Destaque

A
Carolina Freitas tornou-se
uma aluna mais concentrada desde que no 5.º
ano passou a ter dança
em conjunto com as
disciplinas do regular

Carolina Gomes começou a
dançar aos 3 anos. No 5.0
ano. os pais perguntaram-lhe se queria seguir
no ensino articulado. Está
em Maximinos (Braga)
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EDUCAÇÃO. ALUNOS REGRESSAM AOS ESTUDOS EM SETEMBRO

ONDE APETECE MESMO ANDAR

1.m.;;1.om

anuel Ferreira explica. logo na primeira
frase da conversa
com a SÁBADO,
porque é um aluno
raro: "Tenho um percurso diferente
do normal. Estou na universidade e
no secundário." Em simultâneo. Os
curtos 12 minutos de distância entre
a Universidade do Minho (onde está
a fazer a licenciatura em música no
horário pós- laboral) e a escola pública (onde já completou o 12.º e
para a qual regressou para fazer um
novo curso) têm sido uma ajuda
para co nciliar os dois níveis de ensino. " Não é fácil, m as desde pequenino que fui habituado a horários
não m uito fáceis".
O "pequenino" de
Manuel Ferreira.
que esta semana
completou 19 anos.
foi a entrada para a
primária no Conservatório de Música
Calouste Gulbenkian. uma escola
pública que oferece
ensino especializado de música em
con junto com o currículo das escolas ditas regulares.
Como Manuel se interessava por
música os pais decidiram inscrevê- lo.
Mas não bastava essa vontade para
entrar nesta escola no centro de Braga - e que ocupou o primeiro lugar
do ranking dos exam es nacionais do
9º ano entre as escolas públicas no
continente. Manuel teve de fazer uma
prova de aptidão antes do lº ano (e
repetiu- a depois no Sº ano). "Não é
uma escola elitista, porque deixa toda
a gente tentar". diz.
Ainda assim, entre os cerca de
300 candidatos em cada ano letivo.
a escola só consegue acolher 48
(divididos em duas turmas). "Isto
não é um ambiente de elite em termos sociais, são crianças de famílias endinheiradas. mas também remediadas, de pais com formação e,
às vezes. alguns problemáticos",
descreve Ana Maria Caldeira. Mas a
diretora. que ali é professora há três
décadas. assume que o ambiente
pequeno (cerca de 600 alunos do lº
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oDepois de se es·
pecializar em
flauta transver·
sal, Manuel Fer·
reira, 19 anos.
acumula as aulas
na universidade
com o regresso
ao conservatório
em Braga, para
fazer canto

e

Carolina Freitas.
14 anos, e Caroli·
na Gomes, de 16,
querem fazer da
dança a sua pro·
fissão

"HÁ ESCOLAS QUE SE
ORGANIZAM
DETALFORMAQUESÃO
MAIS ATRATIVAS DO
QUE OUTRAS'', DIZ
JOSÉ EDUARDO LEMOS

5.836
escolas
públicas fu ncio·
naram no últi·
mo ano letivo.
E havia 2.633
privadas

JOÃO
MIGUEL
TEODÓSIO
FREQUENTA
O ENSINO
BILINGUE. E
PREFERE EXPRESSAR-SE
EM INGLÊS

ao 12º ano), com um corpo de professores estável e a exigência colocada aos alunos (que desde o primeiro dia aprendem a organizar- se
num horário escolar intenso) pode
ser o segredo para os resultados - e
para a fama da escola. E há ainda
outro fator: as famílias "sabem o
que querem. têm outra v isão sobre
a educação dos filhos", descreve.
De início podem não se aperceber
de que ao ensino regular as crianças vão somar o ensino especializado da música. com uma carga horária que cresce ao longo do percurso
escolar. " Eles entram às 8h30 e
saem sempre ao fim da tar de". depois da formação musical, do coro
ou do treino do instrumento. exemplifica a dirigente escolar. E a isso
ainda se somam as atividades extracurriculares: o ballet é muito
procurado pelas raparigas do 1 ciclo e a natação - com as piscinas
municipais ao lado - é a aposta do
desporto escolar, já que "faz bem
aos músicos. que têm tendinites".
Os pais de Manuel, conta o próprio
à SÁBADO, costumam dizer que
"não foi fácil" porque ele "chegava a
casa e não brincava. tinha de estudar." Na escolha da escola do filho
mais novo. a famI1ia optou pelo ensino regular: "Não tem a mesma paixão. não o vamos obrigar se ele não
quer", diz Manuel, que estudou no
conservatório do lº ao 12º ano (e
agora está a repetir o secundário

