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Neste final de ano letivo, as sessões de trabalho, reflexão e formação que
constituem os Encontros de Formação visaram apoiar o salto qualitativo que
a ESQM pretende dar, relativamente à forma como encara e concretiza o
ensino que proporciona aos seus alunos e a aprendizagem, cada vez mais
significativa e duradoura, que pretende que estes realizem.
Assim, as sessões começaram com um enquadramento geral (José Moura
Carvalho, Criar Estrutura(s) para as Mudança(s)) em que se salientou a
necessidade de mudar a pouco e pouco, com estrutura e ligando a teoria à
prática, tomando por base comunidades de professores ou práticos e comunidades de aprendizagem, aproveitando, nomeadamente, a tutoria de pares
e as novas tecnologias, e promovendo competências, em particular as constantes das competências para o século XXI.
A FORMAÇÃO NA ESQM EM 2016/17
— UM BREVE BALANÇO —
O Plano de Formação para o ano letivo que agora termina previa um conjunto de ações e medidas que, de um modo global, se realizaram faltando o
mais difícil, uma análise do impacto dessas iniciativas na prática concreta
dos docentes. À equipa de autoavaliação que fez o acompanhamento, a
monitorização e a avaliação das iniciativas da responsabilidade da escola e
das suas equipas competirá, também, esse trabalho mais fino.
A comunicação das iniciativas de formação a nível dos departamentos e,
sobretudo, das reflexões sobre a sua aplicação em contexto profissional,
continua, no entanto, a apresentar alguma deficiência. A publicação de uma
newsletter semestral, nomeadamente, que foi cumprida, não satisfez um
dos seus desideratos, motivar a partilha mais sistemática das iniciativas de
formação, em especial as que se destinam exclusivamente aos grupos disciplinares e departamentos curriculares.
As iniciativas de formação, para os docentes da ESQM, realizadas em
2016/17 são as que se encontram no quadro seguinte, e coincidem, nos seus
traços gerais, com o quadro apresentado, no início do ano, no plano de formação para este ano letivo.

Algumas das ferramentas tecnológicas referidas nesta primeira sessão tiveram uma sua apresentação prática na sessão que se lhe seguiu, A Iniciativa
Laboratórios de Aprendizagem—Atividades de Aprendizagem para a Sala de
Aula, dinamizada por Sónia Barbosa. Ao utilizarem-se aplicações como a
TedEd Lessons, a QR Treasure Hunt e o Mentimeter, deu-se continuidade a
uma sessão de janeiro passado, em que já tinham sido apresentadas as aplicações Padlet, Popplet, Socrative e Plickers, e verificou-se o papel que
podem ter na dinamização de aulas, na recolha de informação em tempo
real ou em atividades de introdução e motivação para um tema, por exemplo no âmbito de uma estratégia de flipped classroom (aula invertida), ou
até em atividades de remediação.
No 2º dia dos Encontros, teve-se oportunidade de contactar com a experiência do Agrupamento da Boa Água (Quinta do Conde, Sesimbra) apresentada
pelo seu diretor, Nuno Mantas, numa comunicação com o título Mudar a
Caixa Negra. Partindo de algumas ideias base, abordou-se a necessidade de
promover a mudança nas salas de aula, que tem de partir da reflexão sobre
porque se faz como se faz e sobre como se pode melhorar. Passou-se, em
seguida, à apresentação de exemplos concretos de projetos concretizados
no agrupamento, como os relativas a tutorias e mediação de conflitos, a Eturmas, a manuais na internet, a gamificação ou a eliminação dos períodos
letivos.
Na tarde deste 2º dia, a sessão sobre Trabalho de Projeto e Flexibilização
Curricular: Um Diálogo (Im)pertinente, dinamizada por Susana Martins, veio
chamar a importância de uma das estratégias a mobilizar para promover a
mudança pretendida na ESQM. E essa estratégia foi, nesta sessão, articulada
com a Educação Patrimonial, ou seja, com a utilização do meio como recurso educativo. Como se salientou, potenciar o património local proporciona,
nomeadamente, promover hábitos de investigação, aprofundar a contextualização, com análise e compreensão dos fenómenos naturais e socioespaciais, desenvolver duma perspetiva de trabalho interdisciplinar.
Last but not least, a sessão do último dia consistiu numa saída de campo,
exemplo de trabalho colaborativo e de trabalho interdisciplinar, com o título
Inovação Pedagógica –Um exemplo de laboratório vivo—Saída de Campo ao
Estuário do Sado. Dinamizada pelas colegas Cristina Cordeiro, Isabel Isidoro,
Isabel Veríssimo e Susana Ximenes, esta sessão permitiu permitiu fechar o
círculo, ao ser um exemplo concreto de que se aprende a fazer, fazendo,
princípio válido tanto para professores como para alunos.

