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MARIA TERESA ESTRELA 

 Alguém investir, durante 

alguns anos, uma parte considerável do 

seu tempo num projecto de 

investigação, sacrificando outros 

interesses, pressupõe um forte 

interesse na problemática escolhida e 

expectativas elevadas de sucesso sobre 

o resultado final. 

 O entusiasmo, aliado a alguma 

inexperiência, leva por vezes a 

subestimar ou a não prever obstáculos 

que emergem dos circunstancialismos 

do real, sempre possíveis quando a 

investigação no terreno depende da 

disponibilidade e boa vontade de 

outrém ou quando as dinâmicas de 

regulação social surpreendem e 

fragilizam uma investigação que está a 

meio. 

 A elaboração de uma tese de 

doutoramento representa, portanto, um 

longo caminho que nem sempre é 

isento de incidentes de percurso e de 

imprevistos, exigindo flexibilidade e 

capacidade de resiliência, numa 

procura instável de equilíbrio entre 

expectativas e constrangimentos do 

real, entre o ideal e o possível. Trata-se 

de um caminho longo, pontuado por 

uma sucessão de escolhas diversas 

(entre conceitos de ciência e 

paradigmas, entre quadros teóricos 

diferentes, entre actores a privilegiar na 

recolha de dados, entre técnicas 

possíveis de análise e redução de 

dados, entre o que se publica e 

omite…). Escolhas muitas vezes 

irreversíveis que, por isso, exigem 

reflexão, fundamentação e avaliação 

das consequências. Propor uma 

reflexão sobre essas escolhas, a partir 

de alguns exemplos vividos, é o 

objectivo principal desta sessão. 
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PEDRO REIS 

 A publicação científica 

constitui um fator decisivo para a 

reputação dos investigadores e das 

instituições de ensino superior. Logo, 

torna-se imprescindível publicar nas 

revistas com melhor índice de impacto 

e, simultaneamente, promover a 

divulgação e a visibilidade internacional 

dessas publicações. Tanto as 

instituições como os investigadores 

necessitam de definir e implementar 

estratégias para o reforço da qualidade 

e da visibilidade das publicações que 

realizam. 

  

Esta oficina de formação tem como 

principal  desenvolver os 

conhecimentos dos investigadores 

sobre: 

Estratégias para aumentar a qualidade, 

a visibilidade internacional e a 

excelência da investigação académica; 

As potencialidades de diferentes fontes 

de informação para análise e avaliação 

científica e, consequentemente, para a 

seleção estratégica de revistas para 

publicação; 

Diferentes meios para difundir a 

investigação. 

  

A oficina de formação tem um 

, baseando-se na 

e na 

 de análise, 

avaliação e divulgação científica. 

PAULA GUIMARÃES  

E CATARINA DOUTOR 

 Neste workshop discute-se o 

recurso a um instrumento de análise de 

políticas educativas públicas. O debate 

acerca da produção, implementação e 

avaliação de políticas educativas 

públicas tem destacado a existência de 

diversos níveis (macro, meso e micro) e 

das relações que se estabelecem entre 

estes. A discussão da ligação entre 

estes níveis revela a complexidade das 

políticas públicas e a importância que 

estas possuem nas vidas e nos 

quotidianos dos diferentes atores 

educativos. 

A partir de contribuições teóricas que 

se centram sobre a estrutura e a ação, 

parte-se do pressuposto de que as 

práticas sociais estão situadas na 

estrutura social, estando condicionadas 

por esta, mas que também beneficiam 

da ação dos diversos sujeitos e 

organizações. Por isso, também são 

influenciadas por essa intervenção. É 

precisamente nesse cruzamento que os 

diversos níveis de análise de políticas 

educativas públicas constituem pontos 

de partida para este workshop, no qual 

será apresentado um instrumento de 

análise que favorece uma reflexão 

crítica em torno das atuais políticas 

educativas públicas e os seus impactos. 

Com este workshop 

pretende-se que as competências 

adquiridas sejam úteis/relevantes para 

a elaboração das teses de 

doutoramento dos participantes. Neste 

sentido, este workshop tem como 

objetivos:
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- apresentar um instrumento de 

discussão teórica de políticas 

educativas públicas – a análise a partir 

dos níveis macro, mesmo e micro; 

- debater as relações entre esses 

diferentes níveis e dos impactos destes 

na produção, implementação e 

avaliação de políticas educativas 

públicas; 

- proporcionar aos participantes uma 

ferramenta de análise de políticas 

educativas públicas.  

Este workshop tem uma 

natureza teórica e prática. Nele 

privilegiar-se-á a discussão acerca de 

alguns conceitos teóricos. 

Complementarmente, em momentos de 

carácter mais prático, serão propostas 

tarefas aos participantes que visam 

avaliar as potencialidades da análise de 

políticas educativas públicas a partir 

dos níveis macro, meso e micro.

 

 

HÉLIA OLIVEIRA 

 Com este  

pretende-se promover uma reflexão 

sobre as principais potencialidades de 

diferentes tipos de entrevista na 

investigação qualitativa, assim como 

discutir aspetos críticos do papel do 

entrevistador no decurso da entrevista 

e do processo de análise de dados 

gerados nesse contexto. 

 

 Através deste  de 

natureza prática pretende-se promover: 

o conhecimento de diferentes tipos de 

entrevistas e os seus objetivos; 

a capacidade de condução de uma 

entrevista; 

o conhecimento sobre o processo de 

análise de dados a partir da realização 

de entrevistas. 

 

 Nesta sessão, para além da 

apresentação de elementos teóricos que 

enquadram o trabalho a realizar, serão 

disponibilizados para análise excertos 

de entrevistas transcritas e em formato 

digital. Serão trabalhadas entrevistas de 

tipo clínico (task-based interviews) e 

entrevistas de natureza aberta ou semi-

aberta. Através da discussão do 

material analisado procurar-se-á 

sistematizar um conjunto de 

orientações para a utilização deste 

método de recolha de dados em 

estudos qualitativos. 

 

 

JUSTINO MAGALHÃES 

 Epistemologia – racional 

(representação e pensamento), método, 

plano de acção 

Epistemologia – objecto de ensino, 

aprendizagem, construcção 

Epistemologia do educacional e ciências 

da educação 

Saberes pedagógico e didáctico - 

fundamentos epistemológicos da 

educação 

História da Educação e epistemologia 

da educação 

 

  

A educação não contempla o 

experimental, mas contempla a 

observação, a simulação, a projecção, a 
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narração, a comparação. É objecto de 

ciência e desafia a uma epistemologia 

de que fazem parte um racional de 

representação e pensamento, um 

método, um plano de acção. A 

cientificidade da educação contempla 

produção do conhecimento, preparação 

da acção, organização e realização, 

balanço crítico.  

A polissemia do termo educação 

permite distinguir: educação – 

instituição, educação-acção, educação-

produto, educação-conteúdo, educação-

subjectivação. Esta polissemia ganha 

sentido e consequência, em face da 

constelação das ciências da educação. A 

constelação das ciências da educação é 

representação da educação. A 

diversidade dos modos de produção 

dos diferentes saberes constitutivos 

das ciências da educação e os 

diferentes processos do seu 

reconhecimento, como ciência, 

ressaltam na análise da tipologia e na 

nomenclatura daquelas ciências. Há 

domínios do saber que resultaram 

duma especialização a partir de 

ciências-mãe; há-os metateóricos, como 

os há metapráticos. Mas enquanto 

ciências humanas e sociais, a 

diversidade paradigmática das ciências 

da educação corresponde a métodos, 

campos de análise, projecções sobre a 

realidade, e reflecte uma diversidade de 

percursos e de estatutos.  

No plano da epistemologia, pela sua 

natureza teórico-prática e pela função 

normativa, as ciências da educação 

ressentem-se, na nomenclatura e no 

estatuto, de factores de fundamentação 

e de factores de aplicação. No caso 

português, as ciências da educação 

estão fundamentalmente organizadas 

em função da formação de professores 

e da formação em educação/ ciências 

da educação. As ciências da educação 

emergiram no desafio de objectivação e 

normatização, criando conceitos, 

quantificando, distinguindo o ensinado 

e o aprendido. Resultam de adaptações 

de ciências já existentes, ou são 

criações de raiz, para contemplar a 

especificidade do educacional, do 

pedagógico, do didáctico. As ciências 

da educação afirmaram-se 

progressivamente pela construção de 

um objecto epistémico e de um campo 

interdisciplinar de investigação e ação, 

como se comprova a partir dos saberes 

pedagógico e didáctico.  

A história e a informação histórica são 

fonte e racionalidade para o 

conhecimento e a decisão educativas. A 

história da educação é conhecimento e 

paradigma para pensar e decidir em 

educação.  

 educação, 

epistemologia, ciências da educação, 

história da educação 

 

SOFIA VISEU 

 O ponto de partida da análise 

de redes sociais (ARS) para o estudo 

dos fenómenos consiste na descrição 

de  que se estabelecem entre 

um conjunto . Os  tanto podem 

ser indivíduos como eventos, escolas 

ou países e as  a amizade, a 

frequência da mesma turma, as trocas 

de livros ou trocas comerciais. O 

interesse do investigador reside em 

detetar uma estrutura social e explicar 

as redes que se vão constituindo, 

tomando como unidade de análise a 

relação.  

Este workshop tem como objetivos dar 

a conhecer: (1) os principais 

fundamentos teóricos da ARS, 

explorando os conceitos essenciais que 
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a suportam; (2) as orientações básicas 

para a recolha, análise, representação e 

interpretação de dados relacionais.  

Através da utilização de estudos 

empíricos e casos práticos, pretende-se 

ilustrar, discutir e refletir sobre as 

potencialidades, aplicações e limitações 

da ARS em estudos educacionais.  

 

 

ANA PAULA CAETANO,  

MARIA DE FÁTIMA CHORÃO 

SANCHES E MARIA TERESA 

ESTRELA 

  

• Refletir sobre a responsabilidade ética 

da investigação científica 

• Refletir sobre princípios éticos na 

investigação educacional 

• Conhecer códigos e cartas de ética 

sobre investigação científica em 

educação 

• Refletir sobre o seu projeto de 

doutoramento à luz da Carta Ética para 

a Investigação em Educação e 

Formação, do Instituto de Educação da 

Universidade de Lisboa XXX  

 

 Ética em investigação 

científica; Princípios éticos gerais da 

investigação científica; conflitos e 

dilemas éticos; Carta Ética para a 

Investigação em Educação e Formação, 

do Instituto de Educação da 

Universidade de Lisboa 

 

 Apresentação do tema, 

com debate e análise documental 

• Usar materiais relativos à Carta Ética 

para a Investigação em Educação e 

Formação, do Instituto de Educação da 

Universidade de Lisboa 

Análise e discussão dos projetos 

 

  

Carta Ética para a Investigação em 

Educação e Formação do Instituto de 

Educação da Universidade de Lisboa , 

Disponível em: 

http://www.ie.ulisboa.pt/portal/page?_

pageid=406,1032683&_dad=portal&_sc

hema=PORTAL  

Despacho nº15847/2007, DR 2ª série, 

nº140 de 23 Julho - Sobre realização de 

estudos e inquéritos nas escolas 

DGE. Inquéritos em meio escolar. 

Disponível em: 

http://www.dge.mec.pt/inqueritos-em-

meio-escolar-0  

Pedido do parecer à Comissão de Ética 

sobre projetos de investigação em 

educação e formação. Disponível em: 

http://www.ie.ulisboa.pt/portal/page?_

pageid=406,1032683&_dad=portal&_sc

hema=PORTAL 

 

Albarello, L. E. Col. (1998). 

 Lisboa: Gradiva 

Cohen, L., & Manion, L.  (1998). 

. London: 

Routledge 

Bogdan, & Biklen (1994). 

. Porto: Porto 

Editora 

Guba, E. (1990). . 

London: Sage Publications 

Hammersley, M., & Traianou, A. (2012). 

. British 

Educational Research Association 

online resource. Disponível on line em: 

http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q

http://www.ie.ulisboa.pt/portal/page?_pageid=406,1032683&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.ie.ulisboa.pt/portal/page?_pageid=406,1032683&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.ie.ulisboa.pt/portal/page?_pageid=406,1032683&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.dge.mec.pt/inqueritos-em-meio-escolar-0
http://www.dge.mec.pt/inqueritos-em-meio-escolar-0
http://www.ie.ulisboa.pt/portal/page?_pageid=406,1032683&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.ie.ulisboa.pt/portal/page?_pageid=406,1032683&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.ie.ulisboa.pt/portal/page?_pageid=406,1032683&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CEUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.bera.ac.uk%2Fsystem%2Ffiles%2FEthics%2520and%2520Educational%2520Research.pdf&ei=fudnUZfODs-Thgf3-oH4Cg&usg=AFQjCNFDMDq65vqXmQ3_JIbYG7cWl_bjEg
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=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ve

d=0CEUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fww

w.bera.ac.uk%2Fsystem%2Ffiles%2FEthic

s%2520and%2520Educational%2520Res

earch.pdf&ei=fudnUZfODs-Thgf3-

oH4Cg&usg=AFQjCNFDMDq65vqXmQ3

_JIbYG7cWl_bjEg  

 

GUILHERMINA LOBATO MIRANDA 

gmiranda@ie.ulisboa.pt 

 Neste p irei abordar o 

processo de inquirição por meio do 

questionário e compará-lo com a outra 

técnica de autorrelato também muito 

usada nas ciências sociais: a entrevista. 

Abordarei também o problema da 

medida nas Ciências Sociais e os 

cuidados a ter na adaptação de um 

questionário já existente e na 

construção de um questionário de raiz. 

Na segunda parte, os participantes 

terão oportunidade de determinar 

algumas das características 

psicométricas de um questionário: 

sensibilidade dos itens, validade 

fatorial e consistência interna, usando o 

programa estatístico SPSS, versão 23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GILDA SOROMENHO PEREIRA 

 Um questionário é usualmente 

composto por um conjunto de itens 

que traduzem um determinado 

conceito geral. No entanto, este 

conceito pode ser analisado recorrendo 

a domínios distintos (constructos) 

resultantes da agregação de 

subconjuntos de itens iniciais. A 

Análise Fatorial Exploratória é uma das 

técnicas mais frequentemente 

utilizadas para a construção e validação 

de questionários.  

Esta metodologia é particularmente útil 

quando aplicada a escalas com uma 

grande quantidade de itens, pois agrega 

conjuntos de itens relacionados entre 

si, obtendo-se um conjunto de variáveis 

não observadas, variáveis latentes, que 

podem posteriormente ser utilizadas 

em inferência estatística. Na validação 

de questionários é aplicada para 

perceber se o instrumento mede os 

domínios pressupostos inicialmente. 

Neste Workshop o uso desta 

metodologia será feito através do 

software estatístico SPSS. 

http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CEUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.bera.ac.uk%2Fsystem%2Ffiles%2FEthics%2520and%2520Educational%2520Research.pdf&ei=fudnUZfODs-Thgf3-oH4Cg&usg=AFQjCNFDMDq65vqXmQ3_JIbYG7cWl_bjEg
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CEUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.bera.ac.uk%2Fsystem%2Ffiles%2FEthics%2520and%2520Educational%2520Research.pdf&ei=fudnUZfODs-Thgf3-oH4Cg&usg=AFQjCNFDMDq65vqXmQ3_JIbYG7cWl_bjEg
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CEUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.bera.ac.uk%2Fsystem%2Ffiles%2FEthics%2520and%2520Educational%2520Research.pdf&ei=fudnUZfODs-Thgf3-oH4Cg&usg=AFQjCNFDMDq65vqXmQ3_JIbYG7cWl_bjEg
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CEUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.bera.ac.uk%2Fsystem%2Ffiles%2FEthics%2520and%2520Educational%2520Research.pdf&ei=fudnUZfODs-Thgf3-oH4Cg&usg=AFQjCNFDMDq65vqXmQ3_JIbYG7cWl_bjEg
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CEUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.bera.ac.uk%2Fsystem%2Ffiles%2FEthics%2520and%2520Educational%2520Research.pdf&ei=fudnUZfODs-Thgf3-oH4Cg&usg=AFQjCNFDMDq65vqXmQ3_JIbYG7cWl_bjEg
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CEUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.bera.ac.uk%2Fsystem%2Ffiles%2FEthics%2520and%2520Educational%2520Research.pdf&ei=fudnUZfODs-Thgf3-oH4Cg&usg=AFQjCNFDMDq65vqXmQ3_JIbYG7cWl_bjEg
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CEUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.bera.ac.uk%2Fsystem%2Ffiles%2FEthics%2520and%2520Educational%2520Research.pdf&ei=fudnUZfODs-Thgf3-oH4Cg&usg=AFQjCNFDMDq65vqXmQ3_JIbYG7cWl_bjEg
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ALBERTINA PEREIRA CAVACO DA PALMA 

Professor Doutor 

Luís Miguel Carvalho  

 O estudo situa-se no contexto 

político da reforma do ensino superior 

português, no decurso da primeira fase 

da implementação do Processo de 

Bolonha e no contexto marcado também 

pelos processos de construção de um 

«Espaço Europeu de Ensino Superior». 

O quadro teórico da pesquisa inscreve-

se na perspetiva de análise da ação 

pública, mobilizando em particular os 

conceitos de governação multinível e 

multiregulação e as noções de 

referencial e de fórum. 

O estudo trabalha a hipótese segundo a 

qual a criação do «Espaço Europeu de 

Ensino Superior» concorre para o 

estabelecimento de uma instância de 

governação supranacional e para a 

emergência de um setor de ensino 

superior que estabelece uma nova 

relação do referencial global/setorial 

(RGS), em que quer o global quer o 

setorial se situam para além do Estado.  

A natureza transnacional da política em 

estudo evidencia a importância dos 

mediadores nacionais, ou seja, os atores 

que interpretaram e traduziram este 

novo referencial para a situação 

portuguesa.  

Pretende-se pois identificar e 

caracterizar os atores que de 2000 a 

2010 geraram esquemas interpretativos 

e orientações para a ação pública em 

matéria de ensino superior, bem como 

os contextos em que desenvolveram a 

sua ação. Paralelamente, visa-se a 

descrição e a análise dos referenciais 

cognitivos e normativos para o ensino 

superior, por parte dos atores chave. 

Trata-se de um estudo descritivo e 

interpretativo, que faz uso da pesquisa 

documental e da análise de conteúdo.  

A análise de conteúdo incidiu sobre os 

textos produzidos pelos atores 

individuais e coletivos identificados 

como mediadores nacionais.  

O corpus documental é constituído por 

120 documentos da autoria de doze 

atores individuais e sete atores coletivos 

(órgãos de soberania, ministério com a 

tutela do ensino superior, órgãos de 

consulta e órgãos associativos das IES). 

Foram usadas grelhas de análise guiadas 

pelos objetivos da investigação e pelo 

quadro teórico. 

A análise até agora realizada tornou 

evidente que: 1) os atores individuais, 

em número relativamente reduzido, 

apresentam um conjunto de 

características comuns, entre elas, o 

facto de, no período selecionado, terem 

integrado órgãos e atores coletivos 

acima mencionados; 2) esta 

circunstância levou a que alguns atores 

individuais tivessem tido também algum 

tipo de participação implícita na 

elaboração dos textos destes atores 

coletivos; 3) os textos, quer individuais 

quer coletivos, apresentam assinaláveis 

pontos convergentes e poucas 

discordâncias. Face a estes dados 

trabalhamos a hipótese seguinte: tanto a 

circulação dos atores individuais como a 

circulação dos textos individuais e 

coletivos conduziram a uma progressiva 

harmonização do discurso dominante 

sobre o Processo de Bolonha, revelador 

de referenciais comuns e interpretações 

semelhantes.  

Com esta comunicação espera-se 

discutir alguns resultados da análise em 

curso. 

 espaço europeu de 

ensino superior, processo de bolonha, 

atores, referencial. 
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ANDREIA PATRÍCIA FRANCISCO MARQUES 

Professor Doutor  

Luís Miguel Carvalho  

 Esta proposta de trabalho faz 

parte do processo de elaboração de um 

projeto de investigação que será 

submetido a discussão em outubro de 

2016, no quadro de um programa 

doutoral que equaciona as relações 

entre conhecimento, política e ação 

pública.  

A figura do diretor escolar tem sido 

amplamente estudada, tanto do ponto 

de vista da regulação nacional/local 

como do ponto de vista da regulação 

transnacional, sendo os focos dos 

estudos realizados muito diversos: os 

perfis funcionais, as tarefas do 

quotidiano do diretor, as formas de 

regulação.  

No contexto nacional, o cargo de diretor 

escolar tem vindo, nos últimos 30 anos, 

a ser alvo de alterações decorrentes da 

implementação de políticas educativas 

justificadas por uma lógica de 

racionalização do sistema educativo: a 

diminuição do número de 

estabelecimentos de ensino (através do 

agrupamento de escolas e encerramento 

de estabelecimentos com número 

reduzido de alunos), a alteração do 

modelo de gestão escolar (do colegial 

para o unipessoal), a exigência de 

formação específica para acesso ao 

cargo e o reforço dos processos de 

avaliação.  

Estas políticas são reflexo, por um lado, 

da apropriação dos princípios da Nova 

Gestão Pública e, por outro, da 

apropriação das recomendações 

(standards, boas práticas) provenientes 

de organizações internacionais 

produtoras de conhecimento na área da 

educação.  

O objetivo deste estudo é compreender 

a relação entre os modos de regulação 

institucional, patentes na 

regulamentação nacional, e os discursos 

das organizações internacionais que 

realizam estudos sobre a educação, em 

particular sobre liderança e gestão 

escolar (OCDE; União Europeia, EPNoSL). 

Os estudos e programas conduzidos 

pelas organizações internacionais e os 

seus resultados, na forma de análises 

comparativas e recomendações, 

contribuem para estabelecer uma 

imagem do diretor escolar que é depois 

apropriada pelos Estados e traduzida 

em políticas educativas que regulam o 

trabalho do diretor.  

São exemplo destes estudos o TALIS 

(OCDE), estudo que compara a liderança 

escolar e apresenta recomendações que 

os Estados membros devem aplicar para 

a melhoria da liderança e gestão escolar, 

o “school leadership toolkit” (EPNoSL), 

conjunto de ferramentas desenvolvidas 

para os diretores escolares com o 

propósito de disseminar boas práticas, 

ou a Estratégia de Lisboa 2010 e o 

programa Europa 2020 (União Europeia), 

cujo propósito passa por aumentar a 

qualidade e a eficácia dos sistemas de 

educação e de formação na União 

Europeia e fomentar a aprendizagem ao 

longo da vida, que estabeleceram metas 

a atingir pelos Estados membros no 

campo educativo.  

A metodologia de trabalho será 

estruturada com base nos conceitos de 

narrativa, através da análise dos 

discursos presentes nos textos 

produzidos pelas organizações 

internacionais em estudo, e no conceito 

de atores, através da análise dos atores 

que intervêm na produção de políticas 

que afetam, direta ou indiretamente, o 

trabalho do diretor escolar. 

 diretor escolar, 

regulação, narrativa, atores. 

 

CARLOS ALBERTO PESQUEIRA MARQUES 

SANT'OVAIA 

Professora Doutora 

Estela Costa  

 Após a revolução de 1974, a 

contestação aos exames, enquanto 

instrumento de avaliação externa com 

consequências na classificação final dos 
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alunos, alastrou pelas escolas do país, 

num representativo movimento 

estudantil que levou os responsáveis do 

Ministério da Educação a legislar, com 

avanços e recuos próprios das tensões 

sociais da época, no sentido da sua 

abolição. Sob o argumento de 

constituírem uma peça estranha ao 

processo de avaliação contínua que se 

pretendia instituir, assistiu-se, primeiro, 

à supressão dos exames nos primeiros 

anos do ensino básico e, 

posteriormente, em todo o sistema e 

ensino não superior. 

Reduzidos, durante largos anos, a 

funções de equivalência à frequência, de 

certificação de conhecimentos (ensino 

particular e cooperativo sem 

equiparação pedagógica) e de seleção no 

acesso à universidade, os exames viriam, 

mais tarde, a conhecer um processo de 

relegitimação fundado numa narrativa 

depreciadora dos saberes ministrados 

pela Escola e em representações que 

associavam a avaliação a provas 

estandardizadas e os saberes a 

classificações.  

Em 1993, os exames foram 

reintroduzidos no ensino secundário, 

estendendo-se, posteriormente, aos três 

ciclos do ensino básico, numa 

singularidade europeia que acabou por 

interferir no relativo consenso social 

que tinha suportado o seu regresso, 

criando condições para uma reversão da 

sua aplicação no 1º e 2º ciclos do ensino 

básico.  

Esta comunicação constitui um recorte 

de um estudo mais alargado que tem em 

vista descrever e compreender o 

processo de legitimação dos exames 

nacionais – modalidade nacional do 

globalizado fenómeno testing – no 

quadro das políticas de avaliação da 

educação e refletir no papel do exame 

como um instrumento relevante para 

uma nova forma de regulação da 

educação centrada nos resultados.  

O quadro teórico da pesquisa inscreve-

se na abordagem das políticas sob o 

prisma da ação pública, elegendo a 

regulação e a instrumentação como as 

duas dimensões fulcrais da 

problemática.  

Constituindo-se como um estudo de 

cariz interpretativo/qualitativo, a 

investigação prevê três níveis de análise: 

o institucional, centrado nas estruturas 

do ministério da educação, o nível local, 

concretizado nos membros de 

comunidades educativas e o intermédio, 

corporizado pelos media enquanto 

mediadores entre os dois primeiros. A 

parte da investigação a que respeita a 

presente comunicação compreende a 

análise da produção legislativa sobre 

avaliação dos alunos dos ensinos básico 

e secundário, entre 1974 e a atualidade. 

A análise terá por base a categorização 

dos discursos plasmados nos 

normativos, evidenciando o papel que 

neles é reservado aos exames enquanto 

instrumentos de regulação e 

accountability do sistema de ensino. 

Da pesquisa já efetuada resultam 

evidências de discursos filiados em 

diferentes representações sobre os 

saberes transmitidos/adquiridos 

pela/na Escola e sobre o modo de os 

avaliar, associados a diversos endossos 

funcionais dos exames, no quadro de 

distintas apropriações do propósito de 

regulação do sistema de ensino por via 

dos resultados. 

 exames nacionais, 

regulação da educação, políticas de 

avaliação, accountability. 