º

mas na especialização de canto e.
como já terminara português e inglês, aprende alemão e italiano).
Existem escolas de elite?
" Não quero utilizar o termo elite. Eu
sei é que há escolas que trabalham
e se organizam de tal forma que são
mais atrativas para os alunos do
que outras. Depende muito do trabalho da escola. do projeto educativo", diz José Eduardo Lemos. que
preside ao Conselho das Escolas e é
diretor da Secundária Eça de Queirós, em Vila do Conde. Ali, cerca de
80% dos alunos chegam ao ensino
superior. E " mais de uma dezena"
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PELO MENOS
lOOALUNOS
FICAM
DE FORA
DA ESCOLA
FRANCISCO
FRANCO(NO
FUNCHAL)
TODOS
OS ANOS

entra em Medicina. Lemos alude ao
trabalho de apoio semanal dado
aos alunos. sejam os que têm problemas de aprendizagem ou os que
têm bons resultados "mas que pretendem maior sucesso". Quando ali
chegam. os estudantes (são perto de
1.200 e cerca de 20% vêm até de
fora do concelho)
querem entrar na
universidade e trabalham para isso.
À Escola Secundária Francisco
Franco, no Funchal,
chegam todos os
anos mais inscrições do que aquelas que a escola
pode aceitar.
Abrem- se, em média, cinco novas
turmas. "E não con- ll!M!i!flWM
seguimos receber
entre 100 a cento e
tal alunos". explica
à SÁBADO o di retor António Pires.
Os 2.500 alunos vêm "de toda a ilha
da Madeira" e. segundo o observatório regional. mesmo os que têm
ação social escolar (para as familias
com menores capacidades económicas, muitos com pais que têm
apenas a 4ª classe ou o 2º ciclo)
"têm percursos escolares de sucesso 25% acima da média regional".
"Os alunos procuram- nos porque
há uma matriz de sucesso", conclui

O truque da biblioteca
Alunos frequentavam espaço
para "ler por prazer". Agora...

... há uma gata. a Mia. na biblioteca da José Relvas (Alpiarça) e. num dia. a média que já
era de 300 alunos. chegou
aos 417 (com estudantes de outras escolas do agrupamento).
Escovam-na. levam-na a passear e para casa ao fim de semana. "Aproxima muito as pessoas"". d iz Lina Duarte.

Em setembro. a coordenadora dos projetos da biblioteca
recebe os d iagnósticos de leitura das turmas do 5.º ano e
combina idas semanais (10 a
20 minutos) para fazerem "'leituras por prazer". sem obrigações de estudo. Houve uma
turma em que apenas cinco
alunos sabiam ler bem e. no
fim do ano. eram só c inco os
que liam mal.

António Pires. No ano passado,
94% deles entraram no ensino superior. E na primeira fase dos exames nacionais de 2019 todas as
disciplinas tiveram média positiva
entre os alunos internos (isto é, entre os 1.934 que andam na escola).

Urgência
Para 2 de setembro está previsto o início das
obras na Escola
Secundária de
Maximinos. Contudo. sublinha
Cristina Gandra
(na foto). "é urgente"" criar salas de música e
de estudo individual ou um auditório. que agora tem de ser
alugado por

€1.500

NAS ESCOLAS
COM PROJETOS ERASMUS+, OS
ALUNOS PASSAM UMA SEMANA COM
FAMÍLIAS ESTRANGEIRAS
E PRATICAM
OUTRAS
LÍNGUAS

E 15,5% tiveram mais de 17 valores.
O acompanhamento aos alunos.
com apoios semanais durante todo
o ano. é apontado pelo professor
Humberto Ornelas como fundamental para os resultados. "Não
deixamos os alunos desamparados.
Acabámos as aulas a 5 de junho e
os professores do 12º deram aulas
praticamente todos os dias até ao
exame como preparação extra."

Aprender uma profissão: a dança
Em Maximinos. Braga, Carolina
Freitas foi uma aluna "um bocado
desconcentrada" durante a primária. Foi por isso que. quando mudou de ciclo. os pais a colocaram
no ensino articulado da dança neste agrupamento (que tem também
a mesma modalidade para a música. numa parceria com o Conservatório Calouste Gulbenkian). Pensaram que a exigência podia ajudá- la a concentrar- se. E resultou: "Na
dança trabalhamos muito o foco" e
a organização, explica a aluna de
14 anos que acumula as disciplinas
do currículo regular (do Português
à Matemática. Ciências. Inglês ou
História) com as específicas da
dança. "Tenho menos tempo livre e
sei que o que tenho é para fazer
um trabalho". No fim do 6º ano, já
foi ela a decidir continuar. E agora
que passou para o 10º ano, também. Este ano. vai dividir o tempo
entre a escola em Maximinos (onde
terá Português. Inglês. Filosofia) e
outra, o Ginasiano, em Gaia, onde
terá professores de dança e colegas
vindos de outras escolas com ensino articulado. Nas viagens de comboio estudará. tal como Carolina
Gomes já se habituou a fazer no último ano letivo: a estudante. do 11º
ano, dança desde os 3 e apesar da
preocupação constante dos pais
com a sobrecarga horária e as matérias para estudar, conseguiu sempre organizar- se.
"Claro que é duro", admite a professora Cristina Gandra. mas "as
turmas do ensino articulado - e
não só nesta escola - são as que
têm os melhores resultados."
Quando as Carolinas terminarem o
secundário, e com dois diplomas
(o do ensino regular e o do ensi- a
39
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a no articulado). o futuro de ambas
passará pela dança. "E como Portugal não tem muita coisa. se for
necessário ir para o estrangeiro.
irei", anuncia Carolina Gomes. de
16 anos. A insistência de Cristina
Gandra foi importante para que
neste agrupamento os alunos tivessem ensino articulado de dança e
música (há uma turma com cerca
de 24 alunos por ano). "Somos uma
escola de ambiente semiurbano.
com alunos ainda
da parte rural de
Braga e outros da
periferia. Não podem ser só beneficiados os alunos do
centro da cidade".
sublinha a docente.
É por isso que. desde o ano passado.
uma escola do 1
ciclo deste agrupam ento tem iniciação à dança e o l º
ano terá agora
também iniciação à
música.
Quando chegam ao 5º ano. os
alunos que querem seguir esta vertente artística têm de fazer uma
prova de admissão. "São abertos a
toda a gente. Não existe um constrangimento económico (numa escola privada um aluno tem de pagar
150 euros por mês). Isto é um privilégio", sublinha.

