 

ano, por ser uma turma pequena e por isso mais fácil de trabalhar de forma 

colaborativa e também mais fácil de compreender e analisar as minhas práticas de 

avaliação formativa.  

A turma em questão é composta por dezasseis alunos. De um modo geral, a turma 

é bastante heterogénea, com perspetivas e objetivos académicos muito diversos. 

Estes alunos manifestam, no geral, desinteresse, falta de responsabilidade e pouca 

participação e cooperação em contexto sala de aula.  

Projeto de 

Intervenção no 

âmbito da 

“Avaliação de e 

para a 

Aprendizagem” 

numa turma da 

EB 2,3 de 

Amarante 

A avaliação desempenha um papel fundamental enquanto 

parte integrante do processo de ensino e aprendizagem. 

Contudo, a partir dos conhecimentos que adquiri nesta 

formação, posso afirmar que a avaliação das aprendizagens 

em geral e a avaliação formativa em particular, não têm 

merecido a necessária atenção por parte dos professore 
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Organização do trabalho  

 A aula teve início com a professora a explicar a tarefa 

que os alunos iriam realizar- - produção escrita de um 

texto de opinião relacionado com a obra que 

estudaram anteriormente Auto da Barca do Inferno 

de Gil Vicente.   

De seguida, a professora colocou algumas questões 

aos alunos sobre as personagens tipo do auto de 

modo a que os alunos refletissem que, estas, apesar 

de representarem tipos sociais e profissionais de 

Portugal quinhentista, facilmente, são passíveis de 

atualização em classes e profissões atuais.   

Este diálogo (questionamento oral) permitiu aos 

alunos mobilizar os conhecimentos prévios acerca da 

obra e contextualizar a atividade a desenvolver.   

Após este momento, a turma foi dividida em grupos 

de pares com diferentes capacidades. Foram 

formados oito grupos de trabalho. É de referir que os 

alunos não trabalhavam habitualmente em grupos, 

apenas trabalham assim em momentos pontuais, 

quando recebem alguma tarefa em que seja mais 

benéfica esta forma de trabalho. No entanto, na sala 

de aula, a disposição das carteiras é sempre em “U”, 

de modo a que todos estejam próximos uns dos 

outros.   

O próximo passo foi a distribuição da ficha de 

trabalho com a atividade de planificação do texto, na 

qual eram fornecidas aos alunos algumas 

considerações sobre os aspetos formais e de 

conteúdo que habitualmente caracterizam os textos 

argumentativos. É de referir que os alunos já 

trabalharam esta atividade em momentos anteriores 

no decorrer do terceiro ciclo.   
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Neste momento, foram apresentados aos alunos os 

critérios de sucesso. A avaliação formativa pressupõe 

um trabalho focado na aprendizagem dos alunos e 

não no cumprimento de metas. Logo, é importante 

ter bem definidos os objetivos de aprendizagem e os 

critérios de sucesso. No entanto, para que esta 

atividade fosse compreendida pelos alunos, a 

professora começou por colocar uma série de 

questões a si própria, no sentido de tomar 

consciência do que pretendia ajuizar relativamente à 

qualidade do produto realizado, tais como “O que 

pretendo realmente avaliar’, “Que aspetos tenho que 

verificar para que seja um bom trabalho?” ou “O que 

é indispensável que o aluno apresente?”.   

Durante esta primeira fase do trabalho, a professora 

foi circulando pela sala e foi orientando os alunos que 

estavam com mais dificuldade em planificar os seus 

textos e ao mesmo tempo verificar a sua evolução, 

fornecendo ideias para melhorar os pontos fracos e 

sugerindo pistas para incentivar os alunos a 

aperfeiçoarem as suas planificações. Por vezes, foi 

preciso solicitar aos alunos para relerem os critérios 

de sucesso pois estes ajudá-los-iam enquanto 

realizavam a atividade. Os objetivos de sucesso 

estabelecem, portanto, as bases para os alunos serem 

capazes de determinar como estão a progredir na 

aprendizagem e o que devem fazer em seguida.  

Centro de Formação de Amarante e Baião 45 



Durante a dinamização da aula e enquanto apoiava os 

alunos foi preenchida uma ficha de observação, que 

permitiu uma recolha de informações mais 

consistente e organizada, o que não acontece quando 

o professor faz uma observação, mas não faz o registo 

do que observa de forma estruturada.  

À medida que os alunos terminavam as suas 

planificações a professora ia dando o feedback sobre 

os resultados.  Nesta fase a professora optou por 

incluir o feedback oral para que a intenção de serem 

os alunos a corrigirem os erros se tornasse mais clara. 

A prática da planificação textual permite ao aluno 

clarificar os objetivos pretendidos com determinada 

produção textual, mas também distinguir as ideias 

principais das secundárias, uma vez que a planificação 

implica a reflexão, ponderação, pesquisa e 

investigação.  

É de salientar que, no geral, os alunos aderiram e 

participaram com gosto e motivação nesta atividade e 

a professora pôde verificar que os alunos 

compreenderam a estrutura do texto argumentativo. 

A principal dificuldade foi a elaboração da parte 

textual relativa à introdução e o tempo gasto para a 

realização desta atividade. 