 

CATARINA GONÇALVES 

Professor Doutor 

Luís Miguel Carvalho  

 Ainda numa fase preliminar e 

exploratória, este projeto de 

investigação será discutido no último 

trimestre de 2016.  

A literatura de análise das políticas 

educativas tem vindo recentemente a 

referir o papel significativo que as 

tecnologias digitais estão a adquirir nos 

processos contemporâneos de governo 

da educação. Têm sido estudados 

dispositivos digitais de âmbito 

transnacional que disponibilizam dados 

sobre a educação a nível global ou 

regional e oferecem funcionalidades de 
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comparação entre países. Têm sido 

também analisados dispositivos de 

âmbito nacional que disseminam 

informação sobre a performance das 

escolas e dos estudantes, assim como 

dispositivos que servem a recolha de 

informação junto das escolas. 

No quadro do trabalho exploratório de 

preparação da minha tese, fiz um 

primeiro levantamento dos dispositivos 

digitais no contexto nacional, que 

permite afirmar que i) existe em 

Portugal uma variedade de plataformas 

de recolha e tratamento de dados da 

Educação que solicitam de forma 

continuada resposta das escolas; ii) se 

deteta uma crescente preocupação em 

disseminar informação estatística sobre 

o sistema educativo e sobre cada escola 

para uso da comunidade em geral; iii) 

existe uma variedade de atores 

envolvidos com estes dispositivos 

digitais. O estudo da evolução das 

estruturas na Administração da 

Educação dedicadas à recolha, 

tratamento e disseminação de dados 

permitiu perceber que existe uma 

afirmação explícita da intenção de com 

aquela recolha produzir conhecimento 

para a tomada de decisão, assim como 

uma preocupação com a integração de 

dados provenientes de diferentes níveis 

do sistema e com a sua disponibilidade 

para diferentes utilizadores e ainda uma 

integração entre as funções de produção 

de informação sobre o Sistema 

Educativo e as atividades do Ministério 

da Educação a nível internacional. 

No âmbito da minha tese, o fenómeno 

descrito é perspetivado no quadro de 

uma problemática atenta ao surgimento 

de novos modos de regulação da 

educação, em que novos atores 

assumem um papel significativo a todos 

os níveis da política educativa e em que 

as formas de coordenação da ação 

assumem novos contornos, mais 

centrados nos resultados e na 

comparação, na monitorização e na 

contratualização. Ainda numa fase 

preliminar, perspetivo um estudo sobre 

os dispositivos digitais no governo da 

educação que combine uma dimensão 

nacional e uma dimensão transnacional, 

assinalando como particularmente 

pertinentes as contribuições da 

literatura sobre as dimensões da 

visualização e interatividade dos 

dispositivos, nomeadamente na 

fabricação de um tipo particular de 

visitante e na construção das escolas 

enquanto objetos de pensamento e ação. 

 dispositivos digitais, 

governo da educação, novos modos de 

regulação, política educacional. 

 

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA CUSTÓDIO 

GASPARINHO 

Professor Doutor 

Luís Miguel Carvalho  

 O projeto de investigação 

situa-se no campo de estudo das 

políticas públicas de educação e o seu 

objeto é a escolaridade obrigatória (EO). 

Debruçar-nos-emos mais 

especificamente sobre a medida política 

do alargamento da EO para 12 anos - que 

ocorreu em Portugal em 2009 (XVII 

Governo Constitucional) - a qual é 

tomada como analisador da mudança 

nos elementos cognitivos e normativos 

da política educativa. Propomo-nos 

desenvolver o nosso estudo a partir dos 

discursos que se travam em torno desta 

medida política enquanto lugar 

privilegiado para a observação das 

mudanças e continuidades relativas aos 

sentidos e missões atribuídas à Escola. 

Fundamentação. Para o estudo desta 

medida política, partimos da abordagem 

pela “análise das políticas públicas” 

enquanto suporte interpretativo. Esta 

forma de olhar a política advém da 

rutura com a perspetiva da centralidade 

do Estado, e introduz uma perspetiva 

sociológica e construtivista do que se 

passa no seio das sociedades, das suas 

interdependências, diversas e 

complexas que estruturam o processo 

político. O quadro teórico da pesquisa 

mobiliza a abordagem cognitiva das 

políticas públicas dando relevo à noção 

de referencial. A construção do nosso 

objeto de estudo faz-se em torno de um 

problemática centrada em três grandes 
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linhas analíticas - representações,  

conhecimento e regulação - que nos irão 

permitir compreender este processo de 

ação pública. Iremos dar enfâse ao papel 

das ideias na elaboração de uma política 

pública, com especial enfoque no papel 

do conhecimento na construção e 

regulação dessa política pública . 

Metodologia. Propomo-nos desenvolver 

um estudo naturalista de abordagem 

descritiva e interpretativa recorrendo a 

dados preferencialmente de natureza 

qualitativa que irá desenvolver-se em 

dois níveis: nacional e supranacional. 

Prevê-se como principal técnica de 

recolha de dados a análise documental, 

tendo como fonte principal a Internet. O 

corpus documental será constituído por 

um conjunto de textos/discursos que 

são produzidos pelos atores que 

participam nesta ação pública e que 

serão observados em diversos espaços 

comunicacionais, nomeadamente nos 

espaços de decisão política formal 

(Portal do Parlamento, Portais 

institucionais do Governo, Portal da 

Educação), de participação formal na 

decisão política (Websites: CONFAP, CNE 

CNPCJR, Conselho de Escolas, Comissão 

das Comunidades Europeias) e de 

intervenção informal (imprensa). O 

estudo estrutura-se em três eixos de 

análise: o eixo das representações, o eixo 

do conhecimento e o eixo da regulação. 

Objetivos. Relativamente ao primeiro 

eixo pretendemos conhecer as 

representações dos atores tendo em 

vista a identificação dos referenciais de 

Escola, de Educação e do papel do 

Estado, enquanto responsável pela 

política educativa. Em relação ao 

segundo eixo temos como objetivo saber 

quais os conhecimentos que foram 

produzidos e mobilizados e qual o seu 

papel neste processo de ação pública. Os 

objectivos do terceiro eixo visam 

conhecer em que medida o processo 

decisional foi influenciado pela 

regulação transnacional, identificar as 

modalidades de regulação que foram 

postas em prática bem como as relações 

que se observam entre a regulação 

transnacional e a regulação nacional. 

 alargamento da 

escolaridade obrigatória, referencial, 

conhecimento, regulação. 

 

MARIA LUÍSA CARDOSO ANTUNES DA CRUZ 

SUPICO 

Professora Doutora 

Sofia Viseu  

 Nesta comunicação 

apresentam-se resultados preliminares 

de um trabalho de doutoramento em 

curso sobre as políticas de formação dos 

diretores escolares em Portugal. 

Atendendo ao cenário de reconfiguração 

dos modos de regulação das políticas 

públicas que visam a gestão escolar, o 

trabalho pretende captar os referenciais 

sobre o trabalho do diretor que são 

produzidos e difundidos através da 

formação, promovida pelas autoridades 

públicas, dirigida ao diretor escolar, 

tomando a formação como um 

instrumento de regulação 

Parte-se da constatação da crescente 

importância do diretor nas políticas de 

administração e gestão escolar, visível 

pela presença, à escala transnacional, de 

um discurso que aponta para os 

diretores e a sua ação como centrais 

para o sucesso educativo. Em Portugal, 

este discurso tem estado na origem da 

reconfiguração do cargo do diretor, 

nomeadamente no que se refere ao 

alargamento das suas competências, 

conforme previsto no quadro jurídico-

normativo.  

Este contexto ajuda a explicar a 

promoção, por parte das autoridades 

públicas nacionais, de programas de 

formação para a liderança e para o 

diretor escolar, de entre os quais se 

destaca, pela atualidade e continuidade, 

o programa “Líderes Inovadores”. 

Iniciado em 2010, constitui uma 

parceria entre o Ministério da Educação 

e a Microsoft e pretende envolver os 

diretores em funções à escala nacional. 
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Segundo os seus promotores, o 

programa visa a promoção de uma 

cultura de inovação e, 

consequentemente, de melhoria do 

sistema educativo.  

Neste sentido, o estudo toma o 

programa “Líderes Inovadores” como 

um lugar privilegiado para a observação 

da multiplicidade de referenciais e 

feixes regulatórios que pesam sobre a 

ação do diretor. A formação é entendida 

como um instrumento de regulação, 

assumindo que transporta matrizes 

cognitivas (o que é o diretor escolar) e 

normativas (o que deve fazer o diretor 

escolar) que visam orientar e estruturar 

a ação dos atores.  

O trabalho segue uma metodologia de 

caracter qualitativo e interpretativo e, 

nesta fase, centra-se na análise dos 

duzentos planos de melhoria 

produzidos pelos diretores no âmbito 

da frequência do programa “Líderes 

Inovadores”. A análise de conteúdo 

destes documentos procura captar os 

referenciais sobre o papel do diretor em 

construção e circulação através deste 

programa de formação. 

 políticas de formação, 

diretores escolares, regulação, 

referenciais. 

 

PAULO VINÍCIUS REBEQUE 

Professora Doutora 

Fernanda Ostermann e Professora 

Doutora Sofia Viseu 

 Esta comunicação apresenta a 

arquitetura de uma tese de 

doutoramento em fase inicial, centrada 

nas políticas públicas de formação 

contínua de professores. O trabalho 

toma como objeto de pesquisa o 

Mestrado Nacional Profissional em 

Ensino de Física (MNPEF): programa de 

pós-graduação dirigido para professores 

da educação básica que procuram 

qualificação didático-pedagógica em 

conteúdos da disciplina de Física. 

Implementado em 2013, no contexto de 

expansão dos cursos de Mestrados 

Profissionais em Ensino (MPE) em todo 

território brasileiro, o MNPEF surgiu da 

intencionalidade da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) em promover a 

qualificação, em nível de mestrado, de 

professores de Física em larga escala via 

Programa de Rede Nacional. Assim, 

atendendo ao chamado da CAPES, a 

Sociedade Brasileira de Física (SBF) 

formou uma comissão para estabelecer 

as diretrizes gerais do programa e 

articular a parceria com instituições de 

ensino superior (IES) para a criação de 

polos regionais (PR) para o 

desenvolvimento das atividades de 

ensino, pesquisa e orientação. Nossa 

proposta é estudar a formulação e 

implementação do MNPEF no quadro 

das políticas públicas de formação 

contínua de professores, recorrendo ao 

conceito chave de regulação, numa 

perspetiva de ação pública. Dessa forma, 

voltaremos nossos olhares para a ação 

do Estado, das suas agências e 

instâncias de decisão (aqui representado 

pela CAPES enquanto agência 

reguladora da pós-graduação no Brasil), 

concebida como regulação de controlo e 

institucional, assim como para os outros 

atores sociais envolvidos neste processo 

(designadamente a SBF, as IES, seus 

responsáveis e professores) para captar 

modos de regulação autónoma, fruto 

das apropriações e recontextualizações 

desses atores. Embasados na filosofia da 

linguagem de Bakhtin, nossa pesquisa, 

de caráter qualitativo e interpretativo, 

consistirá na descrição diacrônica da 

criação do MNPEF, mediante análise de 

uma rede de documentos que remetem 

ao contexto extraverbal de criação dos 

MPE em Rede Nacional, e na investigação 

do processo de formulação, 

implementação e apropriação das 

normas de regulação dessa política 

pública, a ser realizada mediante 

entrevistas com os atores sociais 

inseridos nos PR do MNPEF. 
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 políticas públicas, 

regulação, formação contínua de 

professores. 

 

RUTE ISABEL CARVALHO AMADEU 

Professora Doutora 

Sofia Viseu  

 A avaliação tem adquirido, 

desde meados dos anos 80, uma 

crescente centralidade nas políticas 

públicas de educação num alargado 

número de países, na sequência de 

processos de reconfiguração do papel 

do Estado e de sucessivas tentativas de 

reforma da sua administração. Em 

Portugal, este fenómeno é visível pela 

progressiva introdução de medidas que 

têm vindo a intensificar a avaliação das 

escolas, dos alunos e dos professores. 

Nesta comunicação, inserida no âmbito 

de um trabalho de doutoramento mais 

amplo, que se encontra atualmente em 

curso, pretende-se estudar a avaliação 

de desempenho docente (ADD) dos 

professores do segundo e terceiro ciclos 

do ensino básico e do ensino secundário 

como instrumento de regulação das 

políticas públicas de educação, no 

período compreendido entre o ano de 

1990 e a atualidade. 

Ancorada num quadro conceptual que 

concebe as políticas numa perspetiva de 

ação pública e assente nos conceitos de 

regulação e de referencial, o estudo visa 

compreender como se têm construído as 

políticas de ADD, considerando dois 

eixos de análise: (1) a avaliação como 

instrumento de regulação, i.e., como um 

dispositivo técnico que difunde um tipo 

particular de conhecimento com vista à 

orientação, coordenação e controlo da 

ação dos atores; (2) a avaliação do 

desempenho dos professores transporta 

referenciais (ideias, crenças e valores) 

sobre o seu trabalho.  

O estudo adota uma abordagem de 

caráter qualitativo e interpretativo, 

incidindo atualmente sobre a regulação 

institucional pela análise da produção 

jurídico-normativa e nos debates 

parlamentares sobre a ADD, desde 1990 

até à atualidade.  

Os resultados preliminares revelam que 

houve uma nítida intensificação dos 

dispositivos e instrumentos de ADD, 

que ficou bem patente através do 

levantamento da produção jurídico-

normativa. Revelam, igualmente, que 

todos os partidos políticos com assento 

parlamentar são a favor da ADD, 

contudo, os argumentos que utilizam 

para legitimar a ADD são claramente 

distintos. Tal discrepância, será 

explorada neste trabalho como um sinal 

da existência de diferentes conceções 

que os atores possuem sobre as relações 

entre o Estado e os professores e os 

referenciais que possuem sobre o que é 

ser professor.  

Assim, da análise do debate, emergem 

dois tipos de referencial. Num primeiro 

caso, os professores são vistos como 

especialistas, como profissionais 

detentores de um conhecimento 

científico e cuja experiência profissional 

deve ser valorizada. Este referencial está 

ancorado a um modo de regulação 

burocrático-profissional  que tem por 

base uma “aliança” tácita entre o Estado 

e os professores, combinando, 

simultaneamente, um modo de 

regulação institucional do Estado,  com 

um outro modo de regulação 

caracterizado por um perfil mais 

corporativo, profissional e pedagógico. 

Noutro caso, o professor é visto como 

um funcionário da administração 

educativa, que deverá mostrar 

resultados do seu trabalho, visíveis, 

designadamente pelos resultados 

escolares dos alunos. A esta ideia está 

subjacente um modo de regulação 

assente na introdução de lógicas de 

mercado do sistema de ensino, e na 

criação de uma “aliança” entre o Estado 

e os pais/ família. 

 avaliação de 

desempenho docente, ação pública, 

regulação, referencial. 
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HELEN VIEIRA DE OLIVEIRA 

Professor Doutor 

Domingos Fernandes  

 Este estudo tem por finalidade 

compreender melhor a percepção dos 

principais intervenientes do processo 

educativo – docente, especialista e 

decisores políticos – acerca de um 

conjunto de aspectos da relação da 

avaliação externa, políticas públicas e o 

processo de ensino/aprendizagem, para 

que assim possa de forma científica 

aclarar sobre dada realidade. Para o 

encaminhamento da investigação, tem-

se a intenção de responder as seguintes 

questões: 1- De que forma os 

participantes caracterizam as avaliações 

externas do ponto de vista pedagógico?; 

2- Qual é a relação que se estabelece 

entre as avaliações externas e as 

aprendizagens dos discentes a partir da 

perspectiva dos participantes?; 3- Qual é 

a percepção dos participantes sobre o 

impacto das avaliações externas no 

processo de ensino e aprendizagem?; 4- 

Como os participantes percepcionam as 

avaliações externas nos diferentes níveis 

governamentais?; e 5- Como se pode 

caracterizar, do ponto de vista dos 

participantes, as avaliações externas e as 

políticas públicas da educação? No que 

diz respeito ao referencial teórico, 

buscar-se-á discutir sobre a Avaliação 

Externa, as Políticas Públicas 

Educacionais e o processo de 

ensino/aprendizagem, procurando 

embasamento teórico nos principais 

autores. A metodologia empregada será 

de cunho qualitativoa, no qual será 

aplicado um questionário a uma 

amostra de professores do estado do 

Rio de Janeiro - Brasil. Em um segundo 

momento, pretende-se realizar um 

painel com decisores políticos e 

especialistas. Através das percepções 

dos sujeitos da investigação e da análise 

teórica sobre o assunto, pretende-se 

produzir conhecimento que pode vir a 

servir como auxílio aos decisores 

políticos no que tange à formulação ou 

à reformulação do sistema de avaliação 

externa, como também aos sujeitos 

escolares, por lançar luz sobre 

elementos explícitos e implícitos do 

cotidiano escolar, o que gera reflexão 

sobre o assunto. 

 avaliação externa, 

políticas públicas educacionais, 

ensino/aprendizagem. 

 

ISABEL MARIA ANTUNES VIEIRA 

Professora Doutora 

Mª Leonor Santos  

 A avaliação que se realiza na 

escola pode ter diferentes propósitos. 

Embora muitos autores tenham 

criticado este conceito por o 

considerarem demasiado simplista, 

Black (1995) identificou os três grandes 

objetivos da avaliação: apoiar a 

aprendizagem; fornecer informação 

sobre o aluno e certificar as suas 

aquisições; prestar contas do trabalho 

desenvolvido pelos professores e pelas 

escolas. 

Apesar de a avaliação continuar a 

preocupar-se com os resultados 

alcançados pelos alunos, fruto do seu 

papel de certificação e seleção, ao 

constatar se o aluno tinha ou não 

aprendido, mas também pela 

legitimação da aquisição de 

aprendizagens, começou a ganhar forma 

uma avaliação aplicada ao longo do 
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processo de ensino e aprendizagem. 

Esta avaliação permitiria não só 

informar sobre o modo como o mesmo 

estava a decorrer mas também 

introduzir correções que possibilitariam 

colmatar as dificuldades 

diagnosticadas. “(…) a avaliação pode 

ser um poderoso processo ao serviço da 

transformação, da melhoria e do 

desenvolvimento da vida social, ao 

serviço das pessoas e das instituições.” 

(Fernandes, 2011, p. 85). 

A escola tem mudado para acompanhar 

as significativas transformações, a 

vários níveis, da sociedade onde se 

insere. Em todas estas mudanças “a 

avaliação tem-se complicado, 

principalmente devido às inúmeras 

formas de avaliação e à miríade de fins 

que a avaliação pretende servir” (Earl, 

2014, p. 2). 

O que o professor faz na sala de aula é 

o principal fator que determina a 

aprendizagem e o sucesso dos alunos 

(Hattie, 2012). Como as práticas não se 

alteram por legislação é necessário um 

trabalho profundo e rigoroso com os 

professores que já estão integrados na 

carreira e não apenas os aspirantes à 

docência, de modo a construírem um 

conhecimento profundo sobre o papel 

que a avaliação pode e deve 

desempenhar na aprendizagem. 

Na presente investigação será analisado 

todo o quadro que é a sala de aula para 

perceber como os vários elementos 

desse quadro se interligam – como 

fazem as professoras a gestão da sua 

sala de aula, com que práticas de ensino, 

que práticas avaliativas utilizam, que 

possíveis implicações terão na sua 

autorregulação. 

Integrado no paradigma construtivista-

interpretativo, o estudo de caso é um 

tipo de investigação etnográfica que tem 

como objetivo chegar a uma descrição 

pormenorizada que nos permita 

compreender uma determinada 

entidade ou acontecimento e uma das 

estratégias de pesquisa mais comuns da 

investigação qualitativa. Perspetivo uma 

investigação centrada na sala de aula de 

duas professoras, uma de matemática e 

outra de inglês, que atualmente já são 

uma referência na escola, 

principalmente pela forma como fazem 

a gestão da mesma sala de aula. 

Para perceber o que se passa na sala de 

aula nada melhor que recolher 

informação junto dos alunos, 

observando o que fazem e ouvindo o 

que dizem. A recolha de dados será 

concretizada no diário de campo, 

construído a partir da observação de um 

número considerável de aulas. A 

triangulação desta observação com a 

análise de entrevistas semiestruturadas, 

realizadas aos alunos organizados em 

grupos focais, vai permitir perceber 

como os alunos se posicionam nas 

disciplinas objeto de investigação. 

É objetivo da investigação compreender 

como duas professoras fazem a gestão 

da sua sala de aula, dando particular 

atenção às práticas avaliativas 

implementadas e ao seu papel no 

desenvolvimento do processo de 

aprendizagem e ensino. 

 avaliar para aprender, 

práticas avaliativas, práticas de ensino, 

ensino secundário. 

 

JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO LOURENÇO 

Professor Doutor 

Domingos Fernandes  

 O presente estudo tem por 

base a implementação do curso básico 

do ensino especializado da música num 

agrupamento de escolas do ensino 

regular.  

O ensino especializado da música, 

assegura formações num importante 

setor cultural, social e económico. Além 

disso, de acordo com a investigação 

científica, está relacionado com a 

melhoria das aprendizagens dos alunos 

e com o seu desenvolvimento social e 

pessoal (Pascoe et al., 2005; Rickard et 

al., 2012). Esta modalidade de ensino, 

tradicionalmente ministrada num 

subsistema paralelo ao sistema 

educativo, tem sido caraterizada por 

elevadas taxas de abandono, pela 

necessidade de uma vocação definida 
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precocemente, pela falta de articulação 

com o ensino regular e pela falta de 

democratização no seu acesso 

(Fernandes, Ó, & Ferreira, 2007; Vieira, 

2009). 

Procurando fomentar uma maior 

articulação entre o ensino regular e o 

ensino especializado da música, 

introduziram-se nas últimas décadas 

diferentes medidas das quais se salienta 

para este estudo, a abertura do ensino 

especializado da música em escolas do 

ensino regular.  

O desenvolvimento de programas ou, 

em geral, de medidas de política 

educativa deve estar associado a 

processos de avaliação. A avaliação de 

um dado programa deve identificar o 

que está a funcionar, como está a 

funcionar e em que medida é que está a 

corresponder às expetativas dos seus 

potenciais beneficiários. A avaliação 

fornece feedback, orientando o processo 

de melhoria do programa e permitindo 

identificar e divulgar práticas mais 

adequadas (Fernandes, 2011). 

Tendo em conta o programa que 

consistiu no desenvolvimento do curso 

básico de música num agrupamento de 

escolas do ensino regular, este estudo de 

avaliação será orientado pelos seguintes 

objetivos: 

i) descrever e caraterizar os processos 

que conduziram ao desenvolvimento 

desta modalidade de ensino numa 

escola do ensino regular. 

ii) descrever as articulações e as 

dinâmicas pedagógicas que foram 

potenciadas com o desenvolvimento do 

currículo do ensino especializado da 

música. 

iii) identificar a relevância que o ensino 

especializado da música está a ter ao 

nível do desenvolvimento pessoal e 

social dos alunos. 

iv) identificar em que medida a 

comunidade educativa reconhece e 

valoriza esta modalidade de ensino. 

Este estudo é, por natureza, descritivo e 

interpretativo, apoiado na recolha de 

dados qualitativos e quantitativos. Para 

além da análise de conteúdo de 

documentos e da observação direta, 

serão realizadas três entrevistas 

individuais em profundidade, 

entrevistas a vários grupos focais (e.g., a 

docentes, alunos e encarregados de 

educação) e aplicados inquéritos por 

questionário a alunos e encarregados de 

educação. 

 ensino especializado 

da música, avaliação de programas, 

ensino básico, educação musical. 

 

LARISSA MEDIANEIRA BOLZAN 

Professora Doutora 

Elaine Di Diego Antunes e Professor 

Doutor Domingos Fernandes 

 Esta investigação tem o 

objetivo de apresentar e discutir 

percepções de estudantes e de 

professores do ensino superior de 

administração sobre processos de 

ensino, de aprendizagem e de avaliação. 

Para efeitos desta investigação, a 

percepção é o ato de atribuir 

significados a estímulos, a objetos ou a 

fenômenos (Yurdakul, 2015). Abordar o 

ensino superior de administração se 

justifica pelo aumento de 579% no 

número de matriculados neste ensino, 

no Brasil, nos últimos vinte anos (INEP, 

2015). Além disso, Fernandes et al. 

(2012) referem que as investigações 

empreendidas em contextos de ensino 

superior são ainda escassas para que 

seja possível compreender e melhorar 

os processos de ensino, de avaliação e 

de aprendizagem. Apesar da sua 

reconhecida necessidade e importância, 

não abundam produções académicas no 

domínio do ensino superior de 

administração com o propósito de 

analisar os referidos processos 

pedagógicos (Bolzan e Antunes, 2015). 

A pesquisa será realizada no Brasil e em 

Portugal. Isso se justifica porque o 

ensino de gestão foi introduzido no 

Brasil, em 1808, pela Coroa Portuguesa, 

com o objetivo de suprir as 

necessidades de mão-de-obra 

qualificada no comércio colonial. Assim, 
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um dos propósitos deste trabalho é o de 

verificar e analisar eventuais 

semelhanças e diferenças existentes no 

ensino superior de administração 

brasileiro e português.  

Como enquadramento teórico-

conceitual esta investigação discute o 

Ensino Superior, tomando como ideias 

principais Guerreiro Ramos, Darcy 

Ribeiro, Boaventura Sousa Santos e 

Ronald Barnett; Pedagogia Universitária, 

onde se utiliza principalmente os 

postulados de Flávia Vieira e de Carlinda 

Leite; os Processos de Ensino, de 

Aprendizagem e de Avaliação tiveram 

como principais referências as 

investigações realizadas no âmbito do 

projeto AVENA (e.g., Fernandes, 2014; Sá 

et al., 2014; Borralho et al., 2014); sobre 

o Ensino de Administração no Brasil 

foram considerados os trabalhos de 

Alexandre Nicolini, Raphael Alcadipani, 

Carlo Bertero e Fernando Prestes Motta; 

sobre o ensino superior em Portugal, 

Miguel Maria Lira, Lúcia Rodrigues, 

Russell Craige e Delfina Gomes. 

A etapa empírica se constituirá por 

coleta de dados junto a professores, a 

estudantes e aos documentos das 

instituições de ensino que sediam os 

cursos superiores. Junto a professores 

serão utilizadas entrevistas 

semiestruturadas, oferecendo 

privacidade às contribuições. Junto aos 

estudantes será utilizado grupo de foco, 

que se justifica pela contribuição do 

embate de ideias e a complementaridade 

oferecida por uma discussão em grupo. 