º
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Robótica desde a primária
Quando entrou no 5º ano no Agrupamento de Escolas de São Gonçalo (em Torres Vedras). Eleonor Silva
já ouvira "falar bem" do clube de
robótica que há 13 anos é selecionado para um dos maiores concursos internacionais. o Robcup (esce
ano, esta escola teve lá 15 alunos).
Aprendera ainda na primária a fazer adaptações de histórias infantis,
como o Capuchinho Vermelho, no
Power Point. Desenvencilhava- se,
portanto, com o básico do computador, mas não com os termos da
robótica (das placas aos processadores) que descreve agora com
todo o à- vontade.
"Recebemos m ui tos alunos que
querem fazer parte do projeto",
40

confirma à SÁBADO Jaime Rei.
coordenador do clube que tem até
alunos de outras escolas do concelho. O clube tem sete professores e
uma psicóloga que acompanha
quem se prepara para o Robcup.
"Ao trabalhar com alunos num nível elevado de competição é preciso lidar com a frustração", diz Jaime Rei. Eleonor esteve em crês
concursos, no Japão. Canadá e, já
este verão, na Austrália. onde apresentou Tupi, um robô desenvolvido
de raiz (da estrutura à programação) pela sua equipa de quatro pessoas. Tupi, que tem praticamente o
tamanho de Eleonor, ensina linguagem gestual.
No ano passado. tal como os colegas do 8 º ano da São Gonçalo,
Eleonor teve a disciplina obrigatória de Robótica (este ano letivo será
alargada ao 9º ano) e já dominava
os conceitos. Neste agrupamento,
também os alunos do l º ciclo têm
uma hora semanal de robótica e
programação nas atividades de enriquecimento curricular. "A programação e robótica começa quase a
ser como aprender a ler e a escrever. É como aprender uma nova

,,---
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"APROGRAMAÇÃOEROBÓTICACOMEÇAMQUASE A SER
COMO
APRENDER
ALEREAESCREVER", DIZ
FILIPA REI
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língua". descreve Filipa Rei que,
com outra colega, ensina cerca de
600 crianças por ano. A professora
fez parte do primeiro grupo do clube, fundado e coordenado pelo pai,
Jaime. "Passo- lhes o bichinho que
me foi transmitido'', diz. "E os alunos começam a ter mais conhecimentos do que os rodeia: tive pais
que me disseram 'estragou- se o te-
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lecomando lá de casa e a minha filha disse que iria arranjar'". E arranjou mesmo. Filipa Rei desenvolveu com os alunos o projeto
"Aprender a Programar", um robô
que ensina estas linguagens de
modo lúdico a crianças a partir dos
5 anos e que tem sido utilizado em
todo o agrupamento.
São Gonçalo foi apenas um dos
242 agrupamentos que em 2015/16
entraram no projeto- piloto da Direção-geral da Educação (que envolveu entidades como a Microsoft) e
lecionaram iniciação à programação no l º ciclo. No ano letivo seguinte, eram já 388 agrupam entos.
incluindo o Rainha D. Leonor. (Lisboa), o São julião da Barra (Oeiras)
ou as Escolas Dr. Carlos Pinto Ferreira (Vila do Conde).
Neste agrupamento vila- condense. os alunos do 5º ao 8º ano (que
têm o clube de robótica e TIC no 2º
ciclo) e os do primeiro ciclo (na iniciação à programação) têm trabalhado em projetos conjuntos. como
o desenvolvimento de jogos lúdicos
e do Junqueirinho, um robô que
entregaram este verão ao l PO do
Porto. Os alunos dos 2º e 3º ciclos
desenham. programam e produzem os robôs. "Usam a impressora
3D, já sabem operar uma máquina
de corte a gravação a laser. Têm
aprendido competências que, se
calhar. só existem em cursos profissionais ", constata a professora

Novidade
Antes dos exames nacionais
deste ano. os
alunos da Francisco Franco
(Funchal) tiveram meia hora
de mindfulness
(que Já existe
com o clube na
escola) para os
ajudar a gerir o
stresse.