Na segunda parte da aula (aula de cem minutos) os 

alunos procederam à textualização. A professora 

continuou a interagir com os pares para orientar esta 

segunda fase do produto.  

A observação na sala de aula e a interação com os 

alunos permitiu identificar as situações onde 

revelaram dificuldades.  
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Verificou, por exemplo, que um grupo de alunos 

iniciou a textualização sem ter em conta a 

planificação e outro apenas a usou parcialmente, o 

que demonstrou que o feedback oral não resultou 

para todos os alunos, sendo necessário orientá-los, 

uma vez mais, a melhorar o seu desempenho. No final 

da aula, os textos foram entregues ao professor para 

posterior correção e os alunos preencheram uma 

ficha de autoavaliação.  

Uma vez que os alunos demoraram mais tempo do 

que o previsto para a realização da tarefa, a 

professora só pôde corrigir os textos em casa. Assim, 

na aula seguinte, as produções escritas foram 

devolvidas aos alunos. Nesta fase, a professora 

entendeu que seria pertinente incluir o feedback 

escrito adequado às dificuldades apresentados por 

cada aluno. Este consistiu na atribuição de pequenos 

post-its com mensagens de reforço positivo e pistas 

que levassem ao desenvolvimento da capacidade de 

autorregulação.  

Normalmente, as correções eram feitas diretamente 

nos textos pela professora e embora conversasse com 

os alunos sobre os seus erros, estes não efetuavam 

qualquer correção nos seus trabalhos.  

Neste caso, a professora decidiu fazer comentários 

nas produções escritas onde os alunos demonstraram 

mais dificuldades, cometeram incorreções, utilizando 

aqui uma avaliação reguladora.  
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Deste modo, os alunos tiveram oportunidade de 

verificar onde erraram e de refletir na causa do 

erro, no que fazer para o corrigir e melhorar o 

seu conhecimento. O aluno reflete, assim, sobre 

as suas aprendizagens e no que pode aprofundar 

e melhorar. Nesta atividade, os alunos ao 

receberem os seus textos com pistas que 

solicitavam a sua correção, foi possível verificar 

que a maioria dos alunos conseguiu resolver as 

correções corretamente, após refletirem sobre o 

que tinham errado anteriormente. Para os 

alunos que apresentaram as suas produções 

escritas corretas a professora decidiu fornecer 

desafios, algo que desafiasse os alunos e 

promovesse momentos de aprofundamento dos 

conteúdos envolvidos. Inicialmente, não foi fácil 

conciliar o tempo necessário para a atribuição 

de feedback escrito com todo o trabalho de 

planificação e construção de tarefas e matérias 

não só para esta turma como para as restantes 

que fazem parte do meu horário letivo. Mas, por 

outro lado, esta prática começou rapidamente a 

apresentar resultados significativos devido às 

suas características: mensagens curtas, 

centradas na tarefa e apresentarem pistas. Os 

alunos acabaram por realizar a revisão dos seus 

textos de forma divertida antes de os 

apresentarem à turma.  No final da aula, foi 

preenchida uma grelha de heteroavaliação da 

apresentação oral. 
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Considerações finais  

Em conclusão, é importante referir que considero que o feedback escrito usado nas produções textuais foi crucial nas 

aprendizagens dos alunos. A metodologia seguida nestas aulas foi adequada por fomentar uma participação ativa e 

empenhada dos alunos, mas também por lhes proporcionar experiências de aprendizagens significativas.  

A partir deste momento comecei a sentir que os alunos se interessavam mais pelas minhas propostas e que se 

concentravam mais na correção dos erros. Prova disso foram os alunos que pediam mais tempo para acabar ou rever as 

suas correções, o que revela responsabilidade perante os seus trabalhos. 
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“…considero que as práticas de avaliação formativa são essenciais no quotidiano dos 

professores tendo em conta as mudanças que a sociedade moderna exige cada vez mais à 

escola. Um dos desafios que o sistema educativo português continua a ter dificuldades em 

superar é em contribuir para que todos os alunos tenham acesso a uma educação que lhes 

permita desenvolver competências indispensáveis, de modo a que sejam plenamente 

integrados na sociedade. Neste sentido a avaliação tem, sem dúvida, um lugar 

extremamente importante no sistema educativo. “ 
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“Jornadas Pedagógicas no  
Agrupamento de Escolas de Sudeste de Baião“ 

“Que problemas – Que soluções” 
20 de dezembro de 2019 

Boas Práticas 

 

Objetivos 

Com estas jornadas pedagógicas, propôs-se ao corpo docente, alunos e Encarregados de Educação:  

 Refletir e identificar problemas relacionados com o sucesso educativo;  

 Refletir sobre possíveis soluções adequadas às necessidades existentes, apostando em respostas 

curriculares e pedagógicas específicas com vista ao sucesso e à inclusão de todos os alunos; 

 Abrir o debate de ideias em torno das abordagens pedagógicas inovadoras e novos caminhos para a 

flexibilidade curricular conferida às escolas.  

Continua a ser uma constante que tais caminhos deverão ser entendidos como uma mudança das práticas 

pedagógicas centradas sempre na aprendizagem e no conhecimento.  

“Que problemas – Que soluções” 
20 de dezembro de 2019 