Importa referir que cada técnica usada 

para coleta de dados produzirá um 

conjunto de informações com o qual se 

procederá a análise de forma individual 

e, depois, será realizada a triangulação. 

A análise dos resultados será feita com 

base na Análise do Discurso (Pêcheux, 

2009). 

 ensino, aprendizagem, 

avaliação, ensino superior de 

administração. 

 

MARIA MARGARIDA VALADAS MENDES 

TEIXEIRA DE SOUSA 

Professora Doutora 

Leonor Santos  

 O propósito desta investigação 

centra-se na compreensão de práticas de 

avaliação e nas relações que elas 

estabelecem com os processos de ensino 

e aprendizagem nas disciplinas de 

Ciências Naturais e Ciências Físico-

Químicas do 3.º CEB. Decorre, por um 

lado, da necessidade das práticas de 

avaliação interna garantirem a efetiva 

melhoria das aprendizagens e, por 

outro, da preocupação no 

desenvolvimento dos nossos alunos, em 

literacia científica.  

Considerando que vivemos numa 

sociedade com um elevado 

desenvolvimento científico e 

tecnológico é necessário a formação de 

cidadãos que o compreendam, bem 

como suas implicações (OCDE, 2014). 

Também, a literatura da especialidade 

mostra que a avaliação das 

aprendizagens na prática pedagógica é 

reflexo da política educativa seguida 

para cumprimento do currículo nacional 

português, em consonância com 

orientações internacionais (Fernandes, 

2014). Hoje, na avaliação interna das 

aprendizagens, em sala de aula, deve 

predominar a avaliação formativa (CNE, 

2016; Santos, 2015). Considerando as 

referidas advertências, a investigação 

mostrará relevância sobre a avaliação 

formativa, com funções de regulação 

num ensino de pedagogia diferenciada 

(Santos, 2009,), para o desenvolvimento 

de aprendizagens nas disciplinas de 

Ciências Experimentais (CE) no 3.º CEB 

(Cachapuz, Praia & Jorge, 2002), 

apoiadas no trabalho colaborativo dos 

docentes (Bruno & Santos, 2010) do 

Departamento Curricular de CE de uma 

escola pública do distrito de Lisboa.  

Nas sessões de trabalho colaborativo 

assumirão com particular relevância os 

seguintes aspetos: o estudo e reflexão 
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sobre o currículo, a organização e a 

planificação das atividades práticas 

experimentais, as estratégias de ensino, 

as dinâmicas de avaliação e os critérios 

de avaliação. Estas práticas pedagógicas 

irão requerer dos intervenientes um agir 

ativo e responsável. Neste contexto, 

surge a importância do significado de 

discernimento pragmático, 

perspetivado como um caminho a 

explorar nas práticas avaliativas 

(Fernandes, 2010). Os dados recolhidos 

enquanto construções sociais e 

revestidas de discernimento pragmático 

serão fundamentais para a teorização e 

contínua construção da avaliação, 

enquanto domínio científico.  

O Design da investigação é de natureza 

qualitativa. A escolha dos participantes 

do estudo recai sobre quatro 

professores do 3.º CEB (2 professores de 

Ciências Naturais e 2 professores de 

Ciências Físico-Químicas) com turmas 

em comum do mesmo ano de 

escolaridade. Garantir-se-á o anonimato 

e o consentimento informado. A recolha 

de dados decorre em 2016/2017 e 

recorrerá: à observação com registo 

áudio de 6 aulas de trabalho 

experimental (2 / período letivo) e das 

respetivas sessões de preparação e de 

reflexão pós-aulas, em trabalho 

colaborativo, acompanhadas de notas de 

campo da investigadora; a 2 entrevistas 

semiestruturadas a cada um dos 

professores participantes (no início dos 

1.º e 2.º períodos letivos); uma entrevista 

em grupo focado (no final do ano letivo) 

aos quatro professores; e à recolha 

documental referente a relatórios 

escritos das atividades experimentais ou 

outros documentos que evidenciem o 

desempenho dos alunos. Utilizar-se-á a 

análise de conteúdo para a análise de 

dados. 

 práticas avaliativas, 

ensino das ciências experimentais, 

avaliação para as aprendizagens, 

trabalho experimental. 
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ADRIANA RICHIT 

Professor Doutor 

João Pedro da Ponte  

 A formação de professores, 

por sua complexidade, tem suscitado 

novos direcionamentos na 

contemporaneidade em face às 

mudanças sociais, culturais e políticas 

em curso desde o despontar do novo 

milênio. E é nesse movimento que as 

pesquisas com foco nos contextos de 

formação profissional docente têm 

ganhado espaço, dentre os quais tem se 

destacado os estudos de aula (Lesson 

Studies). Os estudos de aula, segundo 

Takahashi e McDougal (2016), consistem 

em práticas voltadas à apropriação de 

conhecimentos sobre os processos de 

ensinar e aprender, que têm se 

constituído em importante mecanismo 

de desenvolvimento profissional de 

professores. Abordando a dimensão 

formativa dos estudos de aula, Ponte 

(2014) destaca que esta abordagem 

toma por contexto formativo a prática 

profissional docente e é concretizada 

por meio de dinâmicas colaborativas e 

reflexivas, enraizadas na cultura 

profissional dos professores. Motivada 

por esses aspectos proponho uma 

investigação com o objetivo de 

evidenciar os conhecimentos da prática 

pedagógica em educação matemática, 

mobilizados por futuros professores e 

professores que participaram de 

atividades formativas pautadas nos 

estudos de aula. A investigação 

contempla a realização de entrevistas 

semiestruturadas com duas equipas que 

participaram de estudos de aula nos 

anos de 2015 e 2013, respectivamente: 

uma turma de estudantes do mestrado 

em Ensino de Matemática do Instituto de 

Educação e um grupo de professores do 

ensino básico (1º, 2º e 3º ciclo), da rede 

pública de ensino de Lisboa. O material 

empírico constituído por meio das 

entrevistas será analisado na 

perspectiva interpretativa (Erickson, 

1986), e consistirá em uma análise de 

conteúdo (Bardin, 1977), mediante a 

qual buscaremos identificar as 

impressões gerais dos participantes 

sobre os estudos de aula, situações que 

evidenciam conhecimentos da prática 

pedagógica em educação matemática 

mobilizados nesse processo, 

compreensões sobre o desenvolvimento 

profissional docente deflagrado a partir 

da mobilização desses conhecimentos e 

a visão geral dos depoentes sobre o 

desenvolvimento profissional em 

educação matemática. Por fim, 

considera-se que as diversas atividades 

desenvolvidas num estudo de aula 

podem mobilizar diferentes 

conhecimentos da docência, tais como 

conhecimento pedagógico do conteúdo, 

conhecimento do conteúdo, 

conhecimentos de didática da 

matemática, conhecimentos sobre 

avaliação, conhecimento das metas 

curriculares, etc. E tais conhecimentos, 

por sua vez, podem favorecer o 

desenvolvimento profissional do 

professor, na perspectiva apresentada 

em Ponte (2014), pois constitui-se numa 

forma de trazer a prática de sala de aula 

para dentro da formação, assim como de 

darmos voz aos sujeitos envolvidos no 

processo dos estudos de aula na 

intenção de compreender o modo como 

percebem esse processo e os aspectos 

que consideram relevantes. 

 lesson study, 

desenvolvimento profissional docente, 

educação matemática. 
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ANA CASEIRO 

Professor Doutor 

João Pedro da Ponte e Professora 

Doutora Cecília Monteiro 

 O objetivo do meu estudo é 

compreender o conhecimento de 

Estatística e de Didática da Estatística 

assim como as práticas em sala de aula, 

na introdução e condução de tarefas 

estatísticas, de professores de 1.º ciclo 

quando inseridos num contexto de 

trabalho colaborativo. Para isso, o 

quadro teórico desenvolveu-se em torno 

de três grandes áreas: (i) Estatística no 

1.º ciclo; (ii) Conhecimento e práticas 

dos professores; e (iii) Trabalho 

colaborativo entre professores. Segundo 

vários autores parece indiscutível a 

importância de ajudar os alunos a 

começar a desenvolver a sua literacia 

estatística desde muito cedo. Para isso, 

torna-se imprescindível que os 

professores tenham o conhecimento 

necessário para com eles trabalhar, 

sendo também necessário o estudo das 

suas práticas em sala de aula na medida 

em que a aprendizagem dos alunos 

também advém da prática do professor. 

Por outro lado, apesar de todas as 

dificuldades inerentes à realização de 

trabalho colaborativo entre professores, 

para realizar um estudo com o objetivo 

do meu, esse tipo de trabalho parece ser 

o mais adequado para a compreensão do 

seu conhecimento e das suas práticas. 

Esta investigação seguiu uma 

metodologia de carácter qualitativo 

numa perspetiva interpretativa com o 

design de estudos de caso. Com recurso 

a diversos instrumentos de recolha de 

dados, tais como entrevistas às 

professoras, observação participante 

nas suas aulas e nas sessões de trabalho 

do grupo colaborativo, assim como 

documentos por elas produzidos, e 

atendendo à natureza do estudo, a 

análise dos dados foi realizada de forma 

descritiva e interpretativa, tendo sido as 

categorias de análise previamente 

baseadas na revisão da literatura e, 

posteriormente, reformuladas tendo em 

consideração os dados recolhidos. Neste 

estudo participaram três professoras de 

1.º ciclo, a lecionar turmas de 3.º ou 4.º 

ano de escolaridade, que aceitaram este 

convite com vista ao desenvolvimento 

de diferentes objetivos. 

Tanto nas 14 sessões do grupo de 

trabalho colaborativo, como ao longo 

das 19 aulas observadas e das 6 

entrevistas realizadas, tornou-se 

possível conhecer aprofundadamente 

cada caso a analisar. Os resultados 

provenientes da análise dos dados 

recolhidos mostram diversas 

dificuldades das professoras a nível de 

conceitos, representações e 

procedimentos estatísticos, assim como 

diferentes práticas em sala de aula, que 

parecem encontrar-se associadas ao 

conhecimento por elas demonstrado. 

Por sua vez, esses dois aspetos parecem 

ter sido influenciados pelo trabalho 

realizado nas sessões do grupo 

colaborativo, apesar de nos três casos 

essa influência ter sido evidenciada de 

maneira e com focos diferentes devido a 

diversas condicionantes, tais como 

habilitações académicas das 

professoras, as suas experiências 

profissionais anteriores, as suas 

próprias práticas e traços de 

personalidade, o seu background e o 

trabalho previamente estipulado pela 

sua escola. Os dados mostram que 

dependendo do seu nível de à-vontade 

com a tarefa preparada no grupo, e com 

o seu conhecimento, as ações e formas 

de questionamento em sala de aula das 

professoras foram variando, sendo 

salientadas as mútuas relações entre 

conhecimento de Estatística e 

conhecimento de Didática da Estatística, 

assim como entre conhecimento e 

práticas em sala de aula de professores, 

e influência do trabalho desenvolvido no 

grupo colaborativo nesses aspetos. 

 didática da estatística, 

conhecimento de professores, práticas 

de professores, trabalho colaborativo 

entre professores. 
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ANA MARGARIDA FRANCO DE MENDONÇA 

VIEGAS E SILVA BAIOA 

Professora Doutora 

Susana Carreira  

 No campo da Ciência, a 

modelação matemática é utilizada para 

explicar fenómenos e/ou resolver 

problemas, tais como obter a 

viscosidade do óleo adequada a 

determinado motor ou conseguir uma 

previsão do tempo. Devido à natureza 

dos problemas do mundo atual, 

nomeadamente pela sua complexidade e 

necessidade de diálogo entre vários 

saberes científicos para os abordar, é 

hoje proposto que os alunos tenham 

contacto com diversos problemas de 

modelação matemática como forma 

importante de despertar o seu interesse 

pelo conhecimento e pelos processos 

envolvidos no desenvolvimento da 

Ciência. Assim, este estudo tem como 

grandes objetivos saber se e como os 

alunos relacionam conceitos de 

disciplinas distintas em tarefas de 

modelação e conhecer as suas perceções 

sobre a aplicabilidade da matemática em 

resultado do seu envolvimento em 

problemas de modelação matemática.  

Para a concretização deste objetivo 

formularam-se as seguintes questões de 

investigação: (1) Quais são, quando 

ocorrem e como são expressas as 

conexões que os alunos estabelecem 

entre conceitos de Matemática e 

conceitos de Química no decurso da 

realização de tarefas de modelação 

matemática? (2) Como se manifestam os 

alunos acerca da importância das 

tarefas de modelação interdisciplinares 

na sua relação com a matemática? 

O enquadramento teórico engloba duas 

grandes componentes. A primeira, 

Modelação e Interdisciplinaridade, 

discute a evolução da modelação 

matemática no ensino da matemática e 

a importância da introdução de tarefas 

geradoras de modelos de caráter 

interdisciplinar, segundo a designada 

Perspetiva de Modelos e Modelação para 

o ensino da Matemática. São ainda 

estudados os princípios base de 

construção de tarefas geradoras de 

modelos, bem como de sequências de 

tarefas desse tipo e respetivas funções 

pedagógicas. É ainda considerado o 

desenvolvimento conceptual subjacente 

à realização destas tarefas como uma 

das suas potencialidades pedagógicas. A 

segunda vertente, Perceções dos Alunos 

sobre a Matemática, analisa e discute a 

evolução das suas perceções 

relativamente à aplicabilidade da 

matemática em situações problemáticas 

de outras áreas científicas tal como a 

Física e a Química. 

Este estudo segue uma metodologia de 

investigação qualitativa de natureza 

interpretativa que se concretiza num 

estudo de caso (tendo como base uma 

sequência de tarefas de modelação 

matemática), considerando alguns 

alunos criteriosamente escolhidos como 

participantes. A investigadora assume 

também o papel de professora dos 

alunos. Este design de investigação terá 

por base uma intervenção pedagógica 

em duas turmas do 3º ciclo do ensino 

básico numa escola da região de Tavira. 

A intervenção pedagógica terá como 

eixo orientador a resolução de tarefas 

geradoras de modelos de natureza 

interdisciplinar numa forma sequencial, 

envolvendo a 

Matemática e outras áreas científicas 

tais como a Física ou a Química. Está a 

decorrer um estudo piloto destinado a 

clarificar conceitos teóricos de suporte 

ao estudo, bem como procedimentos e 

categorias para a recolha e análise de 

dados. 

A recolha de dados incluirá a produção 

de mapas conceptuais pelos alunos, 

entrevistas semiestruturadas, 

observação participante nas sessões de 

trabalho, notas de campo da 

investigadora e recolha documental das 

tarefas realizadas pelos alunos. 

Os dados serão analisados a partir de 

categorias de análise previamente 

estabelecidas, de acordo com o marco 

teórico estabelecido, o objetivo e 



26 
 

questões de investigação e os resultados 

do estudo piloto. 

 modelação 

matemática, interdisciplinaridade, 

tarefas geradoras de modelos, 

transferência de conhecimentos, 

desenvolvimento conceptual. 

 

CÁTIA SOFIA NUNES RODRIGUES 

Professor Doutor 

José Luís Menezes e Professor Doutor 

João Pedro da Ponte 

 As discussões matemáticas 

podem ser uma ferramenta importante 

para promover a aprendizagem dos 

alunos, ao proporcionarem 

oportunidades para partilharem, 

justificarem e argumentarem ideias 

resultantes do seu trabalho sobre 

tarefas selecionadas pelo professor. Em 

especial, na Álgebra tem particular 

interesse no desenvolvimento da 

capacidade de generalização.  

A promoção de uma discussão 

matemática produtiva é da 

responsabilidade do professor e envolve 

a sua preparação (antes e durante a aula) 

e a sua condução em sala de aula, com 

vista ao desenvolvimento do 

conhecimento algébrico. O professor 

começa por selecionar tarefas que 

potenciam o envolvimento dos alunos 

em discussões, definir os objetivos que 

pretende atingir, antecipar possíveis 

estratégias de resolução e escolher, de 

entre as resoluções previstas, as que têm 

potencial para serem partilhadas em 

coletivo e que contribuem para atingir 

os objetivos definidos. Em sala de aula, 

identifica os processos de resolução 

desenvolvidos pelos alunos, conceitos e 

procedimentos mobilizados, seleciona 

as que pretende levar à discussão e 

estabelece uma ordem para a respetiva 

apresentação de ideias. Envolve os 

alunos em discussão através do convite 

à partilha e justificação dos seus 

raciocínios, à comparação e análise de 

ideias específicas. Durante a condução 

da discussão, o professor executa um 

conjunto de ações que cumprem 

diversos objetivos: convidar os alunos a 

apresentar as suas ideias; recordar o 

objetivo da discussão, introduzir uma 

ideia, repetir um argumento e reforçar o 

pensamento do aluno; e levar os alunos 

a comparar e avaliar ideias, justificar e 

argumentar. No desempenho dessas 

ações, apoia-se no seu conhecimento 

didático, que inclui o conhecimento da 

prática letiva em articulação com o 

conhecimento da Matemática, do 

currículo e da aprendizagem e dos 

alunos. 

É objetivo deste estudo compreender 

como é que três professores de 

Matemática do 3.º ciclo do ensino básico 

mobilizam e desenvolvem o seu 

conhecimento didático na preparação e 

condução de discussões matemáticas no 

ensino da Álgebra. 

O estudo segue uma abordagem 

qualitativa e interpretativa, baseada em 

estudo de caso. Desenvolve-se em 

contexto de um trabalho com 

características colaborativas da primeira 

autora com o Grupo de professores de 

Matemática de uma escola, que integra 

os três professores estudados. Os 

instrumentos de recolha de dados 

privilegiados são a observação 

participante (de aulas e sessões de 

trabalho colaborativo) e a entrevista 

inicial e final, apoiados em notas de 

campo. A análise de dados é baseada na 

análise de conteúdo e na definição de 

categorias de codificação. 

Os resultados preliminares de um dos 

casos do estudo mostram que a 

professora, apoiada no seu 

conhecimento da Matemática, da prática 

letiva e dos alunos e da aprendizagem, 

identifica (antes e durante a aula) as 

ideias matemáticas que pretende que os 

alunos discutam a partir do seu trabalho 

com tarefas selecionadas para o efeito; 

antecipa possíveis estratégias de 

resolução e pensa como pode levar os 

alunos atingir os objetivos definidos. Na 

aula, reconhece as ideias mais 

importantes para discutir e estabelece 

uma ordem de apresentação tendo em 

vista promover a sua generalização. 

Dinamiza discussões coletivas 

convidando os alunos a apresentarem e 
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justificarem as suas ideias, a 

compararem e avaliarem as dos colegas 

e a pensarem sobre ideias específicas. 

 discussões 

matemáticas, álgebra, práticas e 

conhecimento didático. 

 

CRISTINA MARIA DA SILVA MORAIS 

Professora Doutora 

Lurdes Serrazina e Professor Doutor 

João Pedro da Ponte 

 Os números racionais 

constituem um dos tópicos mais 

complexos de ensinar e aprender, sendo 

fundamentais para aprendizagens 

futuras. Promover a sua compreensão 

numa perspetiva de desenvolvimento do 

sentido de número implica uma 

abordagem didática que valorize os 

diferentes aspetos que contribuem para 

a sua complexidade, como o raciocínio 

proporcional, partição, densidade, 

conceptualização da unidade, 

equivalência, diferentes significados ou 

ainda as suas múltiplas representações. 

É no 1.º ciclo que os alunos se 

confrontam, pela primeira vez, com um 

domínio numérico com características 

diferentes do conjunto dos números 

naturais que ainda procuram dominar. 

Por isso, é natural que transponham 

para este novo domínio os seus 

conhecimentos relativos aos números 

naturais, facto particularmente notório 

no trabalho com a representação 

decimal dos números racionais. 

Mais do que identificar dificuldades, 

torna-se fundamental procurar 

compreender o processo de 

matematização de número racional, ou 

seja, compreender de que modo os 

alunos desenvolvem as suas ideias 

matemáticas sobre o tema. 

Especificamente, de que modo é que as 

ideias matemáticas dos alunos evoluem 

de um determinado contexto para o 

mundo dos símbolos e como é que estas 

ideias se tornam progressivamente mais 

complexas. 

As representações utilizadas pelos 

alunos tornam-se meios importantes 

para procurar evidências deste processo 

de matematização. Por um lado, as 

representações poderão ser, de certo 

modo, o reflexo da compreensão do 

aluno de determinada ideia, por outro, 

poderão constituir-se como ferramentas 

para apoiar o desenvolvimento dessa 

compreensão. 

O presente estudo tem por objetivo 

compreender de que modo alunos do 1.º 

ciclo desenvolvem a compreensão dos 

números racionais e como o 

conhecimento destes números na 

representação decimal contribui para 

essa compreensão. 

O estudo segue uma metodologia de 

design research, na modalidade de 

experiência de ensino. Os participantes 

são a professora e os 25 alunos da turma 

que leciona, seguida neste estudo desde 

o 2.º ano (momento da realização de um 

estudo diagnóstico) até ao 4.º ano (no 

ano letivo 2014/15). De entre os alunos 

da turma, foram selecionados quatro 

para a realização de uma recolha de 

dados aprofundada e posterior análise 

mais detalhada. As principais fontes de 

dados são as gravações vídeo e áudio 

das aulas, os registos realizados pelos 

alunos e pela professora e as minhas 

notas de campo como observadora 

participante. 

A experiência de ensino é constituída 

por dois micro-ciclos de 

experimentação, baseados em 

sequências de tarefas: o primeiro 

(realizado no 3.º ano) foca a transição 

dos números naturais para os racionais, 

privilegiando a sua representação 

simbólica decimal; e no segundo (no 4.º 

ano) destacam-se outras representações 

simbólicas de números racionais para 

além da decimal. 

Os resultados preliminares das 

primeiras tarefas do primeiro micro-

ciclo apresentam evidências do modo 

como os alunos vão matematizando a 

representação decimal de número 

racional, isto é, do modo como vão 

atribuindo significado a esta 

representação de número racional, 

movimentando-se através de diferentes 

tipos de representações. As 



28 
 

representações ativas, privilegiadas na 

fase inicial deste micro-ciclo, e 

representações icónicas, como a reta 

numérica, foram importantes suportes 

para a atribuição de significado, por 

parte dos alunos, à representação 

simbólica decimal de número racional. 

 números racionais, 

representações, matematização. 

 

ELVIRA LÁZARO SANTOS 

Professora Doutora 

Leonor Santos  

 Este estudo tem por objetivo 

compreender como, num contexto de 

trabalho colaborativo, os professores do 

2.º ciclo desenvolvem práticas 

avaliativas reguladoras e as usam no 

aperfeiçoamento do processo de ensino 

com as TIC. Em particular, procura-se 

responder às seguintes questões: 

• Como se caracteriza a 

planificação de uma prática avaliativa 

reguladora?  

• Como se concretiza essa prática 

avaliativa na sala de aula?  

• Como se procura integrar essa 

prática na regulação do  processo de 

ensino?  

A avaliação formativa engloba todas as 

atividades realizadas pelos professores 

e/ou pelos seus alunos, que fornecem 

informações a serem usadas como 

feedback para melhorar a atividade de 

ensino e de aprendizagem. O objetivo é 

compreender o funcionamento 

cognitivo do aluno perante uma situação 

proposta para se intervir de forma 

adequada com enfoque tanto nos 

resultados como nos processos, e 

desenvolver uma postura reflexiva a 

partir dos dados recolhidos de modo a 

que todos compreendam não só o que 

estão a fazer mas também como alterar 

em direção ao sucesso (Nunziatti, 1990; 

Black & Wiliam, 1998; Santos, 2010). 

O interesse neste estudo pela utilização 

da tecnologia vem do facto dela ser 

vista, pela investigação, como uma mais-

valia para a avaliação, pois possibilita 

que os professores analisem os 

processos que os alunos utilizam 

durante as suas investigações 

matemáticas (NCTM, 2007). 

Dado que uma prática efetiva de 

avaliação reguladora depende do 

envolvimento do professor num ciclo de 

questionamento e de construção do 

conhecimento utilizamos um quadro 

teórico que permite conhecer como 

funciona este ciclo de aprendizagem e 

de regulação: a identificação do 

conhecimento e das capacidades dos 

alunos; a identificação de aprendizagens 

necessárias do professor enquanto 

profissionais, para identificar as 

necessidades dos alunos; o aprofundar 

o conhecimento profissional e melhorar 

as competências dos professores; o 

envolvimento dos alunos em novas 

experiências de aprendizagem que 

permite analisar os gestos profissionais 

do professor relacionando a palavra, o 

pensamento, a ação e as relações;  

avaliar o impacto das alterações das 

ações nas produções dos alunos que 

permite ao professor questionar-se 

sobre o que realmente aprendeu e pôs 

em prática para promover a 

aprendizagem dos seus alunos; e refletir 

em conjunto, englobando a capacidade 

de refletir e a natureza da reflexão 

(Timperley, 2014; Jorro, 2005; 2006). 

O estudo é de natureza interpretativa, 

qualitativo, e a modalidade é de estudo 

de caso. Num contexto de trabalho 

colaborativo entre a investigadora e dois 

professores de Matemática a lecionar o 

5.º ano de escolaridade foram 

selecionados conteúdos programáticos, 

construíram-se materiais e conceberam-

se estratégias avaliativas concretizadas 

em sala de aula, procurando integrar as 

informações recolhidas na planificação 

seguinte. A recolha de dados foi feita 

através da observação das sessões de 

trabalho e de aulas, de entrevistas aos 

professores, ambos acompanhados de 

registo áudio e de recolha documental 

como seja, produções de alunos e 

materiais realizados no âmbito da 

prática de ensino. A análise de dados 

segue a análise de conteúdo. 

Nesta comunicação apresenta-se como 

um destes professores concretizou a 



29 
 

prática de avaliação reguladora para 

propiciar a aprendizagem da área do 

paralelogramo com as TIC. Em 

particular, o tipo de comunicação que o 

professor utiliza; como coloca em 

prática o saber; e, que relação existe 

entre alunos e professor. 

 práticas avaliativas 

reguladoras, regulação da 

aprendizagem, tecnologias digitais 

(TIC), aprendizagem em matemática. 