EM VILA DO
CONDE, OS
ALUNOS
APRENDEM A
PROGRAMAR
EAPRODUZIRUMROBÔ
NUMAIMPRESSORA3D

responsável. Tânia Costa. E os mais
novos produzem conteúdos (que
podem ser, por exemplo. fichas sobre o corpo humano. matéria da
disciplina de Estudo do Meio). "Incentivamo- los ao estudo", acrescenta Berta Cardoso. professora do
l º ciclo e igualmente entusiasta do
projeto. Com os robôs faz também
jogos de cálculo mental. "Eles
veem sempre a matemática como
um bicho muito grande e assim vão
aprendendo jogando", explica Berta Cardoso. E esta aprendizagem
alarga- se a outras disciplinas: alguns dos m ais velhos estiveram até
durante uma semana na Polónia ou
em Espanha (em projetos Erasmus+), onde trabalharam na tradução dos conteúdos usados no robô
para inglês e espanhol.
As experiências Erasmus+, com financiamento da União Europeia,
levaram já os alunos de inglês, espanhol ou do Clube Europeu do
Agrupam ento José Relvas (Alpiarça)
a França ou Itália. "Eles ficam em
famílias anfitriãs. têm de saber que
vão ficar fora de casa, com pessoas
que não conhecem.
durante uma semana inteira e têm de
falar inglês [ou espanhol]", descreve
a professora Virgínia Esteves, dinamizadora deste
projeto. O grupo
chegou até a ir a
um campo de refugiados em Itália
e a conviver com
crianças da mesma
idade que ali
estavam.

Aprender ciências em inglês
João Miguel Teodósio já só quer ler
os seus livros favoritos. os de Harry
Potter. em inglês, sem recorrer ao
dicionário. E. quando está a ver um
filme. é habitual com eçar a rir- se
muito antes da mãe, que está a ler
as legendas. "Tenho mais à- vontade para falar em inglês do que em
português", diz à SÁBADO o estudante de 14 anos. E tudo começou
há apenas oito, quando foi integrado num projeto- pilo to no Agrupa-

A
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Desporto escolar
O que os alunos encontram
de norte a sul do País
Surf. Inclui esta modalidade. mas também
bodyboard o u skimboard.
Sobretudo na Linha. é
uma modalidade em muitas escolas. mas também
em Sines. Algarve ou Nazaré

Xadrez. De Viseu a t:vora.
há escolas com alunos nos
campeonatos nacionais
-

GoHe. Existe nos Agrupam entos de Escolas de
Albufeira Poente. de Lima·de-Faria (Coimbra). de Viseu
Norte. de Paredes ou Luísa
Todi (Setúbal)

!
k

menta de Escolas (AE) Gardunha e
Xisto, no Fundão, que promoveu o
ensino bilingue em conjunto com o
British Council e o Ministério da
Educação. As disciplinas de Estudo
do Meio e de Expressões (desenho)
eram dadas pela professora da primária, em conjunto com outra de
inglês, e integralmente na língua de
Shakespeare. Nos 5º e 6º anos, o
mesmo sucedeu nas disciplinas de
Ciências e História. No 3º ciclo. são
as Ciências e a Geografia que são
trabalhadas no âmbito dos DAC (ou
Domínios de Autonomia Curricular.
em que um tema comum é trabalhado pelos professores destas disciplinas). Este ano. pela primeira
vez. o projeto bilingue chegará
ao 9º ano com a turma de joão
Teodósio.
E no 1 ciclo já conseguem ter
duas turmas - mas o desejo da diretora do AE, Cândida Brito, era que
fosse possível em mais: "Não alargamos porque não podemos contratar professores com características do ensino bilingue, é necessário
formar equipas" com o docente titular da turma e outro da língua inglesa. Mas quando, no ano letivo
2010/2011. foi convidada a participar neste projeto, não teve dúvi- a

º
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a das em avançar: "O ensino bilingue. em Portugal, era ministrado só
em escolas privadas e o facto de
poder haver oferta pública gratuita
pesou na nossa decisão", explica.
Agora. diz a coordenadora do
projeto. Fernanda Batista. até " os
alunos dizem que as ciências em
i nglês são mais fáceis porque são
dadas de forma mais lúdica. mas
com rigor."
No ano letivo passado eram já 25
os agrupamentos. incluindo a lisboeta D. Filipa de Lencastre. urna
escola que tem ficado consistentem ente nos primeiros lugares nos
rankings dos exam es. com ensino
bilingue.

s

Usar laboratórios
Em Odemira, Paula
Canha defronta- se
todos os anos com
um dilema. " Na escola avaliamos
muito poucas coisas. já se percebeu
que há competências que vão para
além disso", diz a
professora de Biologia. que recorda
urna aluna que tinha média de 12
porque "a m emorização era coisa
que a aborrecia" mas que venceu
um prém io de ciências nos Estados
Unidos. "Tinha competências práticas". menos valorizadas num sistem a v irado para obter a média certa
para entrar no ensino superior. É
por isso que. até ao 11º ano, assume
ter o dever de dar o programa integralmente. "Os que querem ir para
Medicina precisam de ter 20 no
exame". Mas com os alunos do 12º .
que já não têm a pressão dessa avaliação externa. explora mais o desen volvimento de projetos. faz muitas saídas de campo e avalia com
base nesse trabalho desenvolvido
ao longo dos períodos letivos. Só
faz testes se os alunos assim o escolherem. "Tenho a certeza de que os
miúdos vão [da escola) com urna
série de competências mais práticas. mais de pensamento crítico. de
escrita - e é tão difícil ensiná- los a
escrever bem. sem imprecisões".
4Z