O PERFIL DOS

ALUNOS À SAÍDA DA ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA, AS COMPETÊNCIAS PARA O SÉCULO

XXI

E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

No próximo ano letivo, e nos que se lhe seguirão, a formação dos docentes,
e de todos dos profissionais da ESQM, em geral, desempenhará um papel
ainda mais importante do que habitualmente, na medida em que, como
tem vindo a ser trabalhado nos últimos meses, se pretende responder mais
adequadamente à realidade do que são hoje os alunos, os seus interesses e
motivações atuais e o que a sociedade deles vai exigir no futuro próximo, e
as dificuldades com que os professores cada vez mais se deparam em sala
de aula e no trabalho com os alunos, em geral.
Ora, como se verificou este ano, a atividade global do Centro de Formação
que a ESQM integra, CFECO, foi afetada pelos atrasos da administração
educativa na definição, enquadramento e concretização da vertente de
formação do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, não tendo
a realização de ações propostas pela ESQM, como uma sobre Diferenciação

do Ensino em Sala de Aula, já anteriormente divulgada sido, ainda, agendada. Convém, no entanto, relembrar que, se a responsabilidade pela promoção da formação compete à escola, em articulação com o Centro de Formação, ela compete, também, aos departamentos, aos seus coordenadores e
aos assessores à coordenação, e a cada um dos professores, que, melhor do
que ninguém, têm consciência das suas fragilidades, das dificuldades com
que se defrontam na sua prática letiva e nas suas outras atividades profissionais, e, portanto, das suas necessidades de formação. Ou seja, para
além das iniciativas formais do centro e da escola, outras são necessárias,
assumindo os departamentos, os grupos disciplinares, os professores que
lecionam a mesma disciplina, os conselhos de turma, grupos ad hoc de professores, o papel de comunidades de práticos, como se falou nos recentes
Encontros de Formação e se exemplificou com a Saída de Campo ao Estuário do Sado.

In G. Ramos & A. Schleicher (2016) Global Competency for na Inclusive World, p. 2. Paris: OECD.

PERFIL DOS ALUNOS À SAÍDA DA ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA
— Áreas de desenvolvimento e aquisição das competências-chave —

 Linguagens e textos
 Informação e comunicação
 Raciocínio e resolução de problemas
 Pensamento crítico e pensamento criativo
 Relacionamento interpessoal
 Autonomia e desenvolvimento pessoal
 Bem-estar e saúde.
 Sensibilidade estética e artística
 Saber técnico e tecnologias
 Consciência e domínio do corpo
In World Economic Forum (2016). New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning through Technology, p. 4. Geneva: WEF

In G. d’O. Martins (Coord.) (2017). Perfil dos Alunos à Saída
da Escolaridade Obrigatória. Lisboa: Ministério da Educação.

A formação encontra-se, desde logo, no facto de a essas comunidades de
práticos competir articular as aprendizagens pretendidas, ligando os conhecimentos, capacidades e atitudes a promover por cada disciplina com as
promovidas pelas outras disciplinas (assumindo a multidisciplinaridade e a
interdisciplinaridade) e com as competências-chave que todos os alunos
devem desenvolver ao longo da escolaridade obrigatória. Adaptadas estas,
naturalmente, a cada ciclo e ano de escolaridade.

campo e visitas de estudo e traduzir-se na realização de produtos, que
podem decorrer ou não de projetos e, também, serem ou não acompanhadas pela elaboração de portfolios.

Do mesmo modo, a formação se irá desenvolvendo ao nível da seleção das
estratégias de ensino e das atividades de aprendizagem pelas comunidades
de práticos, as quais serão as mais
adequadas às aprendizagens preten3 PS NA PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS
didas, aos recursos existentes
 Produtos
e ao estilo do professor e poderão
envolver trabalho individual e várias
modalidades de trabalho em grupo,
trabalho experimental, saídas de

 Projetos
 Portfolios

E a formação continuará a ter lugar na elaboração das tarefas e instrumentos de avaliação, domínio onde os muitos professores consideram ser particularmente necessária. A avaliação é um meio e não um fim. E tem de estar
articulada com as aprendizagens pretendidas e com as estratégias de ensino,
com as atividades de aprendizagem e com os recursos, nomeadamente,
tecnológicos, utilizados na promoção dessas aprendizagens.
FICHA TÉCNICA

Responsáveis pelos textos:
— Direção e Representante da ESQM na SFM do CFECO
Responsáveis gráficos e informáticos:
— Fátima Santana e Sandra Nogueira