 

GRAÇA MARIA GASPAR CEBOLA 

Professora Doutora 

Joana Brocardo  

 O objetivo deste estudo é 

compreender o modo como alunos do 

6.º ano desenvolvem a comparação 

multiplicativa, no contexto de uma 

experiência de ensino que inclui a 

adaptação e a exploração de tarefas. 

Para responder a este objetivo, 

formulam-se duas questões: Como se 

caracteriza a evolução da comparação 

multiplicativa nos alunos?; De que modo 

o uso flexível das diferentes 

representações de números racionais 

(positivos), se relaciona com a 

comparação multiplicativa? 

O enquadramento teórico engloba a 

discussão, por um lado, de comparação 

multiplicativa nos conceitos de razão e 

de proporção, relacionados com o 

raciocínio proporcional e, por outro 

lado, de flexibilidade /adaptabilidade 

contextualizada no raciocínio, nos 

processos de cálculo (mental) e nas 

representações utilizadas, em que se 

realça a sua ligação com a construção de 

estratégias próprias dos alunos e o 

quanto é importante criar 

oportunidades para a sua progressão. 

O estudo segue uma metodologia de 

design research, na modalidade de 

experiência de ensino conduzida a partir 

de uma conjetura e que inclui três fases: 

(a) preparação da experiência; (b) 

experimentação em sala de aula; (c) 

realização de análises retrospetivas. 

Neste momento está em curso a última 

fase do estudo, tendo-se concluído um 

primeiro ciclo de experimentação 

realizado numa turma do 6.º ano (18 

alunos), em nov. 2015. Este ciclo 

compreendeu a observação e o registo 

em vídeo de 5 aulas onde foram 

propostas 4 tarefas para explorar a 

comparação multiplicativa. 

A 1.ª tarefa consiste em abordar 

situações num universo discreto 

(pastilhas de chocolate), em que o fator 

de comparação surge pela imposição de 

preservar a relação entre as quantidades 

de pastilhas de dois tipos (manter a 

mistura escolhida); a 2.ª é abordada num 

contexto de universo contínuo (a 

imagem de um gato) e permite uma 

ligação ao conceito de semelhança e ao 

processo de redimensionar; a 3.ª recorre 

também a um contexto de universo 

contínuo, uma mistura de líquidos de 

dois tipos diferentes que se mantém, ou 

não, consoante a relação entre as 

quantidades utilizadas; a 4.ª é uma 

situação de comparação relativa entre 

duas grandezas (massa e preço) e tem 

por objetivo discutir a “melhor escolha”. 

Os dados analisados incidiram na 

descrição detalhada de cada aula 

gravada e nas produções escritas de 

todos os alunos. Uma análise preliminar 

teve em atenção o tipo de números 

usados, as representações e os 

processos de cálculo que utilizam.  

Em relação às tarefas 1 e 2, foi possível 

identificar um esquema de evolução do 

conceito/procedimento de comparação 

multiplicativa, respetivamente, num 

contexto: 

-  Discreto onde de início é 

realçada a necessidade de quantificar e 

de traduzir em linguagem simbólica as 

relações estabelecidas. Depois surgem 

as razões e é registado, em tabelas de 

razões, o significado de manter a 

mistura; 

-  Contínuo onde as primeiras 

abordagens são exclusivamente 

descritivas e ligadas às transformações 

de aumentar/diminuir para obter, ou 

não, uma figura com a mesma forma 

(quadrado). A seguir, os conceitos 

ampliação/redução são traduzidos 

simbolicamente através da identificação 
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do respetivo fator, escrito em fração ou 

em decimal. A representação em 

percentagem surgiu na sua relação 

direta com frações, como por exemplo 

1/2=50%, mas nunca no seu papel de 

operador. 

De um modo global, esta análise de 

dados permitiu identificar níveis de 

evolução da comparação multiplicativa 

sem, no entanto, possibilitar relacioná-

los imediatamente com o uso flexível de 

representações. 

 comparação 

multiplicativa, flexibilidade. 

 

HELENA GIL RODRIGUES MONTEIRO 

GUERREIRO 

Professora Doutora 

Lurdes Serrazina e Professor Doutor 

João Pedro da Ponte 

 Os números racionais 

constituem um dos temas mais 

poderosos do currículo da Matemática 

ao longo do ensino básico. A 

aprendizagem destes números envolve 

uma rede de conceitos complexa, que 

tem associada uma mudança 

conceptual, que pode ser geradora de 

conflitos e desinteresse por parte dos 

alunos. A pertinência do seu estudo no 

1º ciclo do ensino básico justifica-se 

pela necessidade de conhecer percursos 

de aprendizagem poderosos, mas 

também para aprofundar o 

conhecimento relativo a processos e 

meios através dos quais se pretende que 

uma aprendizagem com compreensão 

aconteça. 

A investigação em curso tem como 

objetivo aprofundar como se desenvolve 

a aprendizagem com compreensão dos 

números racionais, dos alunos de uma 

turma, no contexto social da sala de 

aula, descrevendo e analisando essa 

aprendizagem e os meios que a 

suportam. Procuramos perceber como é 

que a percentagem pode potenciar essa 

aprendizagem, quando trabalhada 

numa fase inicial, ancorada a uma 

variedade de representações e modelos, 

e que papel pode desempenhar na 

compreensão das outras representações 

simbólicas dos números racionais,  

Trata-se de uma investigação, de 

natureza qualitativa, que segue os 

procedimentos metodológicos de uma 

Investigação Baseada em Design e que se 

apoia na implementação de uma 

experiência de ensino, orientada por 

uma conjetura. Esta abordagem 

metodológica permite interpretar a 

aprendizagem dos alunos cruzando as 

potencialidades das tarefas e dos 

materiais utilizados, com as normas e a 

qualidade do discurso da sala de aula. É 

nesta perspetiva que a recolha de dados 

foi realizada no ambiente de 

aprendizagem pela 

professora/investigadora, num total de 

20 aulas, no 3º e 4º anos de escolaridade 

da turma, sendo considerada como 

unidade de análise a própria turma. A 

análise dos dados incide sobre a 

aprendizagem comparticipada dos 

processos de desenvolvimento de 

sentido de número racional, de 

raciocínio e de modelação emergente, 

procurando perceber como as 

componentes destas três capacidades se 

relacionam.  

O desenvolvimento da experiência de 

ensino traduz-se num percurso de 

aprendizagem dos números racionais 

que se divide em três etapas do ponto de 

vista do conteúdo matemático, 

inspirado no estudo de Moss e Case 

(1999) e apoiado nos resultados 

preliminares do estudo de diagnóstico 

levado a cabo na turma. A primeira 

remete para o início do desenvolvimento 

da compreensão da noção de 

percentagem. Na segunda decorre a 

introdução da representação decimal, 

fazendo as centésimas decorrer da 

percentagem. A última envolve o 

trabalho com frações, relacionando as 

diferentes representações entre si.  

Os resultados preliminares desta 

investigação parecem evidenciar que a 

construção da rede de relações e 

conceitos que a noção de percentagem 

envolve é acessível, estimulante e 

potente na aprendizagem com 

compreensão dos números racionais, 
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para alunos deste ciclo. Apoiados no uso 

e transformação de modelos, em 

contextos realistas, os alunos mobilizam 

conhecimentos informais e intuitivos na 

construção de relações numéricas e 

estratégias multiplicativas, 

desenvolvendo um pensamento 

relacional. Em interação, através de uma 

abordagem exploratória, a sala de aula 

assume-se como uma comunidade de 

aprendizagem, cuja identidade se define 

na atividade, no discurso e na reflexão 

que os seus participantes desenvolvem, 

bem como no reportório partilhado de 

ideias e conceitos que se vai 

construindo. 

 números racionais, 

percentagem, modelação emergente, 

comunidade de aprendizagem. 

 

JOANA MATA-PEREIRA 

Professor Doutor 

João Pedro da Ponte  

 Desenvolver o raciocínio 

matemático dos alunos é um dos 

grandes objetivos da matemática 

escolar. Contudo, é escassa a 

investigação sobre os modos como o 

professor pode promover o raciocínio 

matemático na sala de aula. Para 

promover o raciocínio matemático é 

necessário, primeiramente, 

compreender o que se entende por 

raciocínio matemático e quais os 

processos de raciocínio dos alunos. Por 

outro lado, é necessário analisar quais 

as tarefas apropriadas para desencadear 

processos de raciocínio. É ainda central 

considerar a própria prática profissional 

do professor, particularmente quais as 

ações do professor que podem 

promover o raciocínio matemático dos 

alunos. Contudo, a criação, 

experimentação e avaliação de situações 

de trabalho na sala de aula que 

promovam o raciocínio matemático dos 

alunos constitui um importante desafio 

para o ensino. Assim, este estudo de 

doutoramento tem por objetivo 

construir uma teoria local sobre os 

modos de promover o raciocínio 

matemático de alunos do 3.º ciclo.  

O quadro teórico aborda a natureza e 

complexidade do raciocínio, discutindo 

o raciocínio dedutivo, indutivo e 

abdutivo, bem como os raciocínios 

imitativo e criativo. Salienta ainda a 

generalização e a justificação enquanto 

processos de raciocínio centrais. Por um 

lado, generalizar, por envolver a 

afirmação de que uma propriedade ou 

procedimento é válido para um 

conjunto alargado de objetos, é a base 

de muitas ideias e afirmações 

matemáticas. Por outro lado, justificar 

com base em procedimentos, 

propriedades e conceitos matemáticos, 

é essencial para que a Matemática possa 

ser encarada pelos alunos como uma 

disciplina lógica e coerente. O quadro 

teórico aborda também questões 

relacionadas com a prática letiva e as 

ações do professor. Salienta as ações do 

professor durante os momentos de 

discussão coletiva, que incluem ações 

relacionadas com a gestão da sala de 

aula e ações relacionadas com os tópicos 

e processos matemáticos. Quanto a 

estas últimas, distinguem-se ações de 

convidar, de informar/sugerir, de 

apoiar/guiar e de desafiar. Todas estas 

ações são centrais nos momentos de 

discussão coletiva e podem envolver 

diversos processos matemáticos como 

representar, interpretar, raciocinar e 

avaliar. É ainda enquadrado 

teoricamente o papel e a natureza das 

tarefas para promover o raciocínio 

matemático dos alunos. 

Esta investigação segue a modalidade de 

investigação baseada em design (IBD). 

Os ciclos do IBD são realizados em 

turmas de 3.º ciclo em tópicos 

algébricos pois a Álgebra, por constituir 

a base da linguagem simbólica da 

Matemática, é um tema favorável ao 

desenvolvimento do raciocínio 

matemático. É desenvolvido um ciclo 

preliminar numa turma de 9.º ano, 

seguindo-se um ciclo numa turma de 8.º 

ano e dois ciclos em turmas de 7.º ano. 

Os resultados aqui apresentados dizem 

respeito ao ciclo de 8.º ano no tópico 

Sequências. A recolha de dados inclui a 



32 
 

gravação em vídeo das aulas, as 

produções dos alunos referentes às 

tarefas propostas, entrevistas a alunos e 

professores e registos em diário de 

bordo. Dos resultados deste ciclo 

salienta-se a diversidade de ações 

utilizadas para dar resposta aos vários 

princípios de design definidos, bem 

como uma variedade de situações em 

que emergem processos de raciocínios 

por parte dos alunos. Destes processos 

de raciocínio destacam-se as 

generalizações que emergem 

essencialmente durante a realização das 

tarefas, sendo que as justificações 

tendem a surgir em momentos de 

discussão coletiva. 

 raciocínio matemático, 

álgebra, investigação baseada em 

design. 

 

LINA MARIA AMADOR BRUNHEIRA ASSUNÇÃO 

Professor Doutor 

João Pedro da Ponte  

 O estudo tem por objetivo 

compreender a forma como os futuros 

professores e educadores desenvolvem 

o seu raciocínio geométrico, no contexto 

de uma experiência de formação 

desenvolvida na unidade curricular de 

Geometria que integra o plano de 

estudos de uma Licenciatura em 

Educação Básica. 

O quadro conceptual assenta em dois 

eixos fundamentais: o raciocínio 

geométrico e os processos de 

aprendizagem na formação inicial. No 

que diz respeito ao raciocínio 

geométrico, que se enquadra mais 

genericamente no âmbito do raciocínio 

matemático, procuro caracterizar a sua 

especificidade a partir do seu objeto de 

estudo – as figuras geométricas, com a 

sua dimensão visual – e dos processos 

matemáticos que assumem particular 

destaque neste tipo de raciocínio – 

definição, classificação, generalização e 

justificação. No que diz respeito à 

formação inicial, a experiência segue a 

perspetiva de que deve existir um 

isomorfismo entre o currículo da 

formação e o currículo escolar. Assim, o 

trabalho a realizar parte de tarefas 

matemáticas que visam promover o 

pensamento matemático dos futuros 

professores e desenvolver a sua 

perceção sobre o poder dessas tarefas. 

Em particular, são valorizadas as tarefas 

de natureza exploratória onde cabe a 

quem aprende uma parte importante do 

trabalho de descoberta e construção do 

conhecimento e uma dinâmica de aula 

que reserva um espaço significativo ao 

trabalho dos alunos sobre as tarefas, a 

par de momentos de discussão e 

negociação de significados. 

Trata-se de um estudo de natureza 

qualitativa, seguindo a metodologia de 

investigação baseada em design, na 

modalidade de experiência de formação, 

em que assumo o papel de professora e 

investigadora e em que participaram 30 

estudantes de uma turma. A recolha de 

dados é feita a partir de vários 

instrumentos: gravações áudio e vídeo 

de aulas, entrevistas, recolha 

documental de resoluções escritas 

realizadas em aula e portefólios das 

participantes.  

Nesta comunicação apresento dados 

sobre o diagnóstico inicial relativamente 

ao processo de definir, um dos 

processos em estudo. Na primeira aula 

foi realizado um teste que incluiu uma 

questão sobre possíveis definições para 

quadrado, entre as seguintes: a) 

Polígono de quatro lados iguais; b) 

Polígono de quatro lados iguais e quatro 

ângulos iguais; c) Quadrilátero com 

quatro eixos de simetria; e d) 

Quadrilátero com diagonais iguais e 

perpendiculares. Os resultados 

mostram que as escolhas não se dividem 

tanto entre as definições corretas ou 

incorretas, mas entre as definições que 

remetem para elementos visíveis (lados 

e ângulos) e as que remetem para 

elementos ocultos (diagonais e eixos de 

simetria). A menor representatividade 

das opções relativas a elementos ocultos 

pode decorrer da dificuldade em 

reconhecer estas propriedades como 
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verdadeiras (de natureza conceptual e 

cognitiva) ou ter origem na consciência 

de que as diagonais e os eixos de 

simetria não são habitualmente usados 

na definição de quadrado apresentada 

pelos manuais escolares (dificuldade de 

natureza meta-conceptual, associada ao 

conceito que as formandas têm sobre 

como o que é uma definição). Já no que 

diz respeito às primeiras opções (sobre 

elementos visíveis), a sua ampla escolha 

revela uma tendência para aceitar como 

definições, afirmações que contenham 

propriedades verdadeiras, conhecidas 

ou facilmente reconhecíveis, sem a 

preocupação de que o conjunto de 

propriedades deve ser suficiente para 

identificar a classe de figuras. 

 raciocínio, geometria, 

definir, formação. 

 

MARIA PAULA PEREIRA RODRIGUES 

Professora Doutora 

Lurdes Serrazina e Professor Doutor 

João Pedro da Ponte 

 Com este estudo pretendo 

identificar as noções intuitivas que os 

alunos, nos primeiros anos de 

escolaridade, possuem sobre figuras no 

plano e o conhecimento que utilizam 

para classificar essas figuras, 

identificando propriedades das 

mesmas. É também objetivo deste 

estudo promover o desenvolvimento do 

raciocínio geométrico, levando os 

alunos ao estabelecimento de relações 

entre propriedades de figuras no plano. 

Para aprofundar e contextualizar o 

problema vou procurar responder às 

seguintes questões de investigação: 

1. Que conhecimentos manifestam os 

alunos sobre figuras no plano? 

2. Que conhecimentos utilizam os 

alunos ao identificar propriedades de 

figuras no plano? 

3. Que conhecimentos revelam os alunos 

quando estabelecem relações entre 

propriedades de figuras no plano? 

O quadro teórico aborda aspetos como: 

visualização; raciocínio geométrico; 

representações e classificação em 

geometria.  

Trata-se de um estudo de natureza 

qualitativa, desenvolvido a partir de 

uma metodologia de design based 

research, na modalidade de experiência 

de ensino, dado pretender compreender 

a forma como os alunos vão 

progredindo dos conceitos intuitivos 

para os conceitos formais, no ambiente 

natural de aprendizagem. A experiência 

de ensino, para realização deste estudo, 

foi implementada ao longo de três anos 

letivos, numa turma de vinte alunos, 

pertencentes a uma escola de ensino 

privado, na região de Sintra. Foi meu 

objetivo desenvolver esta investigação 

numa perspetiva longitudinal, dado 

pretender observar a evolução dos 

alunos, relativamente à forma como 

progridem, ao longo dos níveis de van 

Hiele (1994), na elaboração de Battista 

(2007), nomeadamente quando 

introduziu subníveis nos processos de 

classificação de figuras no plano, a 

partir de discussões coletivas e das 

interações geradas em sala de aula. A 

recolha de dados foi feita a partir de 

observação participante das discussões 

coletivas e interações geradas em torno 

do trabalho dos alunos, apoiada por 

gravações áudio e vídeo, e produções 

escritas dos alunos.  

A análise preliminar de dados tem 

revelado que, no 1.º ano, os alunos 

articularam protótipos visuais com 

atributos conhecidos para reconhecer, 

por ordem de dificuldade, o círculo, o 

quadrado, o retângulo e o triângulo; 

para organizarem grupos de figuras 

usaram uma classificação do tipo 

partitivo e revelaram dificuldades no 

reconhecimento de algumas formas 

particulares, fundamentalmente 

triângulos e retângulos, cuja posição ou 

configuração dificulte o reconhecimento 

de propriedades conhecidas. Ao longo 

do 2.º e 3.º ano, alguns alunos utilizaram 

a classificação inclusiva, ao agruparem 

quadriláteros. Contudo, esta utilização 

revela-se, ainda, inconsistente e decorre, 

fundamentalmente, do reconhecimento 

de propriedades invariáveis nas figuras. 
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Os dados revelam, também, que o 

processo de reconhecimento de uma 

figura, através da identificação das suas 

propriedades, em detrimento da 

dimensão visual, é lento e distinto; o 

raciocínio dos alunos tem implícita uma 

componente visual que induz a 

conceptualização e descrição, durante a 

observação de figuras; os alunos 

utilizam, no seu vocabulário ativo, 

conceitos que ainda não têm bem 

definidos; os alunos necessitam 

manipular e visualizar as figuras com 

que trabalham para construírem ideias 

mentais poderosas; as interações 

geradas, nas discussões coletivas, têm 

proporcionado bons momentos de 

aprendizagem. 

 visualização, raciocínio 

geométrico, representações, 

classificação de figuras no plano. 

 

MARISA ALEXANDRA FERREIRA QUARESMA 

Professor Doutor 

João Pedro da Ponte  

 O estudo de aula é um 

processo de desenvolvimento 

profissional de professores de cunho 

colaborativo e reflexivo, centrado na 

prática letiva. Trabalhando em conjunto, 

os professores procuram identificar 

dificuldades dos alunos, analisam 

alternativas curriculares e preparam o 

que esperam vir a ser uma aula bem-

sucedida. Observam, depois, essa aula e 

analisam em que medida atinge os 

objetivos definidos e leva a ultrapassar 

as dificuldades identificadas. Trata-se, 

portanto, de um processo muito 

próximo de uma pequena investigação 

sobre a própria prática profissional. Um 

estudo de aula proporciona 

oportunidades para os professores 

refletirem sobre as possibilidades de 

uma abordagem exploratória no ensino 

da Matemática, em que os alunos são 

chamados a desempenhar um papel 

ativo na interpretação das questões 

propostas, na representação da 

informação dada e na construção de 

estratégias de resolução que são depois 

chamados a apresentar e justificar. 

O presente estudo tem como objetivo 

saber em que medida um estudo de aula 

focado na preparação da aula de 

investigação, na análise de tarefas e 

resoluções de alunos, nos processos de 

raciocínio, no diagnóstico dos 

conhecimentos dos alunos e que 

valoriza a comunicação/discussão 

coletiva (tanto na sala de aula como nas 

sessões de trabalho do estudo de aula), 

o trabalho colaborativo e a reflexão é 

promotor de desenvolvimento 

profissional, nomeadamente no campo 

do conhecimento didático, no que 

respeita à seleção de tarefas, processos 

de raciocínio dos alunos e comunicação 

em sala de aula.  

O quadro teórico apresenta o estudo de 

aula, nomeadamente as suas 

potencialidades enquanto processo de 

desenvolvimento profissional de 

professores. Discute também a noção de 

desenvolvimento profissional, 

particularmente no que respeita ao 

conhecimento didático do professor de 

Matemática, em especial quanto à 

abordagem exploratória no ensino da 

Matemática com destaque para a 

natureza das tarefas, os processos de 

raciocínio dos alunos e a comunicação 

na sala de aula. 

A metodologia de investigação é 

qualitativa, com estudo de caso, sendo 

os dados recolhidos através de um 

diário de bordo, gravação áudio e vídeo 

das sessões, reflexões escritas dos 

participantes e entrevistas. Os 

participantes do estudo são 5 

professoras do 2.º ciclo.  

Os resultados do caso de uma dessas 

professoras, Luísa, analisado de acordo 

com o modelo de Clarke, Holligsworth 

(2002), mostram que o estudo de aula 

constituiu um domínio externo de 

informação e oportunidades para 

reflexão em conjunto sobre questões 

relacionadas com a natureza das tarefas, 

a comunicação e os processos de 

raciocínio dos alunos. As sessões de 

trabalho proporcionaram à professora 

experimentar momentos de trabalho 

exploratório que depois procurou 

concretizar na sua própria sala de aula 
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dando oportunidade para a aplicação e 

reflexão no domínio das práticas. Como 

consequência da experimentação destas 

novas formas de atuação de acordo com 

a abordagem exploratória, a professora 

reconhece efeitos positivos na 

aprendizagem e empenho dos seus 

alunos em sala de aula, obtendo assim 

resultados inspiradores no domínio das 

consequências.  

Representou assim um contexto 

favorável para o seu desenvolvimento 

profissional, nomeadamente sobre 

questões relacionadas com a natureza 

das tarefas, comunicação e processos de 

raciocínio no ensino aprendizagem da 

Matemática. 

 desenvolvimento 

profissional, formação de professores, 

estudo de aula, números racionais. 

 

NADIA DIOGO FERREIRA 

Professor Doutor 

João Pedro da Ponte  

 Os números racionais são um 

tema fundamental nos currículos de 

Matemática que levanta dificuldades na 

aprendizagem dos alunos e desafia o 

conhecimento e as práticas dos 

professores. Os futuros professores têm 

diferentes perceções dos erros dos 

alunos e sugerem várias estratégias para 

os evitar e ultrapassar. No entanto, 

pouco se sabe sobre como levam a cabo, 

em sala de aula, as estratégias que 

concebem. Assim, esta investigação 

pretende compreender o conhecimento 

didático sobre as tarefas e sobre os 

alunos manifestado pelos futuros 

professores e os aspetos relativos às 

suas ações e à comunicação que 

reconhecem como relevantes para a 

prática de ensino supervisionada. 

Na prática letiva o conhecimento 

matemático e didático do professor 

estão integrados. Considero duas 

dimensões essenciais no conhecimento 

didático: conhecimento sobre os alunos 

e conhecimento sobre as tarefas. Antes 

de lecionar o professor define os seus 

objetivos, constrói ou seleciona tarefas, 

antevê momentos de trabalho na sala de 

aula e antecipa possíveis respostas dos 

alunos. Procurando explorar as tarefas 

propostas e apoiando os alunos na 

construção de ideias matemáticas, o 

professor gere a aprendizagem, interage 

com os alunos, explicando, 

questionando e gerindo discussões. No 

final, reflete analisando as 

aprendizagens dos alunos e a forma 

como geriu o processo de ensino-

aprendizagem e reestrutura o trabalho. 

Neste estudo são analisadas três futuras 

professoras de duas ESE(s). Para a 

recolha de dados utilizo entrevistas 

(recorrendo por vezes à vídeo 

estimulação), observação de quatro 

aulas e documentos produzidos pelos 

futuros professores (planificações e 

reflexões escritas). A análise dos dados 

assume um cunho descritivo e 

interpretativo, procurando caracterizar 

a prática de ensino supervisionada e 

evidenciar o conhecimento didático 

sobre as tarefas, alunos, comunicação e 

ações do professor. 

Os dados apresentados respeitam a uma 

futura professora, Ana, com 24 anos, 

que estudou Matemática doze anos 

antes de ingressar no ensino superior 

numa ESE. Mostrou insegurança 

relativamente ao que pretende realizar 

na sua prática, sentindo-se dividida 

entre as abordagens de ensino direto e 

ensino exploratório. Considerou-se e foi 

considerada como uma boa aluna mas, 

por vezes, com dificuldades em executar 

os seus propósitos.  

Os resultados evidenciam que Ana viveu 

o processo de prática de ensino 

supervisionada em duas fases. 

Inicialmente começou por seguir um 

rumo semelhante ao da sua parceira de 

estágio. Numa segunda fase, passou a 

seguir as ideias defendidas na ESE pela 

docente de Didática da Matemática e sua 

supervisora de estágio. 

As tarefas que propôs foram de 

natureza diferente nas duas fases 

(exercícios ou problemas 

contextualizados), nem sempre 

mantendo o nível de desafio e abertura 

na sua planificação ou na sua 
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concretização com os alunos. Em sala de 

aula constituiu duas práticas com 

características diferentes. Na primeira 

fase, a sua prática seguiu 

essencialmente uma abordagem de 

ensino direto. Os alunos resolveram 

individualmente as tarefas e Ana 

explicou os conceitos. Na segunda fase, 

Ana procurou desenvolver uma prática 

de ensino-aprendizagem exploratória 

onde os alunos resolveram os 

problemas a pares, donde emergiram 

diferentes resoluções. Na discussão, Ana 

guiou os alunos na apresentação das 

diferentes resoluções mas nem sempre 

mobilizou o seu conhecimento didático, 

não promovendo o estabelecimento de 

relações entre as estratégias 

apresentadas. 

 formação inicial, 

conhecimento didático, prática, 

números racionais. 
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ANA ALEXANDRINA FERREIRA COELHO 

Professora Doutora 

Cláudia Faria  

 O sistema educativo tem uma 

influência significativa na promoção da 

literacia em Saúde ao contribuir para o 

desenvolvimento do conhecimento e de 

competências dos grupos “aceder”, 

“compreender”, “avaliar” e “aplicar” 

informação, o que requer determinadas 

capacidades cognitivas. Este processo 

resulta da interligação das dimensões 

currículo, ensino e aprendizagem; 

ambiente, características e organização 

da escola; parcerias e serviços; tendo 

como intervenientes o professor e o 

aluno, que desempenham os papéis de 

gestor e regulador, respetivamente, 

tendo o manual escolar uma relevância 

significativa no seu desenrolar. 