confessa. E são frequentes as mensagens de antigos alunos que foram
escolhidos pelos professores na
universidade para seus assistentes
porque já dominavam técnicas laboratoriais de que os colegas nunca
ouviram falar.
O laboratório do Agrupamento de
Escolas de Odemira distingue- se
pelos equipamentos. Sempre que
ganha um prémio - desde financiamentos da Ciência Viva. aos 20
mil euros do Prémio Ilídio Pinho Paula Canha doa- o para comprar
urna balança de precisão, rnicropi-

o

Alexandre Jordão, 17 anos. e
Francisco Sousa.
19 anos. na apresentação do projeto selecionado
para o prémio
Faqtos. no Instituto Superior
Técnico

peras (que permitem medir líquidos) ou a câmara de fluxo laminar
(que é "urna pequena estufazinha.
em m etal. que serve para trabalhar
em ambiente assético", explica).
Sophie Lenehan. de 19 anos. está
a estudar no Instituto Superior de
Agronomia e sublinha a influência
da "professora Paula" no seu "gosto
por ver coisas novas" e na sua capacidade para conhecer o que hav ia no laboratório da universidade.
"Há colegas que não conheciam
nada - mesmo alunos que às vezes, na cidade. têm laboratórios
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mais compostos do que os nossos,
mas que nunca viram ou mexeram
porque os professores não deixaram ". Em Odemira, não só podem
como devem. Foi ali que Sophie e
as colegas desenvolveram, em
conjunto com uma investigadora
de Aveiro (é comum os grupos terem investigadores de universidades a acompanhá- los, seja por
email ou por videochamada) o projeto vencedor do prémio Lipor da
Mostra Nacional de Ciência de
2018. A pergunta de partida era se
as larvas comeriam esferovi te, um
dos problemas da poluição atual.
Como recompensa
foram apresentar a
proposta numa
feira nos Estados
Unidos.
No Agrupamento
de Escolas de
Arouca. o trabalho
de motivação dos
alunos em diversas áreas de saber,
nomeadamente na
Ciência, começou
há já 15 anos com
os primeiros passos na flexibilidade curricular ainda antes do decreto- lei de 2017
que oficializou este projeto em algumas escolas, como esta. Começou por se disponibilizar horas para
os professores trabalharem os projetos em ambiente extracurricular.
E com a criação da legislação, já
com o atual Governo, passou a integrar- se no currículo: há uma va-

Recursos
No Fundão. têm
sido os professores a criar as
fichas de apoio
para os alunos.
"Em Portugal
não existem
materiais específicos para estas disciplinas
em inglês". explica a coordenadora. Fernanda Batista.

A apresentação
Explica ram ao Júri. que tinha
professores universitários. o
projeto. São pragmáticos "Um
bom cu rrícu lo no secundário"
pode ajudá-los na universidade

lorização na nota em função do esforço do aluno nestes projetos
(chamam- lhe Oficina das Ciências).
E os estudantes começaram a interessar- se mais pelas disciplinas de
Biologia, Físico- Química ou de
Tecnologia. E a vencer prémios
como o Ciência na Escola, da Fundação Ilíd io Pinho (o empresário dá
agora até o nome ao laboratório).
Tal corno Paula Canha fez em
Odemira, a escola decidiu aplicar
os prémios monetários e tem agora uma lupa que oferece maior nitidez às observações ou os alunos
têm agora moscas importadas e
que "não são baratas" para as pesquisas. Resultado, descreve a diretora, Adília Cruz: "Temos alguns
equipamentos que certas universidades não têm. " O laboratório está
situado na escola secundária, m as
é frequente encontrarem- se por lá
alunos do básico.
Já o ano letivo terminara há mais
de um mês quando, no primeiro fim

OS LABORATÓRIOS DE
ODEMIRA E
AROUCA TÊM
SIDO EQUIPADOS COM
OS PRÉMIOS
GANHOS POR
ALUNOS E
PROFESSORES

Cálculo
Os alunos do 1.º
ciclo de Braga e
da região do
Cávado e Ave
estão envolvidos no projeto
Hypatimat. que
disponibiliza jogos online para
os ajudar desde
os primeiros
anos a entender
a Matemática

fizeram as fichas
didáticas

de semana de julho, a SÁBADO encontrou três equipas de Arouca entre os dez finalistas do prémio
Faqtos. que decorreu no Instituto
Superior Técnico. Ambos alunos do
12º ano, Alexandre Jordão (na área
de Ciências) e Francisco Sousa (nas
Humanidades) explicaram que encararam a participação nos projetos
e a participação em provas como
esta como uma valorização: "Quem
teve um bom currículo no secundário vai ter mais possibilidades de
concorrer e ser selecionado a realizar projetos na universidade", disse
Francisco.
Resumem- se assim as palavras- chave em Arouca: flexibilidade e
motivação. As mesmas que são seguidas pela equipa do agrupamento de Alcanena, que agrega as 23
escolas do concelho e onde, além
da já referida disciplina de introdução à programação na primária ou
do ensino artístico articulado, as
crianças do pré- escolar aprendem
literacia financeira. Ou no agrupamento de josé Relvas, em Alpiarça,
que v iu aprovado o seu plano de
inovação (ver artigo nas páginas 44
a 47). E tem entre as inúmeras propostas, ofertas de desporto escolar
relacionadas com a área e a história do concelho: é o caso do hipismo (também há natação ou boccia,
para citar apenas dois) que todos
os anos tem entre 20 a 25 inscritos.
Margarida Serrano está nesse
grupo. No início tinha medo, mas
agora - até nas vésperas das avaliações - sente que "ajuda" e que
fica "menos nervosa". E não foi só
nela que identificou a mudança:
um conhecido que era "muito agi tado" está mais calmo. Se no caso
de Margarida a frequê ncia é opcional, para os alunos com maiores dificuldades de aprendizagem
a aula semanal de hipismo faz já
parte do currículo. "A evolução
não é de um dia para o outro", sublinha Nuno Teixeira, coordenador do Desporto Escolar no agru pamento. "Mas melhora o equilíbrio, a coordenação m otora, a
postura e, principalmente. a autoestima porque aprendem a superar dificuldades". E tudo isso é
motivador para estas crianças. a
43
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Há escolas onde as turmas acabam ou os alunos têm aulas
de Matemática em função dos conhecimentos.
Por Sara Capelo

ano escolar dividido como
nas universidades, em dois
semestres e com apenas
dois momentos de avaliação com os velhos "testes". Escolas
sem turmas (pelo menos na prática,
porque no papel são obrigatórias),
um acompanhamento individualizado de cada aluno. E sem chumbos.
Há alguns anos que alguns agrupamentos têm testado estas medidas no
âmbito dos projetos-piloto de inovação e flexibilização curricular.
O ministro da Educação, Tiago
Brandão Rodrigues, explicou à SÁBADO por escrito que "a inovação é
fundamental para adequar as escolas às novas realidades" e deixa "de
depender de projetos-piloto ou ad
hoc e passou a ser algo previsto, reconhecido e apoiado pelo sistema".
A partir de setembro, algumas vão
poder abandonar a fase de testes e
seguir este rumo a todo o vapor. É o
caso do Agrupamento de Escolas José Relvas, em Alpiarça.
Este agrupamento foi dos poucos a
fazer uma proposta (a SÁBADO perguntou e insistiu com o Ministério da
Educação para saber quantas o fizeram e quantas foram aprovadas, mas
não recebeu números até ao fecho
desta edição). Contudo, o próprio
ministro explicou que "a inovação

O

44

não se decreta centralmente", nem
"resulta necessariamente do uso de
novas tecnologias." Será assim?

€160

O que esperar da inovação?

t: o valor pre-

milhões

O

Até à passada segunda- feira,
dia 26, a diretora do Agrupamento
de Escolas José Relvas, Isabel Silva,
não sabia se o Plano de Inovação
que apresentara ao Governo tinha
sido aprovado. O que, a menos de
duas semanas do início do ano letivo - marcado para dia 10 - , estava a dificultar o avanço de decisões tão práticas como a distribuição de horários pelos professores.
Mas nesse dia, a diretora deste
agrupamento, que tem perto de 750
estudantes. recebeu o elogio do gabinete do secretário de Estado da
Educação e a garantia de que a proposta fora aceite. Podia avançar com
o projeto que, segundo a apresentação que fez à SÁBADO, alterará totalmente o paradigma da escola
como hoje a conhecemos.

o
Paulo Pires do Vale é o
comissário do Plano Nacional das Artes que já
tem pelo menos 60
agrupamentos inscritos

visto para distribuir gratuitamente mais de
um milhão de
livros pelos
alunos neste
ano letivo

Desde logo pela estrutura dos peóodos. Apesar de. no calendário, se
manterem as pausas de Natal, Carnaval e Páscoa, os alunos vão trabalhar com base em dois semestres.
com avaliações em janeiro e em junho - tal qual como nas universidades. A retenção deixa de existir nos
alunos nos 2º, 3º, 7º, 8º anos do ensino básico. Mas continua a existir
para os que terminam um ciclo
(como o 4º, o 6º ou 9 º ano). Surgem
novas disciplinas, como a Viver+,
oferecida aos alunos do 2º ciclo e
que integrará a área da Saúde, a
Educação Física (a escola tem agora
um ginásio com equipamentos de
fitness, obtidos com a ajuda da associação de pais. a câmara municipal e
a junta de freguesia) e o mindfulness
("que melhora a capacidade de concentração", descreve Isabel Silva).
Ou a Tempos e Espaços. para os estudantes do 7º e 8º ano em que se
articularão conteúdos em comum (e
que dantes se repetiam) das disciplinas de História e Geografia. "É um
desperdício de tempo dar- se em
separado", explica a diretora.
O mesmo com as Ciências e
a Físico- Química, que terão
agora um tempo letivo em
comum sob o chapéu das
Ciências Experimentais -
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e em que os alunos farão mesmo
trabalho experimental.
Outra mudança assume que os
alunos não estão todos no mesmo
nível de conhecimento a Matemática
ou Português: na Turma Mais estarão
juntos os alunos das turmas A, B ou C
com nota 5 a Matemática, e noutro
momento os de nota 3 ou os que têm
ainda mais dificuldades. Permite,
descreve Isabel Silva, "um acompanhamento mais personalizado". E
em Português passará a haver quatro
professores (um dedicado à gramáti-

ca, outro à leitura, outro oralidade e
outro à escrita). "O professor fica
sempre com o mesmo domínio e os
alunos vão rodando. Permite aos que
tiverem maior dificuldade num domínio. como gramática, permanecer
mais tempo naquele grupo", explica
Isabel Silva.
Neste caminho já estão outros
agrupamentos. como o da Boa Água.
na Quinta do Conde (concelho de
Sesimbra). Para os alunos em risco
de abandonar a escola ou de reprovação, é criado um plano individua-

Certezas e dúvidas no início do ano letivo
Responsáveis da educação avaliam o dia a dia das escolas

Professores.