Este estudo tem como objetivos 

conhecer e compreender as perspetivas 

do professor e do aluno acerca da 

influência do manual escolar de Ciências 

Naturais de 9.º ano na implementação 

do currículo e na aprendizagem e 

desenvolvimento dos alunos, 

nomeadamente ao nível da literacia em 

Saúde. 

A investigação é de natureza qualitativa, 

sendo um estudo de caso. Os 

instrumentos de recolha de dados 

aplicados são grelhas de análise dos 

manuais escolares e das respetivas 

atividades, testes de capacidades, 

entrevistas e observação não 

participante de aulas. 

Uma análise preliminar dos primeiros 

dados obtidos permite constatar que a 

maioria dos participantes considera o 

manual escolar como um recurso 

indispensável para o processo de 

ensino-aprendizagem, sendo utilizado 

com pouca frequência em casa pelos 

alunos e com muita frequência em sala 

de aula para a exploração de imagens, 

tabelas, gráficos e resolução de 

exercícios. Na opinião da generalidade 

dos docentes e alunos participantes, a 

disciplina de Ciências Naturais contribui 

significativamente para o 

desenvolvimento de capacidades como a 

expressão oral, interpretação, 

memorização, argumentação e 

raciocínio.  Relativamente à literacia em 

Saúde, os dados recolhidos sugerem,  

que na perspetiva dos participantes, a 

disciplina de Ciências Naturais e o 

manual contribuem essencialmente para 

a aquisição de conhecimentos no âmbito 

de temáticas da Saúde. O 

desenvolvimento das capacidades 

inerentes à literacia em Saúde está, de 

acordo com a perspetiva da maioria das 

docentes participantes, dependente 

principalmente das estratégias  

implementadas em sala de aula pelo 

professor. 

 literacia em saúde, 

ensino das ciências, manual escolar. 

 

ANA ISABEL CASTRO SOBRAL LOPES 

FERREIRINHO 

Professora Doutora 

Cláudia Faria  

 As orientações internacionais 

para o ensino das ciências defendem 

uma aprendizagem das ciências 

contextualizada em contextos reais, e 

construída através de tarefas que exijam 

uma participação ativa e efetiva dos 

alunos, e que promova o 

desenvolvimento de competências 

complexas.  
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Compete ao professor adequar o 

currículo aos seus alunos, organizando 

e gerindo atividades em que os alunos 

tenham um papel ativo e preponderante, 

fomentando assim, para além de 

conteúdos e conhecimentos, atitudes. 

Envolvendo os alunos na resolução de 

situações problema abertas apoiadas 

pelo professor, de forma a que sejam 

eles a planearem estratégias e a 

encontrar as possíveis soluções 

debatendo-as. 

Para promover uma educação em ciência 

de qualidade, a formação inicial de 

professores, embora não seja 

determinante, é fundamental e deve ser 

prosseguida de formação contínua. É 

também essencial que o professor reflita 

sobre as suas próprias práticas. Partindo 

deste enquadramento, o principal 

objetivo deste trabalho será a promoção 

da autoavaliação e reflexão dos 

professores quanto ao seu próprio perfil 

de ensino e compreender as 

implicações, nas práticas dos 

professores de ciências do 3.º ciclo do 

ensino básico, dessa mesma reflexão.  

Numa 1.ª fase, proponho-me analisar de 

uma forma transversal o perfil de ensino 

de professores de ciências da área 

abrangida pelo Quadros de Zona 

Pedagógica (QZP) de Lisboa e Vale do 

Tejo, através da aplicação (online) de um 

questionário a uma amostra de 

professores de Ciências Naturais (CN) e 

de Ciências Físico-Químicas (CFQ) desta 

zona. A identificação destes perfis de 

ensino fundamenta-se na análise 

detalhada das respostas ao questionário 

previamente desenvolvido testado e 

validado. O questionário, foi adaptado 

para este trabalho aos professores de 

ciências do ensino básico, é composto 

por cinco dimensões: centralidade nos 

alunos, contextualização da ciência, 

compreensão da natureza da ciência, 

contextualização do ensino e articulação 

das disciplinas. Com base na análise 

deste perfil, pretende-se numa 2.ª fase 

realizar o acompanhamento das práticas 

de um número reduzido de professores, 

com o objetivo de os apoiar a refletir 

sobre as suas práticas, potenciando a 

autoavaliação e reflexão.  

Este trabalho baseia-se numa 

metodologia de investigação ação pois 

pretende envolver os professores na 

pesquisa, reflexão e mudança das suas 

próprias práticas, através de um 

trabalho colaborativo de discussão e 

aplicação de novas estratégias em sala 

de aula e de novo discussão e reflexão e 

assim sucessivamente. 

 perfil de ensino do 

professor de ciências, orientações para o 

ensino de ciências, reflexão sobre a 

própria prática. 

 

JOSÉ  FRANCISCO CABEÇA FANICA 

Professor Doutor 

Pedro Guilherme Rocha dos Reis  

 O objetivo principal desta 

investigação é a construção de 

conhecimento sobre as potencialidades 

e as limitações: a) da realização de 

iniciativas de ativismo fundamentado 

sobre controvérsias sociocientíficas 

(CSC) e controvérsias sócioambientais 

(CSA); e b) das redes sociais como meio 

de intervenção na evolução da 

sociedade. 

A participação em atividades de 

ativismo tem aumentado. Diversos 

estudos referem um número cada vez 

maior de professores empenhados em 

ensinar ciências fora da sala de aula, não 

só para estimular o interesse dos alunos 

pela ciência, mas também para formar 

alunos conscientes da realidade que 

afeta a nossa sociedade e contribuir para 

o bem comum. Trata-se de um modelo 

de ensino das ciências, centrado nos 

alunos e nos problemas que estes 

consideram interessantes e socialmente 

relevantes e em que os professores 

interpretam, gerem e adaptam o 

currículo em função dos alunos e dos 

contextos emergentes. Torna-se 

imprescindível estimular e envolver os 

alunos em ações de ativismo 

fundamentado como forma de 
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contribuir para a resolução dos 

problemas que afetam o mundo atual.  

Não existem ainda evidências, sobre a 

avaliação das mudanças provocadas no 

mundo real pelos alunos que participam 

em atividades de ativismo. No entanto, 

nos projetos onde é promovido o 

ativismo fundamentado, é construído 

conhecimento e tem um impacto 

positivo na ocorrência de mudanças nos 

intervenientes ao nível da literacia 

científica, da cidadania e meio ambiente.  

A presente investigação segue uma 

metodologia de natureza mista, 

permitindo potencializar as vantagens 

de metodologias qualitativas e 

quantitativas numa perspetiva de 

complementaridade. A utilização de 

vários métodos e fontes (triangulação) é 

um meio de aumentar a complexidade, 

riqueza e rigor da compreensão do 

objeto de estudo, contribuindo ainda 

para o aumento da sua validade, quer 

interna, quer externa. 

Este estudo envolverá a análise de redes 

sociais (nomeadamente a análise do 

conteúdo das interações estabelecidas 

num espaço no Facebook), a aplicação 

de questionários e a realização de 

entrevistas.  

A intervenção que se irá realizar numa 

escola, terá o trabalho de projeto como 

estratégia de ensino aglutinadora, com o 

envolvimento dos alunos em atividades 

que têm por objetivo capacitá-los para a 

ação e intervenção na comunidade. 

Todos eles serão participantes ativos da 

investigação e pretende-se que 

consigam: a) incrementar nos alunos a 

capacidade de agir de modo a resolver 

problemas sociais e ambientais que 

afetam a sociedade; b) partilhar entre si 

as suas experiências, metodologias e 

materiais implementados; c) promover a 

aprendizagem com base em ações 

fundamentadas de forma a combater as 

ações baseadas exclusivamente no 

conhecimento de senso comum; d) 

encarar os alunos como cidadãos ativos 

de pleno direito—e não cidadãos do 

futuro—capazes de exercerem um papel 

extremamente eficaz como agentes de 

mudança. 

O objetivo desta investigação é 

transformar o Facebook não só num 

meio de comunicação e numa aplicação 

para pessoas empenhadas em procurar, 

partilhar ou aprender sobre um dado 

assunto, mas igualmente um campo 

aberto para o ensino secundário, 

especificamente: é uma ferramenta 

popular; e fácil de usar. 

 ensino, aprendizagem, 

ativismo, facebook. 

 

JOSÉ ANTÓNIO VIEIRA DA SILVA CONTENTE 

Professora Doutora 

Cecília Galvão  

 Santa Maria-Açores foi a 

primeira ilha açoriana a ser descoberta 

pela sua posição geográfica. Há uma 

“genealogia das comunicações” desde a 

II Guerra Mundial até ao Centro de 

Navegação Aérea do Atlântico que se 

mantém, e, em 2008, no estabelecimento 

da única Estação Espacial Europeia (ESA) 

de Portugal. Neste ambiente histórico e 

tecnológico, a Escola B/S da ilha de Santa 

Maria ligou-se, em 2011, a projetos 

escolares da ESA (CanSat- literalmente 

"satélite numa lata”). O projeto CanSat—

construção de um minissatélite lançado 

até 1000m e fornecedor de dados por 

telemetria na sua queda—teve uma nova 

dimensão de competição europeia em 

2010. Desde 2011 várias escolas 

açorianas de nível secundário têm ganho 

este concurso a nível nacional e 

europeu. 

Como se processa a resolução de 

problemas em alunos de nível 

secundário, no projeto CanSat de 

tecnologia espacial, num ambiente 

colaborativo e não formal? 

A literatura sobre o tema é escassa em 

estudos sobre resolução de problemas 

em projetos escolares de tecnologia 

espacial como o CanSat. Em Portugal 

faltam estudos sobre resolução de 

problemas em projetos educativos como 

o Cansat.  
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O estudo desenvolve-se com alunos do 

nível secundário que orientados por um 

professor realizam um projeto de 

tecnologia espacial (Cansat Açores, 

2015), subordinado às seguintes 

questões de investigação: 

1. Como evoluem as ideias dos alunos e 

os conhecimentos científicos ao longo 

do desenvolvimento do projeto? 

2. Como interpretam dados, que 

problemas e hipóteses formulam, que 

tipo de planeamento de investigações 

realizam, como preveem e avaliam 

resultados, que comparações 

estabelecem? 

3. De que forma os alunos resolvem as 

dificuldades que valorizam mais, no 

desenvolvimento do projeto CanSat?  

4. Que razões permitem compreender a 

motivação dos alunos na adesão ao 

projeto? 

Para conhecer e compreender as ideias 

dos alunos e o modo como resolvem 

problemas utilizam-se técnicas 

qualitativas de colheita e análise de 

dados. O estudo tem duas fases: i) no 

decurso do projeto; e ii) após a 

finalização do projeto/concurso. 

Pretende-se compreender a evolução 

das ideias dos alunos no projeto CanSat, 

o modo como resolvem problemas, que 

atitudes revelam e que papel tem a 

motivação nas aprendizagens ocorridas 

neste projeto. Espera-se com este estudo 

i) contribuir para a construção do 

conhecimento sobre resolução de 

problemas; ii) obter resultados com 

utilidade futura na prática dos docentes; 

iii) conseguir melhorias curriculares, por 

exemplo, em trabalhos de projetos 

escolares de tecnologia espacial que 

promovam aprendizagens inovadoras e 

significativas; e iv) integrar a formulação 

de novas políticas educativas. 

A investigação está numa fase final de 

recolha de dados. A recolha já realizada, 

quer numa fase exploratória, quer dos 

dados de alguns inquéritos por 

questionário, de algumas entrevistas e 

registos de observações, indiciam 

algumas pistas preliminares de análise 

para melhor compreensão do problema 

deste estudo. Forte motivação dos 

alunos, do professor coordenador e da 

própria escola participante no CanSat, 

vantagens do ambiente 

cooperativo/competitivo e do ambiente 

não formal são alguns traços salientes 

de resultados parciais. O modo e o papel 

do processo “tentativa erro” na 

resolução de problemas constituem 

outras dimensões levantadas nos dados 

apurados, sugerindo um modelo 

específico que se pretende desenvolver. 

 resolução de 

problemas, tecnologia espacial na 

escola, trabalho colaborativo, ensino 

não-formal. 

 

MARIA TERESA MALDONADO COVAS DE 

SOUSA CONCEIÇÃO 

Professora Doutora 

Mónica Baptista  

 Hoje em dia, é reconhecido que 

a Educação em Ciências deve contribuir 

para desenvolver indivíduos mais 

informados, cientificamente cultos, o 

que implica desenvolver atitudes, 

valores e novas competências capazes 

de ajudá-los a tomar uma posição 

relativamente a questões científicas. 

Estas preocupações têm vindo a fazer-se 

sentir em vários documentos 

internacionais. Nas orientações 

curriculares para as Ciências Físicas e 

Naturais foi dada ênfase a um ensino 

construtivista, através do qual o 

professor deve propiciar ao aluno um 

conjunto amplo de aprendizagens, 

contextualizadas em situações do seu 

quotidiano. Contudo, vários estudos 

mostram que as práticas dos 

professores frequentemente não vão ao 

encontro destas recomendações, 

tornando imperativo encontrar formas 

de diminuir o fosso entre a investigação 

em educação e as suas práticas. Nestas 

condições, afigura-se pertinente 

explorar as potencialidades dos estudos 

de aula como o modelo de 

desenvolvimento profissional de 

professores propício à promoção desta 

ligação. O estudo de aula surgiu no 

Japão e, nos últimos anos, tem vindo a 

ser alvo de atenção em muitos países. 
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Trata-se de um modelo de cunho 

colaborativo, reflexivo e centrado na 

prática profissional, que pretende 

melhorar as aprendizagens dos alunos 

num domínio específico do currículo 

(frequentemente um certo tópico). Este 

modelo tem também sido apontado 

como promissor para o 

desenvolvimento profissional de 

futuros professores. Num estudo de 

aula, os professores definem uma 

questão relacionada com as 

aprendizagens dos alunos num tópico, 

planeiam uma aula com a finalidade de 

responder a essa questão, um dos 

participantes leciona a aula, os outros 

observam e tomam notas. Depois, em 

conjunto, refletem sobre os resultados, 

avaliando a eficácia das suas opções. 

Este estudo dá a conhecer as 

aprendizagens profissionais de futuros 

professores de Física e Química quando 

exploram o tópico velocidade do som, 

nos seguintes domínios: (i) natureza das 

tarefas a propor aos alunos; e (ii) 

dificuldades dos alunos no tópico. 

Trata-se de uma investigação de 

natureza qualitativa e interpretativa. Os 

participantes são quatro futuros 

professores de Física e Química que 

estiveram envolvidos em estudos de 

aula. Estes estudos de aula decorreram 

em duas unidades curriculares do curso 

de mestrado em ensino de Física e 

Química. Os dados são recolhidos por 

observação participante, através de um 

diário de bordo e registo vídeo das 

sessões dos estudos de aula, entrevistas 

individuais, realizadas no final de cada 

estudo de aula, e reflexões escritas 

individuais e em grupo realizadas pelos 

futuros professores. Na análise dos 

dados identificaram-se episódios 

significativos em função dos domínios 

em estudo: natureza das tarefas a 

propor aos alunos e dificuldades dos 

alunos no tópico. Os resultados 

mostram que os futuros professores 

aprendem a elaborar tarefas mais 

desafiantes para os alunos, a valorizar 

contextos relacionados com o dia-a-dia e 

a identificar as dificuldades de 

aprendizagem dos alunos no tópico. 

 estudo de aula, 

formação inicial de professores, 

desenvolvimento profissional, ensino da 

física. 

 

NUNO ALEXANDRE DA COSTA MACHADO 

Professora Doutora 

Mónica Baptista  

 O processo investigativo 

natural das crianças e jovens 

frequentemente segue um padrão de 

motivação inicial, exploração de 

alternativas (que pode ser através da 

construção de modelos científicos), uso 

das explicações alternativas e a 

avaliação dessas explicações. Este 

processo é bastante similar ao processo 

mais formal de investigação científica, 

pelo que pode e deve ser utilizado no 

ensino de ciências. De acordo com as 

visões mais recentes, a aprendizagem 

em ciências não deve ser apenas 

baseada em resultados bem 

estabelecidos pela própria ciência, pelo 

contrário deve assentar nos processos e 

métodos utilizados pelos cientistas para 

atingir tais resultados. Desta forma, as 

tarefas de investigação surgem como 

uma estratégia de ensino que permite 

aos estudantes vivenciar o modo de 

trabalhar dos cientistas e, logo, facilitar 

a sua a aprendizagem das ciências. 

Contudo, estudos empíricos apontam 

para as dificuldades que os estudantes 

enfrentam quando envolvidos neste tipo 

de tarefas. Pelo seu lado, vários estudos 

mostram as potencialidades da 

construção de modelos científicos para 

a representação e explicação de 

fenómenos. Este estudo procura cruzar 

ambos os aspetos, i.e., o uso de tarefas 

de investigação e a construção de 

modelos preenchendo uma lacuna que 

existe na literatura. Neste sentido, tem 

como finalidade conhecer de que forma 

a construção de modelos, com recurso a 

tarefas de investigação, influencia a 

aprendizagem dos fenómenos físicos 

modelados por estudantes de unidades 
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curriculares de física do ensino superior 

politécnico na área de saúde. Mais 

concretamente, pretende-se conhecer os 

desafios que os estudantes enfrentam 

na construção de modelos quando se 

recorre a tarefas de investigação, a 

evolução das aprendizagens e a 

perceção dos estudantes sobre a 

importância da construção de modelos 

em física e na aprendizagem de física. 

Opta-se por uma investigação do tipo 

misto. A recolha de dados é realizada ao 

longo de um semestre, através de um 

diário de bordo, registos escritos dos 

estudantes, pré e pós teste e entrevistas, 

individual e em grupo. Participam neste 

estudo estudantes que frequentam uma 

unidade curricular (UC) de biofísica. 

Nesta UC, os estudantes desenvolvem 

modelos numéricos, recorrendo a folha 

de cálculo. A opção por esta ferramenta 

justifica-se pois dispensa 

conhecimentos de linguagens de 

programação, ou de outro software de 

matemática mais complexo, sendo mais 

adequado tendo em conta a população 

alvo. Como resultados, espera-se que os 

estudantes ao verem os resultados dos 

modelos de fenómenos fisiológicos 

tenham a oportunidade de mudar a sua 

perceção da importância da física, 

efetivando em simultâneo a sua 

aprendizagem nos tópicos abordados e 

aumentando o seu envolvimento na UC. 

 desenvolvimento de 

modelos, biofísica, model based inquiry. 

 

PATRÍCIA ALEXANDRA DA CRUZ FIALHO 

AZINHAGA 

Professor Doutor 

Pedro Guilherme Rocha dos Reis  

 Assume-se hoje uma educação 

em ciência mais abrangente e 

distanciada do exclusivo conhecimento 

e prática científica, valorizando-se a 

formação integral dos indivíduos. 

Contudo, a re-orientação das práticas 

pedagógicas neste sentido continua a 

ser um dos maiores desafios da 

educação em ciência do séc. XXI. São 

necessárias propostas que promovam o 

envolvimento de diversos atores e uma 

pedagogia investigativa ativa, mais 

próxima da realidade, fazendo uso de 

abordagens mais focadas nos alunos, 

que lhes permitam questionar-se, 

encontrar os seus próprios caminhos de 

investigação, discutir diferentes 

perspectivas e desenvolver as suas 

próprias conclusões.  

Embora seja assumido que a escola tem 

o principal lugar na aprendizagem, 

surgem evidências do importante papel 

que outros contextos de aprendizagem 

podem ter. Os contextos de 

aprendizagem não formal pelas 

características que contemplam—

estrutura específica e ligação ao 

currículo, promoção do trabalho 

colaborativo resultante do envolvimento 

de diferentes atores e desenvolvimento 

em contextos reais—podem constituir 

oportunidades para o desenvolvimento 

das pedagogias e abordagens acima 

mencionadas. Assim, os projetos de 

Education & Outreach (E&O) podem 

constituir oportunidades específicas 

para uma aprendizagem adicional à que 

ocorre na sala de aula. Emerge, desta 

forma, a importância e a necessidade de 

uma reflexão mais profunda sobre o 

desenvolvimento e as potencialidades 

destas iniciativas na educação em 

ciências. 

A educação sobre as regiões polares e 

ciência polar tem vindo a revelar-se 

preponderante tendo em conta o papel 

crucial no equilíbrio do sistema terrestre 

e a contribuição para a prevenção, 

mitigação e resolução dos desafios 

climáticos atuais. Embora o tema não 

seja parte integrante dos currículos, as 

iniciativas de E&O sobre ciência polar 

têm tido uma ampla expansão, sendo já 

reconhecida a sua importância pelas 

principais organizações científicas 

polares. Contudo, pouco se conhece 

relativamente às potencialidades deste 

tipo de iniciativas e ao seu impacto na 

educação em ciências.   

Neste sentido, procurar-se-á dar 

resposta à seguinte questão 

problematizadora: Quais as 

potencialidades de projetos de E&O no 
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âmbito da ciência polar no ensino e 

aprendizagem das ciências? Partindo 

das perceções de alunos, professores e 

comunidade científica, envolvidos no 

desenvolvimento de iniciativas de E&O 

no âmbito da ciência polar, 

relativamente às motivações e objetivos 

para a sua participação e às mudanças 

no processo de ensino aprendizagem 

resultantes dessa participação. 

O estudo seguirá uma abordagem 

metodológica qualitativa inserida no 

paradigma interpretativo. Serão 

analisados distintos projetos de E&O 

(contextos específicos), a nível 

internacional—Educação Propolar 

(Portugal), PolarTrec (Estados Unidos da 

América), GAIA Antárctica (Suíça), SOI 

(China), e IPF (Bélgica)—através das 

perceções e contributos dos 

participantes e demais envolvidos (i.e. 

alunos, professores, investigadores). O 

inquérito por questionário e por 

entrevista e a análise de documentos (i.e. 

relatórios de implementação e avaliação, 

blogues, artigos, jornais) fornecerão 

dados que serão submetidos a análise de 

conteúdo. 

 projetos E&O, ciência 

polar, educação em ciência. 

 

VANESSA FIGUEIREDO PEREIRA DE ANDRADE 

Professora Doutora 

Mónica Baptista e Professora Doutora 

Sofia Freire 

 Um importante objetivo na 

educação em ciência é compreender e 

construir explicações científicas (ECs). 

Atualmente, assiste-se a um apelo para 

o envolvimento dos alunos na 

construção das próprias ECs. Tal 

atividade requer uma compreensão de 

como e porquê os fenómenos naturais 

ocorrem, podendo promover o 

desenvolvimento de competências a um 

nível mais complexo, i.e., conhecimento 

conceptual, raciocínio e transferência de 

conceitos compreendidos. Contudo, 

estudos empíricos evidenciam que a 

construção de ECs é uma atividade 

complexa e cognitivamente exigente, 

onde os alunos enfrentam dificuldades, 

entre as quais apoiar um raciocínio com 

base em evidências, articular diferentes 

conceitos, reconhecer os mecanismos 

não observáveis subjacentes aos 

fenómenos observáveis e estabelecer 

relações de causalidade. Por outro lado, 

estudos relacionados com o uso de 

visualizações evidenciam o seu 

potencial para facilitar a 

conceptualização do mundo não 

observável e a sua ligação aos 

fenómenos observáveis. Vários estudos 

têm-se focado nas ECs e nas 

visualizações, no entanto são escassos 

aqueles que cruzam ambos. 

Considerando esta lacuna e o potencial 

das ECs, foi desenvolvido um estudo 

com a finalidade de compreender como 

o uso das visualizações pode facilitar o 

processo de construção de ECs. Neste 

estudo, que envolveu 186 alunos do 8.º 

ano de escolaridade de ciências físico-

químicas, foi aplicada uma sequência-

didática (SQ) envolvendo tarefas de 

investigação sobre fenómenos acerca 

das reações químicas, explicitamente 

promovendo o uso e construção de 

visualizações e ECs. A presente 

comunicação foca em particular um dos 

vários objetivos deste estudo: descrever 

a natureza das ECs dos alunos e as 

visualizações utilizadas, nos momentos 

antecedentes e consequentes à aplicação 

da SQ. Atendendo a este objetivo foi 

construído e aplicado um pré-pós-teste 

de quatro questões de resposta aberta. 

Através deste instrumento recolheram-

se as ECs escritas e as visualizações dos 

participantes. Os resultados mostram 

que a maioria das ECs, no momento 

antecedente à SQ, pautavam-se por uma 

natureza descritiva e associativa, i.e., 

abordando o que acontece sem propor 

relações de causalidade que articulem os 

vários eventos envolvidos, explicando 

como e porquê o fenómeno observado 

ocorre. No momento consequente, a 

maioria das ECs revelaram uma cadeia 

lógica de casualidades que permitem, 

ainda que parcialmente, abordar como e 

porquê o fenómeno observado ocorre. 

Relativamente às visualizações 
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apresentadas no momento antecedente 

à SQ, na sua maioria evidenciaram 

representações estáticas das entidades 

envolvidas que não salientam os 

processos ou interações subjacentes ao 

fenómeno observado. No momento 

consequente, a maioria das 

visualizações revelaram representações 

dinâmicas, salientando os processos e 

interações que dão origem ao fenómeno 

observado. Os resultados obtidos 

permitem concluir que a evolução das 

visualizações e ECs dos alunos com a SQ 

é significativa. Adicionalmente, é 

possível estabelecer uma relação entre o 

nível das visualizações e das ECs 

construídas, onde visualizações mais 

sofisticadas estão associadas a ECs de 

nível explicativo superior. Implicações 

do estudo sugerem que as visualizações 

podem apoiar os alunos na construção 

de melhores ECs. 

 explicações científicas, 

visualizações. 
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ANDRAS FEHERVARI 

Professora Doutora 

Ana Sofia Pinho  

 Teacher training is a long and 

complex journey for the pre-service 

teachers, one that transforms them and 

enables them to fulfill the ever changing 

job of being a teacher. They arrive with 

various expectations, ideas, and values 

about what makes a good teacher and 

leave their training with those changed 

into a new perception based largely on 

the expectations, ideas and values of the 

teacher training program. 