Contínuos. Para

Obras. Falta ma-

Pela primeira vez as
colocações aconteceram ainda em
agosto. o que permite "mais tranquilidade" no arranque das aulas.
considera Jorge Ascensão. da Confap

os mais otimistas.
os assistentes operacionais só estarão
colocados no fim de
setembro. E nunca
serão em número
suficiente para as
necessidades das
escolas. diz Manuel
Pereira. da ANDE.

nutenção. dizem José Eduardo Lemos
e Manuel Pereira.
"Apostou-se muito
em fazer novas escolas e pouco em
cuidar do existente"". diz José Eduardo Lemos.

o

Imagine que um
aluno tem quatro
professores a
Português. Em
Alpiarça, vai ser
assim

Manuais
A taxa de reutilização no último ano letivo
ultrapassou os
50% - muito
acima dos 10%
no primeiro
ano da medida

NA QUINTA
DO CONDE,
QUEM ESTÁ
EM RISCO DE
CHUMBAR
OUDE
ABANDONAR
A ESCOLA
TEM UM
PLANO INDIVIDUAL
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lizado. Neste, fortalece- se o currículo
em determinadas áreas e é-lhes oferecido um estágio. M. não conseguia
concluir o terceiro ciclo há já três
anos - apesar de ter positiva a várias
disciplinas e até nota 5 a inglês quando foi integrado neste projeto.
Como tocava bem teclas, integraram-no na banda (que é uma disciplina curricular), reforçaram o número de horas a Português e Matemática. disciplinas em que tinha dificuldades. e conseguiram um estágio
numa oficina. Funcionou, chegou ao
secundário. onde está num curso de
informática.
Como o Agrupamento da Boa Água
foi uma das escolas no projeto-piloto. há já alguns anos que por ali a autonomia é a 100% (descrito pelo
acrónimo PIP. de Plano de Intervenção Pedagógica) para professores e
para parte dos cerca de 1.400 alunos,
"desde a classe média alta até alunos
de bairros sociais", descreve à SÁBADO o diretor, Nuno Mantas.
As aulas expositivas foram reduzidas "ao mínimo". juntaram- se as turmas do 5º e 6º ano e os alunos passaram a fazer em grupos de quatro
(dois elementos de cada ano) projetos que seguem um guião de trabalho já definido (e que cumpre as exigências curriculares do Ministério da
Educação). Só a Educação Física
continuou a ser uma disciplina separada, todas as outras "não estão explícitas no horário, os alunos têm 210
horas de projeto. 2 horas de turma
(para a área cívica) e 2 horas de tutoria. com um tutor". exemplifica Nuno
Mantas. A cada três ou quatro semanas fazem e apresentam o projeto e
de seis em seis semanas são avaliados. E recebem uma avaliação qualitativa. "Não damos notas".
"No modelo tradicional, todas as
tarefas estão centradas no professor.
Aqui os alunos é que trabalham. interagem, aprendem e o professor é
um orientador. As disciplinas estão lá
à mesma, os professores têm o mesmo número de aulas", continua o dirigente. antes de explicar que são
acompanhados por peritos externos
(das universidades ou da Escola da
Ponte). Os pais continuam a ter dúvidas sobre o modo de avaliação.
"É quase mudar mentalidades. a
45
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a Durante muitos anos foi assim e
não é fácil chegar e mudar", confessa
Isabel Silva, de Alpiarça. A diretora
do AgrupêUllento josé Relvas diz
mesmo que o mais difícil - mas já o
foi nos últimos dois períodos do ano
passado, em que os testes deixaram
de estar no centro - foi convencer os
colegas a alterarem o modo como se
fazem as avaliações.
Aos testes. que continuam a existir
mas como mais um elem ento de
avaliação e não o principal, somam- se agora as questões na aula, as fi chas de trabalho. as apresentações
orais, os trabalhos de pesquisa. O
objetivo, explica Isabel Silva, é "pôr
os alunos a pensar mais".
Esta dirigente escolar entende que
"as aulas não podem ser meramente
expositivas porque a capacidade de
concentração dos alunos já não é a
mesma de há uns anos". explica Isabel Silva. Esta é uma opinião secundada pelo presidente da Confederação das Associações de Pais, jorge
Ascensão. E também por Manuel Pereira. presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares
(ANDE): "Isto faz com que a comunidade educativa - e os professores se veja na necessidade de encontrar
estratégias novas no sentido de tentar prender os jovens". Mas o presidente do Conselho das Escolas, josé
Eduardo Lemos, tem outra perspeti 46
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A inovação não
é apenas tec nologia, explicou
o ministro Tiago
Brandão Rodrigues à SÁBADO

.Ponte, a inspiração

~

A precursora que acabou

com as turmas e os chumbos

Nuno Mantas assume a Escola da Ponte como inspiração
para o plano de autonomia
criado na Boa Agua. Este projeto. desenvolvido no Porto há
quatro décadas. colocou os alunos no ce ntro da escola. acabou com as aulas. as turmas e
os chumbos. O primeiro contrato de autonomia só foi assinado em 2004.