However, teacher training programs are 

unique in the sense of 

interdepartmental cooperation that’s 

necessary for this training. Most higher 

education programs, have faculty of not 

very heterogeneous nature who work 

together to train the next generation in 

their (mostly) common field of science. 

Teacher education on the other hand 

uses faculty from different scientific 

areas: the core subject, the subject 

teaching methodology, pedagogy and 

psychology, or to put it in Shulman´s 

terminology: content knowledge, 

pedagogic content knowledge and 

pedagogic knowledge. It is thus a special 

challenge to unify the goals and 

objectives of a sometimes very diverse 

group of educators. These goals may be 

inherently different, and sometimes 

even contradictory.  

I am very interested in what happens to 

the pre-service teachers during their 

training, how they perceive their 

training program, in light of their 

expectations, experiences, and how the 

different department’s attitudes and 

values affect them and their 

professional identity and knowledge 

formation. 

My research questions are: How did the 

professional identity and professional 

knowledge of the pre-service teachers 

formed during the teacher training? 

What were the meaningful learning 

situations during the program? How did 

they perceive the teacher training 

program they participated in, how did 

they see the different faculties, 

departments the dynamics between 

them; the individual professors and 

what were the effects these differences 

had on them? I will use mixed methods, 

both quantitative and qualitative, 

including questionnaires, interviews, 

focus groups and document analysis. 

Equality and social justice are very 

important to the contemporary 

European scene of teacher education, 

thus I intend to include passive and 

drop out students so I can learn 

common reasons for dropping out, be as 

those may be, different expectations, 

personal hardships, lack of financial 

support – and see if everybody has equal 

chances of finishing the training 

program. 

Choosing Portugal and Hungary as case 

study countries offer more than just a 

chance to work on languages I know. 

Interesting difference between the 

Portuguese and Hungarian teacher 

education systems is the number of 

cycles.  

In Portugal, teacher training is 

organized in two cycles, where the 

actual teacher training is only 

happening in the second cycle, at the 

masters (graduate) level, whereas in 

Hungary a similar system was later 

changed back to one cycle in 5 years.  

There is a wealth of educational 

research on the pedagogy and 

psychology departments, curriculum 

questions, and specific training 

methods, but I have yet to find research 

that looked at and concentrated at 

teacher training considering all the 

faculties involved. Thus it seems to me, 
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my investigation can bring a new 

perspective to the field of teacher 

education research. 

 teacher training, 

faculty, teacher learning. 

 

EZRA HOWARD 

Professora Doutora 

Ana Sofia Pinho e Helena Peralta 

 In both the United States and 

Europe, a growing number of schools are 

charged with the education of culturally 

displaced students with truncated 

formal education (CDS-TFE). The vast 

majority of these culturally displaced 

students are refugees or people with 

similar characteristics yet lack the legal 

status of a refugee. Research reflects 

that the needs of refugee students far 

outweigh the level of service provided in 

schools in the host countries of refugee 

resettlement.  Despite the hurdles and 

barriers to academic success, there are 

glimmers of hope as some school 

systems are providing rigorous 

instruction and are doing well to meet 

the varied needs of CDS-TFE population. 

One such program is in Metro Nashville 

Public Schools (MNPS) in Nashville, TN. 

The English Language Development 

(ELD) department developed a program 

for students with interrupted formal 

education (SIFE), a term to denote 

students with characteristics that are 

very similar to CDS-TFE, who are new to 

the United States and makes use of an 

intensive form of sheltered language 

instruction. Students remain in the 

program temporarily, typically twelve to 

eighteen months, before integrating into 

the larger population of their zoned 

school. By contrast, Shelby County 

Schools in Memphis, TN, does not 

provide sheltered instruction for 

CDSTFE children new to the US despite 

having a very similar population. My 

proposed research is a program 

evaluation of the Newcomer Academies 

program in Nashville that will take place 

in four stages. The first stage will be an 

assessment of the program design with 

an extensive review of the program’s 

framework including but not limited to 

the academic plan, the curriculum, and 

the professional development plan for 

its faculty and staff. The second stage 

will be an assessment of the program 

implementation with extensive 

fieldwork within the Newcomer 

Academies. The third stage will be as 

assessment of the program’s impact on 

student achievement with concern to 

language acquisition using a comparable 

student population in Memphis as a 

control group. The last stage will be an 

extensive review on the implications 

regarding the program evaluation. I will 

pay particular attention to issues such 

as educational policy, innovative 

pedagogy, instructional practices 

regarding second language acquisition, 

and teacher education. Furthermore, I 

will look at the possible impact in not 

only the context of the United States but 

the European countries impacted by the 

migrant crisis as well. 

 refugees, relocation, 

english (second language), second 

language learning, innovation, access to 

education, school readiness. 

 

NIKOLETT SZELEI 

Professor Doutor 

Luís Tinoca  

 21st century European society 

encounters complex cultural, linguistic 

and religious diversity (e.g. Vasileva, 

2009; Hoskins & Sallah, 2011). 

According to Lentin & Titley (2008), 

European countries no longer have one 

culture or language. Schools play an 

essential role in responding to changes 

in society (Taylor, 1997) as education is 

one way to manage diversity (Coulby, 

1997).  

Intercultural education highlights the 

interactions between different groups of 

people (e.g. Coulby, 2006; Abdallah-

Pretceille, 2006), and aims at living 

harmoniously in a diverse society. In 

Europe, intercultural education is 



47 
 

focused on developing skills, 

competences, attitudes and knowledge 

to live in a multi-ethnic context (Taylor, 

1997). However, the definition varies 

country to country (May, 1999). Recent 

claims critique the intercultural 

competence approach, as its simplistic 

definition of culture might cover 

unequal power relations (May, 2009). 

Furthermore, it emphasizes individual 

learning but avoids cultural and 

structural levels (Hoskins & Sallah, 

2011). Similarly, Leeman (2010) calls for 

studying the broader school context 

such as leadership, climate or 

professional development. 

Consequently, there is a need to 

reconceptualise intercultural education 

that actively promotes the 

empowerment of marginalised students 

(e.g. Gorski, 2008) and includes wider 

perspectives in order to tackle 

discrimination (Hoskins & Sallah, 2011).  

For example, authors in the US suggest 

schools to become culturally proficient 

(e.g. Lindsey et al., 2009). Schools must 

interact effectively with their whole 

community, create a welcoming 

environment for diversity, and prepare 

students for being successful in the 

diverse world (Nuri-Robins et al., 2007; 

Bustamante, 2006). Principals and 

teachers work collaboratively to 

perform this organizational, “inside-

out” change in order to ensure equity for 

all (Lindsey et al., 2009; Lindsey et al., 

2016). 

One of the main vehicles of a school 

reform is teachers’ learning (e.g. Fullan, 

1995; Corcoran, 1995) that occurs in a 

community of practice; a group of 

people sharing interests and developing 

knowledge continuously (Wenger, 

MecDermott & Snyder, 2002). 

Professional learning communities are 

people sharing and critically 

interrogating their practices in an 

ongoing, reflective, collaborative, 

inclusive, learning-oriented, growth-

promoting way (Stoll et al., 2006). Read 

et al. (2015) found that the main 

characteristics of a school-wide 

intercultural approach were the 

dimensions of a professional learning 

community. However, there is little 

research in Europe on how school 

communities create their strategies to 

cultural diversity. 

Research questions: 

The aim of this study is to describe 

European schools’ approaches to 

cultural diversity.  

1. How do schools understand 

intercultural education? 

2. What are the characteristics of 

the school community explaining their 

intercultural approaches? 

3. How is teachers’ learning 

promoted in these approaches? 

Methodology: 

This investigation uses a mixed-method 

culture audit (e.g. Wagner & Masden-

Copas, 2002), conducting interviews, 

observations and surveys mainly with 

teachers and principals. Audits help to 

identify whether and to which extent 

schools are culturally sensitive (Read et 

al., 2015). The instruments of the audit 

include how culturally diverse 

perspectives are presented in the whole 

school (Bustamante, 2006). The 

participants are two-two culturally 

diverse schools in Portugal and in 

Austria. 

 europe, cultural 

diversity, school communities, teacher 

learning. 

 

SOFIA DE SÁ MOUTINHO PEREIRA 

Professor Doutor 

Luís Tinoca  

 In a every day more multi 

stimulating world, students of today 

aren’t very predisposed to attend 

lectures classes where the teacher talks 

for two hours straight. When it happens, 

the results are known: students stop 

attending classes. In some cases, they 

still go to practical classes but without 

the theory framework – which affects 

the work of both teachers and students. 

In other cases students stop going to 

that curricular unit classes at all. In any 

of the cases, the assimilating of the 

contents are at risk: they won’t be as 

well assimilated as they could be, if the 
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student attended both classes. The 

academic results will reflect this 

situation, in the majority of the cases. 

This matter deeply concerns students, 

teachers and faculty administration.  

In this context, integrating active 

learning moments in lectures may do 

the difference and improve motivation 

of the students to attend classes, as well 

as improving the integration of the 

contents.  

Nevertheless, this new techniques are 

not very common in Higher education 

and teachers need support in order to 

get to know active learning methods, as 

well as implement then in their 

classrooms. 

This project proposes, in a first 

moment, to minister a workshop about 

active learning techniques to the 

teachers integrated in the study. 

Although it is important to have global 

knowledge about there techniques, 

teachers will need further support 

implementing these techniques in their 

classroom. So, in a second fase, classes 

observations, meetings and close 

contact between teachers and 

investigator will be established. 

The goal is to work with a group of 

teachers of the same department of an 

Engineering faculty, that ministers the 

same class twice a week. In the first class 

the teacher will do the class as he 

normally would; in the second class the 

teacher will implement at least one 

active learning moment for every 30 

minute of lecturing. 

There will be collected data from the 

students, regarding the attendance in 

the classroom and a brief, anonymous 

questionnaire at the end of the class, 

that will ask to classify the interest of 

the class and, additionally, what they 

remember from last class. Hopefully it 

would be possible to compare the both 

groups in terms of attendance, 

perceived class interest, integrating of 

contents and also to receive data from 

the teachers evolved in the project in 

terms of the process of implementing 

new techniques in their classroom 

practice. 

 active learning, higher 

education, lectures, teacher training. 

 

WANDERSON ALEKSANDER DA SILVA OLIVEIRA 

Professor Doutor 

João Pedro da Ponte  

 São objetivos centrais do 

projeto construir um design para o 

curso de Funções Reais da licenciatura 

em matemática da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco (UFRPE) baseado 

em pesquisas no ensino dos conteúdos 

da disciplina e das contribuições das 

tecnologias da informação e 

comunicação e da linguística aplicada e 

avaliar o impacto da implementação do 

projeto na promoção do trabalho 

colaborativo entre os docentes, no 

rendimento acadêmico dos alunos, em 

como os estudantes compreendem e 

avaliam a metodologia de ensino e 

estudo, e em que medida o projeto altera 

a organização dos estudos dos 

discentes. 

 São várias as teorias que 

apresentam contribuições significativas 

para a construção do programa. Com 

relação à organização da sala de aula e 

ao papel do professor e dos alunos nela, 

o quadro conceitual do Conhecimento 

Tecnológico Pedagógico do Conteúdo 

(TPACK) e do active learning sugerem 

uma reconstrução das atividades 

propostas aos alunos de modo a 

propiciar o engajamento estudantil e a 

integração às novas tecnologias 

eficientemente, interligando os 

diferentes aspectos da sala de aula.  

 As teorias de argumentação, dos 

pontos de vista matemático e 

linguístico, contribuem para que estas 

atividades citadas sejam coerentes com 

o tipo de reflexão que se pretende 

promover nos alunos, assim como 

realçar a importância da consciência 

sobre a ação de argumentar 

matematicamente. Estas teorias também 

dão suporte para que o professor crie 
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uma percepção da influência de suas 

falas no cotidiano escolar através da 

observação do discurso docente. 

 Para cada um dos componentes 

curriculares da disciplina foco da 

pesquisa, existem diversos educadores 

que já propuseram atividades e 

reflexões bem-sucedidas e possíveis 

encaminhamentos para a ação docente, 

e que devem ser utilizadas como 

referências centrais na construção das 

atividades a serem executadas em 

classe. Neste sentido, também devem 

ser consideradas questões críticas 

associadas a alguns livros-texto 

comumente utilizadas no aprendizado 

de matemática tanto no Ensino Básico 

quanto no Superior – nos aspectos de 

organização de conteúdos e na sugestão 

de exercícios. 

 A fim de desenvolver esta 

pesquisa qualitativa, será utilizada a 

metodologia da investigação baseada 

em design com dois ciclos completos e 

desenvolvidos no calendário letivo 

brasileiro de 2017. Para fundamentar o 

contexto local da intervenção e servir 

como referência para a criação de um 

material didático com vistas ao trabalho 

colaborativo, serão utilizados também 

questionários com os docentes do 

Departamento de Matemática e dos 

alunos da licenciatura.   

 Os principais resultados 

esperados são a melhora do rendimento 

acadêmico dos estudantes, a criação de 

um ambiente colaborativo forte entre 

alunos, entre professores e entre todos 

os participantes, trazendo novos 

significados locais do papel da 

licenciatura em matemática no contexto 

da UFRPE. 

 matemática, funções, 

colaboração, professores. 
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ANA CRISTINA FERREIRA FERNANDES 

Professora Doutora 

Maria João Mogarro e Professora 

Doutora Teresa Santos Leite 

 A formação de professores de 

educação especial perdeu o seu foco, 

havendo uma enorme heterogeneidade 

nos programas de formação (Goe, 2006). 

A recente investigação comprova que a 

FPEE terá de ser reconcetualizada para 

responder com uma intervenção mais 

eficaz a alunos com necessidades 

educativas especiais. Para isso será 

necessária uma reformulação do modelo 

de FPEE de acordo com as necessidades 

e normas determinadas pelo sistema, 

numa perspectiva de eficácia, equidade 

e inclusão (acesso, participação e 

sucesso), que vá de encontro aos 

desafios da educação contemporânea, 

direccionando-se para uma definição 

clara que solidifique o estatuto 

profissional dos docentes de educação 

especial. O enquadramento teórico está 

a ser realizado de acordo com esta visão 

e irá conduzir-nos numa visão temporal 

sobre a formação de docentes de 

educação especial - formação categorial 

e não categorial (Brownell et al., 2010), a 

par de um enquadramento normativo, 

que nos ajudará a compreender e a dar 

resposta ao tema em estudo. 

São objetivos da presente investigação: 

identificar sobre que problemáticas 

incidem os cursos de formação que 

especializam professores para o grupo 

de docência 910 (apoio a crianças e 

jovens com graves problemas 

cognitivos, com graves problemas 

motores, com graves perturbações da 

personalidade ou da conduta, com 

multideficiência e para o apoio em 

intervenção precoce da infância); 

compreender como é resolvida a 

questão da abrangência dos níveis de 

ensino (do pré-escolar ao ensino 

secundário) que os diferentes planos de 

estudo de formação de professores para 

este grupo de docência; conhecer as 

perspetivas dos coordenadores e 

professores destes cursos sobre a 

preparação dos docentes para trabalhar 

com crianças e jovens que beneficiam de 

apoio de educação especial por parte de 

docentes do grupo 910; entender que 

perceções têm os docentes 

especializados neste grupo de docência 

sobre a sua preparação para trabalhar 

com crianças e jovens que usufruem de 

apoio de educação especial por parte de 

docentes do grupo 910. 

A investigação é qualitativa na linha de 

um paradigma interpretativo, 

perspetivando-se a aplicação de 

entrevistas a docentes de educação 

especial, coordenadores dos cursos de 

especialização, tendo por base a análise 

documental dos planos de estudo da 

formação especializada em educação 

especial das Escolas Superiores de 

Educação e Universidades Públicas e 

Privadas portuguesas.  

O estudo encontra-se em fase de análise 

documental onde estão a ser analisados 

27 planos de estudo de universidades 

públicas e privadas a par da construção 

do enquadramento teórico que irá 

suportar toda a investigação 

 

 educação especial, 

formação de professores, formação 

especializada e diversidade de funções. 
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ANA ISABEL LOURENÇO MURALHA 

Professor Doutor 

Pedro Morato 

 O presente estudo cresce à 

volta de um grande objetivo que será 

descrever e perceber a génese das 

decisões políticas e 

pedagógicas/educacionais que estão na 

base da formação de professores de 

educação especial. 

Por se tratar de um objetivo muito lato 

sente-se a necessidade de o subdividir 

em objetivos mais concretos e 

estruturantes que permitam 

acompanhar historicamente as diversas 

fases de um percurso que ciclicamente 

está  na agenda política, não apenas 

devido aos modelos de formação inícial 

e continua de professores, mas também 

pelo modelo de escola inclusiva que se 

deseja e, claro está, pelo conceito de 

‘aluno com necessidades educativas 

especiais’. 

Para responder a este grande objetivo, 

outros mais simples e concretos deverão 

obter resposta: i) Como, e onde, têm sido 

educadas as crianças com deficiência?; 

ii) Que professores para ensinar estas 

crianças?, iii) Como foi inicialmente 

organizada a formação de professores 

de educação especial? iv) Que 

instituições asseguraram a formação 

destes professores?; v) Como é que o 

Estado foi construindo o discurso da 

aceitação da diferença, da integração 

das pessoas com deficiência?; vi) Com as 

alterações políticas nacionais e as 

diretrizes internacionais o que tem 

mudado na Educação Especial? 

Respondendo a estas questões será 

possível construir uma resposta à 

questão inicial ou de partida: Porque é 

que se sentiu necessidade de formação 

de professores de educação especial e o 

que está na génese do pensamento 

português acerca da criança dita  

"anormal" e a sua escolarização? 

      A presente tese, pela sua natureza 

descritiva, assenta fundamentalmente 

na análise documental de fontes 

impressas, inserindo-se no âmbito de 

uma investigação qualitativa, cujo foco é 

a compreensão mais profunda dos 

problemas, ou seja, investigar o que está 

“por trás” de certos comportamentos, 

atitudes e convicções  (FERNANDES, 

1991) e, no seu périplo pelas diferentes 

instituições de ensino superior ao longo 

dos anos vai permitir ao mesmo tempo, 

olhar para a oferta disponível na 

formação inicial e continua de 

professores, em geral e na de 

professores de crianças e alunos com 

necessidades educativas especiais em 

particular. No que à formação de 

professores de educação especial diz 

respeito, será necessário consultar as 

fontes documentais, que constituem 

parte do acervo de diferentes 

instituições e que permitirão recolher a 

informação necessária à compreensão 

das decisões que foram sendo tomadas 

ao longo do tempo. Aqui refere-se 

concretamente o espólio do Instituto  

António Aurélio da Costa Ferreira 

(IAACF), fundo documental da Casa Pia 

de Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da 

Moeda, Assembleia da Répública, 

Secretaria Geral do Ministério da 

Educação e Ciência, Biblioteca Nacional, 

instituições de ensino superior com 

responsabilidade na formação 

especializada de professores, entre 

outras instituições entretanto 

identificadas. 

 educação especial, 

formação de professores, história da 

educação especial. 
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BÁRBARA VALE-FRIAS 

Professor Doutor 

António José Mendes Rodrigues  

 O fenómeno da delinquência e 

os caminhos que conduzem os jovens ao 

contacto com a Justiça têm sido 

estudados e dissecados de diversas 

formas. O nosso olhar, porém, é outro. 

A nossa investigação, objetivada num 

Centro Educativo, irá focalizar-se, 

preferencialmente, nos jovens 

internados, para percebermos de que 

modo estão a ser educados.  

Sendo a educação para o direito um 

conceito pouco preciso, mas o que 

decorre da Lei Tutelar Educativa, 

pretendemos, igualmente, perceber em 

que termos se materializa e de que 

forma a educação para a saúde, outra 

premissa central imposta pela mesma 

Lei, se conjuga com aquela. 

Por fim, se o processo de 

ressocialização, finalidade última do 

conceito de educação para o direito, tem 

sido uma batalha de sucesso, 

perfeitamente observável através de 

uma caminhada identitária rumo a 

novos estilos de vida, ou se, pelo 

contrário, a baixa taxa de reincidência 

não passa duma cortina, confortável 

para alguns, mas onde, na prática, nada 

muda e tudo fica na mesma. 

 acolhimento 

institucional, centro educativo, 

educação para a saúde, jovens em risco. 
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CATARINA PAULOS 

Professora Doutora 

Carmen Cavaco  

 A presente investigação tem 

por objetivo compreender o percurso 

profissional e as dinâmicas de formação 

de educadores de adultos envolvidos no 

processo de reconhecimento, validação 

e certificação de adquiridos 

experienciais (RVCAE). A investigação 

estrutura-se em torno de quatro eixos: 1) 

Análise dos percursos escolar e 

profissional de educadores de adultos 

envolvidos no processo de RVCAE 

(Dominicé, 2007; Monbaron, 2009); 2) 

Análise da especificidade da atividade 

destes educadores de adultos, em 

termos de tarefas, responsabilidades, 

saberes e competências (Barbier, 1996; 

Charlot, 2000; Cavaco, 2007); 3) 

Formação e saberes dos educadores de 

adultos, no sentido de compreender o 

modo como aprenderam a desempenhar 

a sua atividade profissional e como 

ocorreu o seu processo de formação 

(Pineau, 1991; Josso, 1991); 4) 

Identidade profissional procura-se 

analisar as configurações identitárias 

construídas por estes educadores de 

adultos, a forma como vivem o trabalho 

e concebem a vida profissional no seu 

tempo biográfico (Dubar, 1994, 1997, 

2003; Alves, 2009). Com a investigação 

procura-se dar resposta às seguintes 

questões: Como se carateriza o percurso 

escolar e profissional dos educadores de 

adultos envolvidos no processo de 

RVCAE? Que funções desempenham no 

processo de RVCAE? Como aprenderam 

a desempenhar as suas funções neste 

processo? Que saberes mobilizaram no 

desempenho da sua atividade 

profissional? Como se carateriza a 

identidade profissional destes 

educadores de adultos? A problemática 

em estudo enquadra-se em contributos 

teóricos dos campos da educação e 

formação de adultos, da sociologia da 

educação e da sociologia das profissões.  

Do ponto de vista metodológico 

utilizou-se a abordagem qualitativa, por 

se considerar ser este o tipo de 

investigação que possibilita uma melhor 

compreensão das questões a investigar, 

através dos relatos produzidos pelas 

pessoas, não contaminados pelas 

expectativas e leituras prévias do 

investigador (Creswell, 2007). A técnica 

de recolha de dados utilizada foi a 

entrevista biográfica (Pineau & Le Grand, 

2002), tendo-se realizado trinta e duas 

entrevistas a educadores de adultos 

envolvidos no processo de RVCAE (a 

desempenharem a atividade de 

profissional de reconhecimento e 

validação de competências). Como 

técnica de análise dos dados utiliza-se a 

análise de conteúdo temática (Bardin, 

1995; Vala, 2003). 

Como resultados do estudo pode-se 

adiantar que os educadores de adultos 

possuem como formação de base 

licenciaturas na área das ciências sociais 

e humanas. No entanto, são poucos 

aqueles que durante a formação de base 

adquiriram conhecimentos na área da 

educação de adultos. Antes de se 

tornarem educadores de adultos, estes 

profissionais possuíam percursos 

profissionais diversificados, 

nomeadamente nas áreas da psicologia, 

da formação profissional, dos recursos 

humanos e do ensino. O principal 

processo de formação assenta na 

experiência. É através do contacto direto 

com as situações de trabalho, na análise 

dos vários elementos que compõem a 

experiência, e posterior reflexão sobre 

os mesmos, que os educadores de 

adultos aprendem a desempenhar o seu 

trabalho. A atividade desempenhada é 

de carater relacional (Demailly, 2008), 

carateriza-se pelo acompanhamento de 
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adultos pouco escolarizados durante a 

elaboração das histórias de vida, e pela 

prestação de apoio e suporte durante as 

várias fases do processo de 

reconhecimento, validação e certificação 

de adquiridos experienciais. 

 educadores de adultos, 

percurso profissional, formação, 

identidade profissional. 

 

CATARINA SOFIA DA SILVA DOUTOR 

Professora Doutora 

Natália Alves  

 A transição para o ensino 

superior assume uma particular 

pertinência, especialmente quando se 

trata de estudantes que prosseguem os 

seus estudos num país estrangeiro, 

como é o caso dos estudantes 

provenientes dos Países Africanos de 

Língua Oficial Portuguesa (PALOP). Esta 

transição constitui, sem dúvida, uma 

das mais significativas mudanças na 

vida dos estudantes, na medida em que 

desencadeia implicações na identidade 

dos estudantes. Desta forma, a presente 

investigação pretende analisar e 

compreender as transições, as 

aprendizagens e as mudanças 

identitárias vivenciadas pelos 

estudantes em diferentes contextos – 

académico, social e profissional. As 

transições são, claramente, processos de 

mudança que ocorrem nas vidas dos 

indivíduos. Quer isto dizer que as 

transições envolvem aprendizagens 

biográficas, uma vez que os indivíduos 

vivenciam, ao longo das suas vidas, 

transições resultantes das 

oportunidades e dos constrangimentos 

estruturais da ação individual. 

Sustentando-nos nas transições como 

processos intimamente relacionados 

com as aprendizagens e, por 

conseguinte, com as mudanças 

identitárias, estruturamos os objetivos 

da seguinte maneira: i. Analisar as 

transições e as aprendizagens que 

ocorrem na vida destes estudantes, a 

nível educativo e social; ii. Compreender 

os significados que os estudantes 

atribuem às transições vividas; iii. 

Identificar os obstáculos sentidos e as 

estratégias utilizadas para os superar; 

iv. Analisar o processo de adaptação e 

de integração destes estudantes; v. 

Tipificar as mudanças identitárias que 

protagonizam; vi. Analisar as 

perspetivas futuras após a conclusão 

das suas formações académicas. Neste 

cenário, os procedimentos 

metodológicos a adotar são, 

essencialmente, qualitativos. A 

investigação contempla duas técnicas de 

pesquisa e de recolha de informação: a 

análise documental e a entrevista 

biográfica. Em primeiro lugar, a análise 

documental visa recolher informação 

com base em fontes secundárias sobre o 

número de estudantes provenientes dos 

PALOP, inscritos nas Instituições de 

Ensino Superior (IES) em Portugal. Esta 

informação é particularmente relevante 

para traçar a caracterização destes 

estudantes. Em segundo lugar, 

pretende-se a realização de entrevistas 

biográficas aos estudantes dos PALOP 

que frequentam a Universidade de 

Lisboa. Na realidade, as abordagens 

biográficas têm vindo a impor-se como 

metodologia de investigação, uma vez 

que consistem numa recolha intensiva 

de dados de caráter biográfico, sobre 

uma ou mais pessoas, através da 

realização de diversas entrevistas. As 

abordagens biográficas permitem, deste 

modo, explorar os significados e a 

importância que as pessoas atribuem às 

transições, aprendizagens e, por 

conseguinte, mudanças que ocorrem 

nas suas vidas. Com efeito, a 

investigação irá contemplar a realização 

de entrevistas biográficas aos 

estudantes provenientes dos PALOP da 

Universidade de Lisboa. Os critérios de 

seleção tidos em consideração serão o 

género, o país de origem, a área de 

formação/curso e, ainda, o ano letivo 

frequentado. Acreditamos, assim, que a 

investigação adquire especial relevância 

ao procurar desvendar os significados 
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atribuídos aos processos de transição e 

ao equacionar a necessidade de 

produzir conhecimento sobre as 

aprendizagens e, consequentemente, as 

mudanças identitárias vivenciadas pelos 

estudantes em diferentes contextos – 

académicos, sociais e profissionais. 

 transição, 

aprendizagem experiencial, identidade, 

entrevista biográfica. 

 

JOANINHA DUARTE 

Professora Doutora 

Paula Cristina Guimarães  

 Esta tese de doutoramento 

inscreve-se nas Ciências da Educação, no 

âmbito da Formação de Adultos, mais 

especificamente nas investigações que 

têm o seu enfoque nos anciãos que se 

fizeram Contadores de Histórias.  

Nos estudos que tenho efetuado, pude 

observar que os contadores de histórias 

tradicionais se encontram no interior do 

país em número muito reduzido. Na 

região onde tenho feito recolha de 

tradição oral, encontro um, no máximo 

dois contadores em cada aldeia ou vila. 

Os contadores foram diminuindo, 

durante o século XX, devido ao 

desaparecimento de diversas estruturas 

sociais, sobretudo os trabalhos rurais, 

artesanais, manuais e populares, em que 

o ato de narrar oralmente decorria 

naturalmente; as novas tecnologias 

também contribuíram para o seu 

desaparecimento, designadamente a 

televisão, o computador e o telemóvel, 

porque vieram substituir as reuniões 

familiares em torno da palavra.   

Na carta de recomendação da UNESCO 

(Paris, 1989), o património imaterial, 

como única Herança Comum e Universal 

da Humanidade, vem assumir-se como 

um dos veículos privilegiados de 

afirmação de identidades e, 

simultaneamente de aproximação entre 

os povos. 

Ciente deste valor, cada vez mais 

esquecido pelas sociedades 

contemporâneas, procuro aprofundar o 

seu imenso lastro, tendo em vista a 

relevância do património interior dos 

contadores de histórias tradicionais, 

pleno de uma sabedoria escutada, 

experienciada, aprendida e narrada, 

refletido no seu ensinamento-ação, 

contribuindo para o processo de 

mudança/transformação/evolução das 

pessoas e dos contextos onde estão 

inseridas.  

Na espinha dorsal das motivações que 

me servem de pano de fundo deste 

estudo, estão as experiências pessoais e 

profissionais que justificam a minha 

escolha, ação e questões de partida 

como investigadora: como se formam os 

contadores de histórias tradicionais?  

Neste sentido, para explicitar de forma 

mais incisiva esta problemática, teço 

como objetivo geral desta investigação 

as seguintes ações: identificar, 

compreender e interpretar os elementos 

biográficos pertencentes às dimensões 

pessoal, social, profissional e 

educativa/formativa, que entretecem as 

trajetórias biográficas dos contadores 

de histórias tradicionais, (Rocha, 2010). 

As tertúlias como círculos de leitura, de 

educação não-formal e informal (Freire, 

1979; Canário, 2008), foram ambientes 

potenciadores da Memória Coletiva 

(Guerreiro, 1983; Guimarães, 1992; 

Meireles, 2005) e da Formação 

Experiencial (Nóvoa, 1988; Dominicé, 

1985; Josso, 2002; Carmen, 2002), numa 

perspetiva de autoformação (Pineau, 

1985 e 2011; Couceiro, 2000; Pires, 

2005) dos contadores de histórias 

tradicionais, no decorrer da vida. A 

partir do método autobiográfico (Finger, 

1986; Nóvoa, 1988), numa abordagem 

qualitativa-compreensiva (Bogdan e 

Biklen, 1994; Guerra, 2010), pretende-se 

utilizar como técnicas de recolha de 

dados os seguintes elementos: diário do 

investigador e entrevistas em 

profundidade sobre a biografia de 

contadores de histórias tradicionais. 
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 contador de histórias 

tradicional, educação não-formal, 

formação experiencial, autoformação. 

 

MARIA FORRETA 

Professora Doutora 

Natália Alves e Professora Doutora Ana 

Nunes de Almeida 

 Esta investigação procura 

contribuir para informar os significados 

da deficiência intelectual (DI) na 

sociedade contemporânea, mais 

concretamente no que diz respeito aos 

modos como se processa a transição 

para a vida adulta dos indivíduos 

classificados na categoria DI.  

Ancorada na perspetiva do modelo 

social, que rejeita a ideia que a 

deficiência é um atributo individual, 

esta pesquisa privilegia olhar a 

deficiência como um produto da 

interação entre as pessoas classificadas 

na categoria DI e as barreiras 

comportamentais e ambientais que 

impedem a sua participação plena e 

efetiva e em condições de igualdade 

(Barnes & Mercer, 2003). Nesta 

perspetiva, pode afirmar-se que a DI não 

descreve uma patologia ou característica 

individual, mas antes uma classificação 

aplicada a uma pessoa num 

determinado sistema social, sendo por 

isso uma condição relativa que resulta 

de uma construção social.  

Paulatinamente, o modelo social 

contagiou a forma como as 

organizações internacionais, 

cientificamente reconhecidas como 

exemplos no diagnóstico e classificação, 

passaram a conceptualizar a DI. Como 

consequência, à medida que o Quociente 

de inteligência (QI) foi perdendo 

protagonismo, nos processos de 

diagnóstico e classificação, a 

valorização do comportamento 

adaptativo foi ganhando terreno, 

emergindo, na última versão dos 

manuais de diagnóstico e classificação 

(AAIDD, 2011; DSM-5, 2013), a ênfase 

num modelo ecológico 

multidimensional em que a expressão 

do funcionamento humano é o produto 

do compromisso recíproco e dinâmico 

das dimensões: capacidade intelectual, 

comportamento adaptativo, saúde, 

participação e contexto com a 

valorização da prestação de apoios 

desenhados em função das 

necessidades individuais (Schalock et 

al., 2012).  

Desta forma, para assegurar a equidade 

e a participação plena e efetiva na 

sociedade, a educação e a formação ao 

longo da vida emergem como as 

respostas para que os indivíduos 

classificados nesta categoria possam 

encontrar estratégias para ultrapassar 

dificuldades que resultam das áreas 

mais comprometidas (raciocínio, 

resolução de problemas, planeamento, 

pensamento abstrato, memória, 

julgamento, aprendizagem académica e 

aprendizagem pela experiência) de 

forma a atingirem padrões de 

independência pessoal e 

responsabilidade social, nos diferentes 

aspetos da vida diária, reconhecidos a 

um adulto contemporâneo.  

Na senda de Priestley (2001) que 

sustenta a impossibilidade de separar a 

experiência vivida de deficiência, do 

contexto histórico e político encontrou-

se a moldura metodológica curso de 

vida para responder às inquietações 

desta pesquisa. Esta opção ganhou 

particular pertinência já que permite 

interligar o contexto histórico e cultural 

e as mudanças produzidas nas 

instituições sociais com as experiências 

individuais, pressupondo um 

intercâmbio dinâmico entre os 

indivíduos e os ambientes (Slota, 2003). 

Este trabalho de natureza 

predominantemente qualitativa, porque 

se procurou descobrir os “mundos de 

vida” destes sujeitos, compreende um 

estudo multicaso (Yin, 2003) composto 

por uma amostra intencional de vinte 

participantes com idades 

compreendidas entre os 25 e os 41 anos. 

O trabalho de campo acompanhou cada 

um dos participantes ao longo de seis 

meses, com recurso a um conjunto 
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diversificado de técnicas de recolha de 

informação, nomeadamente observação 

participante de quotidianos e 

entrevistas em profundidade.   

Neste Encontro, propõe-se apresentar o 

desenho da investigação e as principais 

conclusões a que se chegou. 

 deficiência intelectual, 

transição vida adulta, curso de vida. 

 

NÚBIA FERREIRA ALMEIDA 

Professora Doutora 

Natália Alves  

 O texto apresenta o processo 

de uma investigação que objetivou 

compreender a circulação de ideias 

educacionais por meio da Educação 

Profissional Salesiana no contexto sócio- 

histórico luso-brasileiro no período de 

1940 até os anos de1970. Partindo do 

estudo sobre o “Sistema Preventivo” de 

Dom Bosco cuja relevância histórica se 

inscreve na criação de uma proposta 

educativa voltada para a juventude 

desamparada na Itália, em meados do 

século XIX. Foram pesquisadas as 

intersecções entre as práticas 

educativas e culturais que envolvem o 

fazer salesiano no contexto social do 

Brasil e de Portugal. O trabalho busca o 

conhecimento sobre a educação 

salesiana dentro de uma abordagem 

histórica, social e cultural propiciando 

compreender como se constituiu a 

circulação de ideias pedagógicas nestes 

países. A investigação possibilitou 

conhecer as ações educacionais nas 

“Oficinas de Arte e Ofício São José” em 

Lisboa e da “Escola Profissional 

Salesiana” de Juazeiro do Norte 

(Nordeste do Brasil). Os instrumentos e 

meios de realização da análise 

documental e historiográfica 

evidenciam o percurso em que as 

decisões foram sendo tomadas relativas 

às técnicas de estudo dos documentos. 

Essa escolha permitiu a organização e 

classificação do material até a 

elaboração dos conceitos e categorias de 

análise, sob orientação teórica 

relacionada com as noções de 

“circulação de ideias pedagógicas” e 

apropriação, de Roger Chartier, Serge 

Gruzinski, Pierre bourdieu e e Carlo 

Ginzburg, sendo este último autor 

importante para percebermos que a 

circulação de ideias pedagógicas, 

também é observada pela circularidade 

cultural, numa recíproca influência. Os 

documentos revelam a inserção dos 

salesianos nas sociedades Brasileiras e 

Portuguesas, em períodos de grandes 

conflitos ideológicos e culturais 

advindos de modelos educacionais que 

representavam a divisão social destes 

países por meio dos modelos 

educacionais ofertados para as elites e 

para as classes sociais menos 

favorecidas. Encontramos evidências de 

elementos representativos de uma 

cultura educacional salesiana comum, 

desde a Itália, passando por Portugal e, 

mais tarde, no Brasil. Permite 

reconhecer também, que existiu uma 

abertura cultural para a pedagogia de 

Dom Bosco, por meio do “Sistema 

Preventivo”, da mesma forma que 

observamos a circulação de ideias 

pedagógicas e de circularidade dos 

saberes educacionais de Dom Bosco, 

quando do seu envolvimento com as 

tendências pedagógicas (Escola 

tradicional, Escola Nova, Ensino Público, 

Ensino Privado) em momentos 

diferenciados de mudanças 

educacionais. A Igreja católica por meio 

das escolas confessionais sempre 

marcou o seu lugar como construtor da 

identidade cultural nos espaços sociais 

onde se instalam, com forte influência 

ideológica sobre a população. 

 história social da 

educação, educação profissional 

salesiana, circulação de ideias 

pedagógicas. 
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RUTE CRISTÓVÃO RICARDO 

Professora Doutora 

Paula Guimarães  

 Apesar de ser uma temática 

pertinente e da importância que tem 

sido dada pelas instituições 

internacionais, a educação de idosos não 

parece ter ainda beneficiado de 

destaque nas políticas públicas; têm 

sido as organizações da sociedade civil 

a intervir através da dinamização de 

projetos e atividades para os adultos 

idosos. Levantam-se questões no que 

concerne: i)às prioridades do Estado; 

será que o Estado não considera 

importante a educação e a participação 

destes indivíduos? Qual é efetivamente 

o papel do Estado e das organizações da 

sociedade civil? ii)às atividades 

existentes. Como são caracterizadas 

estas atividades? Qual é a importância 

das atividades que promovem a 

participação dos adultos idosos? Que 

participação é esta? 

Este resumo resulta de uma investigação 

que pretende identificar e analisar 

práticas educativas das UTI, tendo em 

conta a participação dos sujeitos na 

conceção, organização, no 

desenvolvimento e na avaliação das 

práticas educativas.  

Este estudo divide-se em várias fases: 

i)Um estudo exploratório que permitiu 

ter um contacto inicial e a formulação de 

algumas considerações para o 

questionário; ii)questionário nacional 

para caracterização das UTI em 

Portugal; iii)estudo dos casos em 

profundidade. 

O questionário foi utilizado para 

caracterizar as UTI em Portugal. Através 

das respostas do questionário, é 

possível encontrar instituições criadas 

entre 1968 e 2015. Relativamente à 

instituição de acolhimento, verifica-se 

que existe alguma diversidade: 32% IPSS, 

31% associações, 19% autarquias ou 

freguesias, 5% cooperativas, 3% outros e 

10% não possui qualquer tipo de 

instituição acolhedora. 

Independentemente da entidade 

acolhedora da UTI, é interessante 

verificar que o principal parceiro é a 

autarquia (O Estado parece ter algum 

tipo de intervenção mesmo que não seja 

diretamente através das políticas). 

O número de indivíduos a participar, 

varia entre 40 e 1000. Em 27% das UTI 

existem indivíduos sem qualquer nível 

de escolaridade e 76% das UTI possui 

participantes com o ensino superior. Em 

45% dos casos, a idade dos participantes 

vai entre 31 e 80 anos (é de notar a 

grande participação de pessoas com 

menos de 60 anos nestes contextos).  

Relativamente às atividades, 60% afirma 

que o projeto da atividade é flexível, não 

é definido à priori; enquanto 32% afirma 

que existe um currículo estruturado e 

definido à priori; em 52% dos casos os 

educandos afirmam participar no 

desenho e conceção da atividade; em 

contrapartida em 8% dos casos é 

afirmado que o tipo de educação não se 

distingue da educação formal/escolar.  

No estudo exploratório a uma UTI foi 

destacada a importância atribuída pelos 

participantes ao envolvimento nas UTI, 

sendo referida a sua satisfação e o bem-

estar decorrente de tal participação. 

Parece-nos contudo, que este 

envolvimento está longe de contemplar 

dimensões de educação não formal 

crítica e emancipatório; as iniciativas 

incidiam sobretudo no desenvolvimento 

pessoal. Outro aspeto relaciona-se com 

as disciplinas realizadas; seria 

interessante verificar se existem 

dimensões de educação crítica 

(alfabetização crítica). 

Tendo em conta os dados e o estudo 

realizado cabe perguntar que atividades 

poderiam ser finalizadas que visassem o 

debate e uma reflexão crítica acerca do 

mundo tal como é apontado por Freire 

(1996). Posteriormente serão 

selecionados os casos que consideramos 

mais interessantes em termos de 

educação não formal, que serão 

estudados em profundidade. 

 educação idosos, 

universidade terceira idade, práticas 

educativas. 
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JUDITE EUGÊNIA BARBOSA COSTA 

Professora Doutora 

Ana Paula Caetano e Professora 

Doutora Maria Olília Serra 

 O presente projeto de 

investigação pretende realizar um 

estudo comparado das propostas de 

formação inicial da licenciatura de 

Filosofia do Maranhão (Brasil) e Lisboa. 

Na atualidade o curso de filosofia da 

Universidade Federal do Maranhão 

opera com quatro diferentes propostas 

de formação de docentes na licenciatura 

de Filosofia a saber: a presencial regular; 

a presencial com tempo-comunidade; a 

interdisciplinar trienal (recentemente 

retornou aos 4 anos) em ciências 

humanas e as licenciatura porposta pelo 

Plano Nacional de Formação de 

Professores (PARFOR). Em Portugal a 

formação profissional reorienta-se e 

entra em vigência a partir das diretrizes 

no processo de Bolonha e está 

organizada em dois ciclos, a saber: o 1º 

ciclo soma 3 anos de licenciatura e o 2º 

ciclo soma 2 anos de mestrado, 

completando assim sua formação 

docente para lecionar filosofia nos 

ciclos de ensino. Delineiam-se como 

objetivos explorar  a preparação que 

este recebe para exercer a profissão de 

professor de filosofia na Educação 

Básica, assim com também, a percepção 

que se constrói da filosofia como 

disciplina escolar a partir da formação 

recebida. Com relação às questões da 

investigação pergunta-se: quais são os 

conhecimentos, os saberes-fazeres, as 

competências, as habilidades que os 

professores adquirem para integrar a 

seus saberes e, nomeadamente, como 

viablizam diariamente em seu trabalho a 

transdisciplinaridade na transposição 

didática que envolve a integração dos 

saberes com fim a realizar efetivamente 

suas tarefas? Como identificar a 

evolução das competências necessárias 

para o bom desenvolvimento 

profissional? A metodologia da 

investigação iniciará com pesquisa 

bibliográfica de forma sistemática que 

perpassará todo o percurso da tese na 

intenção de aprofundar categorias como 

formação de professores, filosofia, 

educação, formação, currículo, e 

composta por dois momentos: o 

primeiro se constituirá da análise 

documental centrados nas diretrizes 

oficiais de cada país e, num segundo 

momento analisaremos as 

representações sociais que incidem 

sobre o ensino de filosofia, as 

problemátias decorrentes do ensino de 

filosofia, sua transposição didática , as 

concessões  do professor na relação com 

o ensino de filosofia e os modelos de 

formação e o conjunto teoria versus 

prática. A pesquisa encontra-se ainda na 

primeira fase e em processo de 

construção da segunda e os resultados 

em curso. 

 formação docente, 

filosofia, transdisciplinaridade, 

educação. 
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ELSA MARIA BISCAIA DA SILVEIRA MACHADO 

Professora Doutora 

Isabel Freire e Professor Doutor João 

Amado 

 O presente projeto visa 

investigar um programa de formação de 

professores para o desenvolvimento de 

práticas filosóficas com crianças e 

jovens. A educação para o pensar 

(crítico, criativo e ético) é central nas 

linhas orientadoras destes referenciais 

de formação. Existem vários estudos 

sobre o impacto das práticas filosóficas 

no desenvolvimento das crianças e dos 

jovens (Unesco, 2007). Acerca da 

formação, sabe-se que esta opera 

mudanças positivas nos professores. 

Falta compreender e interpretar as 

mudanças que se operam nas conceções 

dos professores acerca da filosofia, do 

ensino e da aprendizagem em geral, e a 

forma como transferem essas mudanças 

para as suas práticas pedagógicas e 

filosóficas. Este projeto visa aprofundar 

o conhecimento científico nesta área, a 

partir da complexidade de um estudo de 

caso, do programa de formação 

desenvolvido há vários anos num centro 

de formação de professores em 

Portugal. A prática da filosofia é 

exercício do pensamento livre, que se 

desenvolve através do treino na 

resolução de problemas, na 

fundamentação do ponto de vista de 

cada um e no respeito pelo ponto de 

vista dos outros.  

Delineámos os seguintes objetivos de 

investigação: 

Analisar o programa de formação de 

professores do Centro Diálogos - 

Filosofia com Crianças… e outras 

idades, à luz dos modelos de formação 

e do perfil de profissional que se 

pretende formar; Compreender o 

impacto que este tipo de formação tem 

nos professores, designadamente no 

que se refere aos saberes que estes 

professores transferem para as suas 

práticas pedagógicas quotidianas e o 

modo como o fazem; Compreender os 

fatores de carácter profissional e 

organizacional que contribuem para 

práticas bem-sucedidas; Apreender as 

dificuldades e os constrangimentos com 

que os professores formados nesta 

perspetiva se confrontam no quotidiano 

profissional. A investigação principal 

decorre em duas etapas, que se seguem 

a um estudo prévio, que incluiu 

observação participante de uma ação de 

formação sobre o tema, que ocorreu no 

Centro “Diálogos - filosofia com crianças 

e outras idades“ em 2013. Na análise de 

conteúdo, seguiu-se um processo de 

categorização de natureza mista. Partiu-

se de um conjunto de categorias 

baseado nos princípios orientadores da 

formação, definidos por Estrela (2001), 

em conjugação com outras categorias 

induzidas a partir dos dados recolhidos, 

através da observação e de entrevistas 

às formadoras.   

A primeira etapa do estudo principal 

apoia-se na análise documental e num 

questionário de respostas abertas, 

elaborado com base no estudo prévio. 

Este questionário foi enviado online aos 

140 professores que frequentaram o 

programa de formação, desde o seu 

início, em 2006, até 2014, e obtivemos 

41 respostas. Cruzámos estes dados 

com as entrevistas de tipo biográfico às 

duas formadoras. Os resultados 

serviram de base à segunda etapa, 

focada nas entrevistas aos professores 

que realizaram a formação em 2013, 

com a finalidade de perceber o impacto 

desta formação nas suas práticas. 
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Os resultados preliminares sugerem que 

os princípios orientadores, as técnicas e 

estratégias utilizadas são adequadas 

para cultivar o pensamento, a reflexão e 

a criatividade na prática dos 

professores. Indiciam um impacto da 

formação no desenvolvimento pessoal e 

profissional dos professores, com 

transformação de algumas das suas 

práticas. Fornecem pistas para a 

inserção da prática filosófica no 

currículo e para a construção de 

conhecimento acerca do ensino da 

filosofia e da formação de professores 

na área. 

 formação de 

professores, filosofia com crianças e 

jovens, desenvolvimento profissional. 

 

FILOMENA DO ROSÁRIO ALVES RODRIGUES 

Professora Doutora 

Maria João Mogarro  

 Considerando que o Processo 

de Bolonha visa a criação de um espaço 

europeu de ensino superior, que inclui a 

formação inicial de professores, e que 

esta formação é influenciada pelas 

características históricas, culturais, 

sociais, tecnológicas e económicas 

próprias da sociedade em que se insere 

(Lopes & Pereira, 2012; Flores, 2011), 

pretende-se compreender, com este 

estudo, quais as relações que se 

estabelecem entre os currículos de FIP 

(de programas que conferem a 

habilitação para a docência no ensino 

secundário), na área das ciências físicas 

e naturais, em duas instituições de 

ensino superior europeias (de dois 

países diferentes, Portugal e Irlanda), as 

diretrizes europeias para a FIP e a 

construção da identidade profissional 

inicial dos futuros professores 

formados por essas mesmas 

instituições. 

Para a realização do estudo empírico, 

definiram-se cinco objetivos gerais: (1) 

Caracterizar os currículos de FIP, na área 

das ciências físicas e naturais, nas 

instituições em estudo; (2) Identificar as 

semelhanças e as diferenças entre os 

programas de FIP, que habilitam para a 

docência na área das ciências físicas e 

naturais, nas instituições em estudo; (3) 

Relacionar os currículos de FIP com as 

diretrizes europeias; (4) Compreender 

as relações que os futuros professores, 

da área das ciências físicas e naturais, 

das instituições em estudo, estabelecem 

entre o currículo dos programas de FIP e 

as suas conceções de identidade 

profissional; (5) Compreender de que 

forma os futuros professores e os 

supervisores das instituições em estudo 

percecionam as relações que se 

estabelecem entre si; (6) Compreender a 

influência das relações que se 

estabelecem entre futuros professores e 

supervisores na construção da primeira 

identidade profissional dos (futuros) 

professores. 

O estudo insere-se no paradigma 

interpretativo e segue uma metodologia 

qualitativa de estudo de caso múltiplo, 

sendo privilegiada uma abordagem 

narrativa. Serão objeto de análise: (1) as 

notas de campo resultantes da 

observação de aulas lecionadas pelos 

futuros professores no contexto da 

prática profissional prevista no 

currículo do curso; (2) as narrativas 

escritas pelos futuros professores e as 

narrativas orais, que resultarão da 

transcrição de entrevistas 

semiestruturadas realizadas aos futuros 

professores e aos seus supervisores; (3) 

documentos oficiais internos e de 

comunicação externa das instituições, e 

outras fontes primárias relevantes. Para 

garantir o rigor e a credibilidade do 

estudo será explicitado todo o processo 

de construção e planeamento da 

investigação e de recolha e análise dos 

dados. As preocupações éticas estão 

presentes em todas as fases da 

investigação. 

A recolha de dados em Portugal está em 

curso e a recolha de dados na Irlanda 

será efetuada no próximo ano letivo. Já 

se iniciou a análise de alguns dos dados 

recolhidos, nomeadamente, das 

narrativas escritas pelos futuros 

professores antes de iniciarem prática 

profissional e partes das notas de 
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campo. A partir da análise preliminar 

dos dados recolhidos, verifica-se que 

existem diferenças assinaláveis entre os 

sujeitos com e sem experiência 

profissional prévia, tendo os primeiros 

uma maior consciencialização dos seus 

desempenhos e apresentando conceções 

mais claras da sua identidade. No 

entanto, é nos sujeitos sem experiência 

profissional que se verifica uma maior 

evolução no que se refere aos seus 

desempenhos e ao desenvolvimento da 

capacidade de reflexão sobre e a partir 

da prática. 

 ensino superior, 

formação inicial de professores, prática 

profissional, identidade profissional. 