Espera
Só no ano letivo
de 2022/23 estarão certificados
os primeiros
m anuais escolares do 1.º ciclo
feitos de raiz
para serem reutilizados. Para já.
ainda têm espaços para os alunos anotarem
as respostas.
pintarem ou
colarem
autocolantes

va: "Os alunos não são muito diferentes dos do passado, desde que tenhamos professores que lhes despertem curiosidade para aprender e
tenham objetivos de seguir o ensino
superior". E esses, e são muitos na
Escola Secundária Eça de Queirós,
de que é diretor, "têm de estar 50
minutos sentados na sala de aula a
ouvir o professor."

OprimeiroanodasArtes

O

Durante uma semana, em março, a pianista e ex- ministra Gabriela Canavilhas mudou- se para
uma sala de aula com 14 estudantes do l º e 3º ano do Agrupamento

de Escolas de São Gonçalo. em
Torres Vedras. Simplificou- lhes
obras clássicas. ouviu- os a partilhar as músicas das suas culturas.
desde a comunidade cigana a Angola. E, com o professor da turma,
Júlio Tapadas. ajudou- os a construir instrumentos musicais com
objetos do dia a dia que tinham
em casa. No final da semana. fizeram um concerto para os pais.
"Acho que lhes trouxe algum amadurecimento e outra visão de encarar o mundo, sensibilizou- os
para o papel da arte na sua formação", resume Júlio Tapadas.
Este foi quase uma espécie de
ponto zero (que aconteceu em 23
escolas. no total) daquilo que este
ano se lança como o Plano Nacional das Artes (PNA). E a perspetiva
apresentada pelo professor primário não diverge muito da do comissário do PNA, Paulo Pires do
Vale: "Alterar o paradigma de que
aquilo que importa nas escolas são
as notas para nos preocuparmos
com a formação integral dos alunos", explica. "O grande desejo é
que cada aluno possa encontrar
também o seu lugar e descobrir
que há múl tiplas linguagens na escola e não apenas a lógico- ver bal". O também professor universitário exemplifica com a hipótese
de se apresentar um rap sobre
ecologia: "Porque não? Para fazer
o rap é preciso estudar" o tema e
apreendem- se. assim, os conteúdos curriculares. "É a possibilidade
de encontrarmos motivos de interesse na escola. O que não implica
deixar de haver esforço", continua.
numa conversa telefónica a partir
do Brasil. onde foi apresentar o
PNA.
Para já tem cerca de 60 agrupamentos que já se manifestaram
disponíveis para avançar - desta
vez com projetos mais longos e
com continuidade ao longo de
todo o ano letivo. "Curiosamente.
mais propostas fora de Lisboa e
Porto. À partida, não imaginava",
refere Paulo Pires do Vale.
E até já recebeu de uma companhia de teatro a disponibilidade
para ficar residen te numa escola.
Mas ainda falta desenvolver mate-
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oPara Manuel Pe-

riais específicos para serem usados pelos professores de Matemática ou de Português e que relacione os conteúdos destas disciplinas
com a arte. E procuram ainda fi nanciamento, junto de fundações e
privados. para bolsas para que os
artistas (de todas as áreas artísticas, da pintura ao circo) fiquem a
tempo inteiro nas escolas.
s

reira. que preside
à Associação Nacional dos Dirigentes Escolares,
a inovação é necessária porque
"a escola tem
competidores de
peso, como a Internet, o Google,
o YouTube"

Umprojetoparaattetas

O

As dificuldades no dia a dia
dos alunos que são também atletas motivou o Agrupamento de
Escolas de Montemor- o- Velho a
pensar numa solução. Muitos viviam deslocados das famílias porque ali há urna pista de remo e
canoagem de alto rendimento
(construída em 2012). Mas aconte cia- lhes com frequência os testes
coincidirem com aquilo que os
atletas chamam de "manchas ver-

rnelhas", aquela de estágios e
competição. Foram então pioneiros. diz o diretor. António joaquim. na criação das Unidades de
Apoio ao Alto Rendimento (UAARE). cuja porcaria foi publicada no

OS PLANOS
DE INOVAÇÃO PASSAM
PELO FIM
DAS AULAS
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passado dia 26 de agosto. Podem
agora surgir mais projetos corno
este para alunos do 3º ciclo e secundário. na sua maioria. mas
eventualmente mais novos.
A escola passou a ter a calendarização dessas fases mais agudas
de treino e competição e as avaliações destes alunos foram transferidas para outra época. " Quando
têm mais disponibilidade, é importante que recuperem o que não
conseguiram fazer nestas fases'',
diz António joaquim. No ano passado, eram 12 os alunos nestas
condições e "os resultados escolares melhoraram."
Em todo o país, existiriam cerca
de 60 alunos (neste e noutros três
projetos semelhantes ao de Montemor- o- Velho), mas o Governo
estima que será mais fácil agora
para 600 atletas conciliarem- se
com os estudos. D
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