 

HERIKA SOCORRO DA COSTA NUNES 

Professora Doutora 

Maria João Mogarro  

 A Pesquisa inscreve-se na área 

da formação continuada de professores 

e objetiva compreender o modo como a 

formação continuada e a pesquisa-ação 

foram desenvolvidas em contexto de 

trabalho; construir conhecimento sobre 

o contributo da pesquisa-ação como 

estratégia de formação continuada para 

a formação de professores 

alfabetizadores alinhadas a um 

paradigma de professor reflexivo e 

analisar na ótica dos professores 

alfabetizadores os impedimentos e os 

favorecimentos de ações de formação 

continuada em contexto de trabalho 

pautados em estratégias de pesquisa-

ação. Utilizou-se do paradigma sócio-

crítico orientado pelos pressupostos da 

abordagem qualitativa. O lócus foi uma 

escola pública estadual sediada na 

cidade de Belém, Estado do Pará. Os 

sujeitos da pesquisa foram 04 

professoras que atuam nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. Privilegiou 

como geração de dados: entrevista, 

formação continuada em serviço voltada 

para a investigação-ação, sessões de 

reflexão e observações de aulas. O 

aporte teórico da investigação pautou-se 

fundamentalmente em autores que 

debatem sobre formação de 

professores, investigação-ação, 

alfabetização e letramento tanto no 

contexto mundial quanto brasileiro. 

Defendemos a ideia de que essa 

perspectiva de pesquisa que aproxima 

os pesquisadores universitários do 

trabalho cotidiano do professor da 

educação básica estimula a produção de 

novos conhecimentos que possam 

extrapolar as contribuições para as 

mudanças nas práticas de sala de aula e 

influenciar mudanças institucionais, 

além de informar sobre as lições tiradas 

desse tipo de pesquisa e que devem 

incorporar as políticas públicas de 

formação de professores. Anunciamos 

alguns resultados preliminares até 

agora inferidos: não só é possível, mas 

como desejável, que os professores 

atuem como conceptores, planejadores, 

organizadores e gestores de projetos 

formativos e investigativos que visem a 

melhoria de suas práticas; que quando o 

projeto de formação continuada é 

gestado, associado ao projeto educativo 

da escola, ou quando parte das 

necessidades formativas dos 

professores,  tende a ser mais 

legitimado pelos docentes; que práticas 

colaborativas entre a escola e a 

universidade podem constituir-se como 

agenda promissora entre as instituições 

envolvidas como condição fundamental 

no processo de desenvolvimento 

profissional de professores 

(investimento no estudo e na análise das 

práticas pedagógicas), principalmente 

em âmbito paraense; e, que a pesquisa 

sistemática como atividade docente no 

interior da escola ainda é um grande 

desafio aos professores devido a 

intensificação e extensão do trabalho 

dos professores. Portanto, acreditamos 

que os professores da educação básica, 

ao desenvolverem pesquisas sobre suas 

próprias práticas e consequentemente, 

ao se tornarem mais reflexivos, 

necessariamente se transformarão em 

melhores profissionais e que o 

conhecimento produzido por meio de 

suas investigações será necessariamente 
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de grande importância, independente de 

sua natureza e qualidade. 

 formação de 

professores, investigação-ação, 

alfabetização, letramento. 

 

JOANA FILIPA VIEIRA GOMES BARREIROS 

MARQUES 

Professor Doutor 

Luís Tinoca e Professora Doutora 

Patrícia Rosado Pinto 

 Este é um tempo por 

excelência de reflexão sobre o Ensino 

Superior e são diversas as razões para o 

fazermos. 

O nosso estudo aborda uma questão que 

consideramos fundamental embora não 

venha merecendo o lugar que julgamos 

caber-lhe nem na investigação nem na 

própria prática das Instituições de 

Ensino Superior (IES). Referimo-nos ao 

desenvolvimento profissional de 

professores (DPP) e à sua estreita relação 

com a melhoria da qualidade do ensino   

As rápidas mudanças sociais, políticas, 

culturais na nossa sociedade reclamam 

mudanças no ensino superior a 

diferentes níveis, nomeadamente nos 

papéis e competências que professores 

e IES são chamados a desempenhar de 

modo a acompanharem a necessária 

mudança para um paradigma centrado 

na aquisição de aprendizagens e no 

desenvolvimento de competências 

significativas por parte dos estudantes, 

bem como a melhor conhecerem os 

estudantes e a sua heterogeneidade 

(Comunicado de Lovaina, 2009; 

Comunicado de Budapeste-Viena, 2010).  

Em nossa opinião, o DPP do Ensino 

Superior poderá constituir uma das 

formas de ajudar os docentes e as IES a 

dar resposta a estas mudanças. 

Assim, os objetivos do nosso estudo de 

caso são:  

- Identificar necessidades de formação 

emergentes dos docentes que 

participam nas ações de formação 

pedagógica promovidas pela UNL; 

- Compreender como os docentes e as 

unidades orgânicas percecionam o papel 

da formação pedagógica na superação 

dessas necessidades;  

- Identificar mudanças nas conceções 

dos docentes no que respeita ao ensino 

e à aprendizagem, ao docente e ao 

estudante e auscultar os docentes 

quanto à origem das mesmas;  

- Caracterizar o papel de uma 

infraestrutura de assessoria educacional 

no acompanhamento dos docentes 

durante e após a formação. 

Como resultados preliminares que nos 

encontramos de momento a aprofundar 

e que iremos apresentar com mais 

detalhe no FJI, referimos as 

necessidades de formação dos docentes, 

das unidades orgânicas da UNL e da 

própria Universidade. 

 ensino superior, 

desenvolvimento profissional de 

professores, diagnóstico de 

necessidades, qualidade da prática 

pedagógica. 

 

TERESA ALEXANDRA MENDES COSTA PEREIRA 

Professora Doutora 

Otília Costa e Sousa  

 O estudo que iremos realizar 

insere-se na temática do ensino da 

leitura e pretende ser um contributo 

para a investigação sobre compreensão 

na leitura. 

Para esta investigação, foram definidos 

cinco grandes objetivos: 

1. Analisar o modo como a 

compreensão na leitura é trabalhada na 

formação inicial de professores. 

2. Perceber onde se situam os 

alunos Portugueses em estudos como o 

PIRLS e o PISA. 

3. Verificar qual o desempenho dos 

alunos do 4.º ano nos exames nacionais. 

4. Estudar os recursos utilizados 

pelos professores para o 

desenvolvimento da compreensão na 

leitura nas aulas de estudo do meio. 
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5. Conceber uma proposta de 

trabalho, teoricamente sustentada, 

direcionada para o ensino da leitura e 

compreensão de textos nas aulas de 

estudo do meio. 

A temática da compreensão na leitura e 

a sua importância para o acesso ao 

conhecimento já faz parte de um grande 

grupo de investigações, principalmente 

a nível internacional. No entanto, 

continua a assumir grande importância 

na aprendizagem dos alunos e no facto 

de ser a área que apresenta correlação 

elevada com sucesso escolar, mas 

também com a integração dos 

indivíduos na sociedade (Rholetter, 

2015). 

A nível nacional, há dados (veja-se o 

PISA) que sustentam a necessidade de 

intervenção neste domínio, pois os 

alunos revelam maiores dificuldades na 

leitura de textos não narrativos (Sousa, 

2015). 

Estes dados poderão estar relacionados 

com a ideia de que “(…) a Escola “manda 

ler”, raramente fornecendo os 

instrumentos de ordem referencial e 

discursiva que sustentam as operações 

cognitivas de nível superior” (Tavares, 

2007, p. 85).  Um dos aspetos que 

poderá justificar esta situação poderá 

ser a qualidade dos materiais utilizados 

pelos professores e pelos alunos. De 

acordo com um estudo sobre manuais 

de Estudo do Meio do 4.º ano, “os textos 

e as atividades propostos nos manuais 

não (…) favorecem o desenvolvimento 

de estratégias de compreensão na 

leitura. (Costa, Sousa & Cardoso, 2015).  

Assim, consideramos que é necessário 

perceber de que forma se pode inverter 

a situação a nível nacional, intervindo 

junto dos professores, ajudando-os a 

modificar as suas práticas e mostrando 

aos alunos a importância do 

desenvolvimento de competências de 

leitura para o sucesso na aprendizagem. 

Esta investigação insere-se, 

essencialmente, no paradigma 

positivista, uma vez que será utilizada 

uma metodologia de cariz quantitativo. 

No entanto, também terá uma vertente 

de análise qualitativa, já a recolha de 

dados permitirá obter dados tanto de 

natureza quantitativa como qualitativa. 

Trata-se de um estudo quase 

experimental que seguirá o design do 

grupo de controlo não equivalente 

(Tuckman, 2005) e será realizado com 

duas turmas do 4.º ano de escolaridade 

(uma experimental e uma de controlo) 

de uma escola pública da região da 

grande Lisboa. Nas duas turmas serão 

aplicados pré e pós-testes, sendo a 

intervenção realizada apenas na turma 

experimental. 

Resultados obtidos num estudo pré-

experimental mostram que a proposta 

que iremos testar é exequível e está 

adaptada ao público a que se destina. A 

validação foi realizada numa turma de 

4.º ano de uma escola pública da região 

da Grande Lisboa em maio de 2016 e a 

avaliação realizada pelos alunos e pela 

professora titular de turma mostra que 

é uma proposta bastante pertinente e 

que permitirá desenvolver competências 

relacionadas com a compreensão na 

leitura. 

 construção de 

conhecimento, leitura e escrita, recursos 

didáticos, formação de professores. 
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ANA ISABEL CANDUZEIRO DE TEIXEIRA 

COELHO 

Professora Doutora 

Ana Paula Caetano e Professor Doutor 

David Rodrigues 

 Atualmente a percentagem de 

alunos com Currículo Específico 

Individual (CEI) nas escolas da rede 

pública de ensino atingem valores que 

reforçam o interesse por este grupo 

específico de alunos. Segundo a Direção-

Geral de Estatísticas da Educação e 

Ciência (DGEEC, 2015) no ano letivo de 

2013/2014, 1 057 459 alunos estiveram 

matriculados no ensino básico em 

Portugal, cerca de 1% (11 713) dos 

alunos que frequentaram o ensino 

básico nas escolas regulares do 

continente tiveram CEI. Nos dois anos 

letivos seguintes, o número de alunos 

com necessidades educativas especiais 

(NEE) “aumentou 4 pontos percentuais” 

(Questionário NEE 2015/2016) não se 

verificando alterações significativas nos 

valores dos alunos com CEI que 

frequentaram o ensino básico nas 

escolas regulares.  

A diversidade é um dos maiores 

desafios enfrentados pelas escolas de 

toda a Europa sendo o desempenho do 

professor crucial para a promoção de 

uma educação de qualidade para todos 

os alunos (Florian & Rouse, 2009). O 

professor pode ser uma “chave da 

mudança educacional”, primeiro como 

agente da própria mudança e depois 

como “agente de uma mudança social” 

(Caetano, 2004). Segundo Rodrigues 

(2014), existem três princípios que 

devem reger a formação de professores. 

O “isomorfismo” apelando a uma prática 

supervisionada e à cooperação entre 

professores. A “infusão” pressupõe a 

inserção de conteúdos relacionados com 

a educação de alunos com NEE em todas 

as disciplinas que integram o currículo. 

Por último, a relação 

teoria/investigação/prática integra os 

saberes específicos com as práticas 

(Rodrigues & Lima-Rodrigues, 2011; 

Rodrigues, 2014). 

Assim, pretendemos realizar um estudo 

com o objetivo de compreender de que 

forma é que a formação de professores 

do Departamento de Expressões, que 

acompanham os alunos com CEI, poderá 

favorecer o desenvolvimento de práticas 

expressivas que permitam a inclusão 

escolar desses alunos. São objetivos 

deste estudo: (1) Identificar o papel das 

Expressões no ensino de alunos com 

CEI; (2) Conhecer as perceções e 

conceções dos professores do 

Departamento de Expressões sobre o 

ensino de alunos com CEI; (3) Identificar 

os fatores facilitadores e dificuldades 

dos professores do Departamento de 

Expressões no processo de elaboração e 

implementação dos CEI; (4) 

Compreender as necessidades de 

formação dos professores do 

Departamento de Expressões na 

atividade docente com alunos com CEI; 

(5) Conhecer a formação contínua 

oferecida, direcionada para práticas que 

favoreçam a inclusão de alunos com CEI, 

pelos Centros de Formação aos 

professores do Departamento de 

Expressões; (6) Elaborar e implementar 

um plano de formação que permita a 

reflexão sobre as práticas, 

nomeadamente sobre o papel das 

expressões na inclusão de alunos com 

CEI; (7) Analisar as mudanças nas 

práticas desses professores, com alunos 

com CEI, associadas a essa formação. 

O trabalho de campo que iremos efetuar 

envolve dois estudos. O primeiro 

estudo, constituído por duas fases, 

visando a análise da oferta formativa e 

de respostas educativas das escolas. No 
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segundo estudo, implementaremos um 

plano de formação de professores, 

sendo a investigação-ação a estratégia 

selecionada de forma a envolver os 

professores em processos 

participativos, reflexivos e 

colaborativos. 

Relativamente ao primeiro estudo foi 

elaborado um questionário a aplicar aos 

professores do Departamento de 

Expressões. 

 inclusão, professores 

de expressões, alunos com currículo 

específico individual, formação de 

professores. 

 

SUAMMY PRISCILA RODRIGUES LEITE 

CORDEIRO 

Professora Doutora 

Otília Costa e Sousa e Professora 

Doutora Cláudia Graziano Paes de 

Barros 

 Este estudo objetiva propor 

um programa para formação contínua 

docente para o Instituto Federal de 

Educação, Ciências e Tecnologia do Mato 

Grosso – IFMT, para a acessibilidade a 

partir da perspectiva do letramento 

crítico, na intenção de capacitá-los para 

o ingresso, permanência e completa 

formação, com êxito nos resultados, 

ressignificando o processo de ensino-

aprendizagem dos sujeitos surdos, 

justificado pela Resolução CNE/MEC Nº 

02 de 02 de julho de 2015, que trata das 

Diretrizes Curriculares para a Formação 

Inicial e Continuada dos Profissionais do 

Magistério da Educação Básica. Assim, 

pretendemos conhecer como se dá o 

processo de formação docente para a 

acessibilidade de pessoas surdas em 

Portugal, buscando responder às 

seguintes questões de investigação: 1. 

Quais as habilidades/saberes os 

profissionais docentes do ensino básico 

técnico e tecnológico (EBTT) possuem na 

sua prática profissional para o 

atendimento do sujeito surdo?; 2. Como 

se dá a acessibilidade do sujeito surdo 

em todos os âmbitos do IFMT, desde o 

processo seletivo, seu ingresso, 

passando pelo atendimento 

especializado até sua conclusão e saída 

com êxito da instituição? e 3. Que 

práticas se realizam em Portugal para 

efetivação da acessibilidade aos sujeitos 

surdos? 4. Que currículo para um 

programa de formação docente contínua 

pode contribuir para a adoção de 

metodologias promotoras da 

acessibilidade de sujeitos surdos a 

partir da reflexão crítica? A partir da 

resposta a essas perguntas, objetivamos 

elaborar uma proposta de formação 

contínua docentes do IFMT que vise: 1. 

Conhecer a percepção dos docentes 

EBTT do IFMT sobre as competências 

técnico-pedagógicas necessárias ao 

desenvolvimento da sua prática como 

docente para a inclusão de sujeitos 

surdos e identificar as necessidades de 

formação técnico-pedagógicas inicial e 

contínua desses docentes para a 

inclusão; 2. Traçar um percurso 

acadêmico dos estudantes surdos no 

IFMT desde o processo seletivo, seu 

ingresso, passando pelo atendimento 

especializado até seu ingresso; 3. 

Identificar, relacionar e analisar os 

processos de formação técnico-

pedagógicas inicial e contínua dos 

docentes de Portugal para a inclusão de 

sujeitos surdos e 4. Conceber e 

implementar um curso de formação 

docente contínua para a inclusão de 

sujeitos surdos no IFMT.  Compõe o 

referencial teórico deste trabalho as 

discussões sobre Letramento Crítico, 

embasados teoricamente nas propostas 

principalmente de Freire (1996, 1997, 

2007), Cervetti, Pardales e Damico 

(2001), Cassany e Castellà (2010), 

Pereira (2009, 2010), Paes de Barros 

(2005, 2012), Kleiman (1995, 2006) e na 

perspectiva da Linguística Aplicada 

abordagens propostas por Rojo (2009, 

2012) e por Sousa 2015 de letramento e 

multiletramentos, aliados à teoria de 

aprendizagem e desenvolvimento 

humano de Vygotsky (1989, 1934, 

1935). A metodologia a ser utilizada é a 

qualitativa interpretativa consistindo 

em entrevistas com dois grupos de 
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professores e outros dois de estudantes 

surdos de duas escolas públicas, uma 

escola de referência na educação de 

surdos em Portugal e o IFMT, no Brasil. 

Através desse processo, buscamos o 

envolvimento coletivo para a 

transformação e solução dos problemas, 

tendo como consequência, a promoção 

de condições mais adequadas de 

acessibilidade para os sujeitos 

envolvidos no processo ensino-

aprendizagem. 

 formação de 

professores, letramento crítico, 

acessibilidade, inclusão. 
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ANTONIA MARÍA MORA LUNA 

Professor Doutor 

Justino Magalhães  

 Que el canon pueda ser 

entendido como el conjunto de obras 

que sirven de modelo didáctico, del 

escribir bellamente, es una evidencia y 

quizá por esto se emplee en la 

enseñanza. Pero no podemos entender 

el conjunto de obras canónicas 

únicamente como modelo estético, pues 

comprenden también patrones de toda 

una serie de principios y valores 

ideológicos de diverso tipo, aunque a 

nosotros ahora solo nos interese 

detenernos en su utilización para la 

construcción de la identidad nacional y 

de las diferentes identidades nacionales 

y nacionalistas. Los cánones no están 

construidos únicamente de textos que 

por definición consideramos artísticos; 

por eso no concebimos la lectura y la 

interpretación del hecho literario 

exclusivamente desde la esencialidad 

estética, porque camufla y desdibuja 

todo el aparataje que opera tras ella.  

La educación (y la educación literaria) es 

también política e ideología que se cuela 

en el inconsciente de los ciudadanos 

desde edades tempranas para 

determinar sus conciencias. Por eso toda 

ideología política pretende hacerse con 

el control que proporcionan las 

diferentes instituciones sociales para 

transmitir no solo una cultura básica y 

unificada -en el caso de la enseñanza 

obligatoria-, sino también unos 

principios de identidad nacional y 

nacionalistas necesarios en el ejercicio 

de cohesión social. Esto se debe a lo que 

Althusser acertadamente denominó en 

1969 Appareil Idéologiques d'État de 

manera general, y l'AIE scolaire para 

referirse a los diferentes sistemas 

escolares tanto públicos como privados. 

Dichas instituciones especializadas se 

sirven de una suave represión simbólica 

para adiestrar en la ideología 

nacionalista y capitalista, o en cualquier 

otra que se considere pertinente para la 

grey ciudadana. Y como no se puede 

detentar el poder sin ejercer el control 

sobre estos Aparatos Ideológicos de 

Estado, la clase dominante también 

necesita de la escuela para perpetuarse 

y para legitimar en el tiempo no solo su 

idiosincrasia particular, sino también su 

proyecto ideológico.  

Estos planteamientos son el punto de 

partida para la propuesta que 

planteamos y, a su vez, el resultado de 

las investigaciones que se han llevado a 

cabo durante la realización de la tesis 

doctoral en la Universidad de Granada 

(2008-2012) y el primer año de 

investigación post-doctoral  (2013-2014) 

en la Université Paris IV-Sorbonne.   

Hasta el momento las investigaciones 

mencionadas han incidido en el estudio 

de la educación literaria española desde 

el discurso nacional centralista hasta la 

instauración y derogación de la primera 

ley orgánica de descentralización 

educativa (1970-2006); han tratado el 

uso de la literatura en las aulas 

francesas desde el fuerte centralismo 

educativo practicado por sus dirigentes 

(1975-2014); y han desvelado el excesivo 

uso de la historia nacional en los 

programas de literatura educativos para 

la enseñanza de la literatura en la 

República italiana (1980-2014). 



69 
 

En este nuevo período de investigación 

queremos analizar el uso de la literatura 

en las aulas portuguesas desde que en 

1974 concluyera el régimen del “Estado 

Novo” hasta la actualidad, teniendo en 

cuenta los programas escolares y los 

libros de texto usados en las aulas. De la 

misma manera que sería interesante 

completar los estudios iniciados 

anteriormente para trazar la cartografía 

de la educación literaria contemporánea 

en estos cuatro países de la Europa del 

sur. 

 canon literario, 

historia de la educación literaria, 

curricula educativos, manueales 

escolares. 

 

MARIA DE FÁTIMA MACHADO MARTINS PINTO 

Professor Doutor 

Sérgio Campos Matos  

 Esta comunicação representa o 

mapeamento de um percurso de 

investigação marcado por dúvidas e 

incertezas mas também pelo prazer de 

descortinar sentidos na abordagem de 

um tema que mantém grande potencial. 

As bibliotecas populares criadas em 2 de 

agosto de 1870 por D.António da Costa, 

integravam um conjunto de medidas 

tomadas no sentido de combater o 

analfabetismo e desenvolver a educação 

popular, através da “boa leitura”, que 

moralizava e instruía. 

Todavia, o alargamento do saber a um 

maior número de indivíduos fez-se de 

forma controlada, condicionada por 

razões políticas que conduziram a uma 

progressiva discriminação cultural, 

patente na coexistência de bibliotecas 

eruditas e populares, que invocavam a 

dualidade entre “legitimidade 

intelectual” e “legitimidade social”. 

O principal objetivo da tese consiste em 

compreender o que diferenciava as 

bibliotecas populares e as razões da 

persistente dicotomia popular/erudita, 

que marcou as bibliotecas portuguesas 

no período em estudo, tendo como 

referência outro conceito de biblioteca 

pública, desenvolvido nos países 

anglófonos, particularmente nos EUA, 

desde meados do século XIX. 

Em resposta ao desafio criado pelas 

hipóteses formuladas, o avanço da 

investigação fez-se no sentido de 

estudar a especificidade dos acervos e a 

origem social dos leitores das 

bibliotecas populares, bem como as 

escolhas em matéria de leitura.  

A recuperação dos lugares de memória 

das bibliotecas populares sustentou-se 

na análise das representações 

confrontadas com as práticas de leitura 

conhecidas, num contexto temporal com 

traços de continuidade mas em que se 

registou o impacto das mudanças de 

regime. 

A Primeira República estreitou a relação 

entre política e educação, relançou as 

bibliotecas populares e criou as 

bibliotecas móveis. 

A geografia esboçada visa uma melhor 

compreensão desta realidade difusa em 

que se sobrepõem conceitos e 

terminologias, dificultando a 

reconstituição de uma existência 

esvaziada das marcas identitárias 

devido à progressiva integração nas 

bibliotecas municipais, mais condicente 

com as características da sociedade 

republicana, onde ecoaram os debates e 

as novidades dos países culturalmente 

mais avançados. Neste campo destaca-

se a defesa de uma grande biblioteca 

popular (BPL) com um catálogo coletivo 

que funcionasse como uma verdadeira 

rede de informação bibliográfica, em vez 

da dispersão de iniciativas menores, 

pouco influentes na consolidação das 

jovens democracias.  

Do trabalho de pesquisa realizado nos 

arquivos locais/municipais e nacionais 

(ANTT e AHBN) resultou a constituição 

de um corpus documental significativo 

para uma análise comparativa dos 

dados e que permitiu clarificar algumas 

ideias: 

- A política de instrução popular, 

incluindo a orientação da leitura para as 

camadas de alfabetização tardia e mais 

desfavorecidas, ressentiu-se do fraco 
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investimento em acervos específicos e 

da falta de preparação técnica dos 

profissionais das bibliotecas. 

- A “missão” afeta às bibliotecas 

populares foi parcialmente cumprida 

por outras bibliotecas de caráter 

erudito, como a Biblioteca Nacional, com 

um acesso mais fácil do que algumas 

“populares”. 

- Apesar da especificidade dos seus 

fundos, não são muito expressivas as 

diferenças de utilização das bibliotecas. 

Em ambas predomina a literatura. 

- Na Primeira República o conhecimento 

das bibliotecas populares “oficiais” 

confunde-se com o das bibliotecas 

municipais e centra-se sobretudo no 

funcionamento das bibliotecas móveis e 

da Biblioteca Popular de Lisboa. 

 popular/erudita, 

pública/popular, representações,  

práticas. 
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MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA MARTINS 

Professor Doutor 

Feliciano H. Veiga  

 Enquadramento Conceptual: O 

estudo das atitudes face ao ambiente 

ganhou notoriedade nos últimos anos, à 

medida que os problemas ambientais se 

agravaram em consequência dos 

impactes causados pela ação do homem. 

Contudo, os estudos empíricos sobre os 

fatores pessoais e sociais que 

condicionam as atitudes face ao 

ambiente referem a necessidade de 

aprofundamento das investigações. A 

pesquisa científica sobre as atitudes 

face ao ambiente centra-se no estudo da 

relação de cada indivíduo com a 

sustentabilidade ecológica dos seus 

contextos e do planeta e, embora as 

investigações iniciais se tivessem 

centrado no estudo do crescimento da 

preocupação ambiental, examinando as 

variações entre diferentes setores da 

sociedade, o interesse pelo estudo da 

correlação entre os fatores sociais e a 

preocupação ambiental foi-se 

intensificando (Dunlap, 2002; Howcroft 

& Milfont, 2010). Em consonância com 

esta perspetiva, o autoconceito surge 

como uma variável mediadora que ajuda 

a explicar outros resultados (Marsh, 

2006) e a pertinência da investigação 

sobre a dinâmica que envolve o self 

encontra-se justificada pela necessidade 

de compreensão mais aprofundada do 

funcionamento do núcleo mais central 

da personalidade humana, uma vez que 

as rápidas transformações da sociedade 

contemporânea, cada vez mais 

tecnológica e impessoal, exigem de cada 

ser humano a necessidade de conhecer-

se a si-mesmo (Veiga, 2012). Esta 

investigação propõe-se, por isso, 

encontrar respostas para o Problema de 

investigação: Como se caracterizam as 

atitudes dos jovens alunos face a si 

próprios (autoconceito) (AFSP) e face ao 

ambiente (AFA), como se relacionam 

entre si estas variáveis e quais os seus 

fatores? E alcançar os seguintes 

Objetivos: (a) Descrever as AFSP e as 

AFA; (b) Identificar a existência e a 

natureza das relações entre o 

autoconceito e as AFA; (c) Identificar as 

variáveis independentes que predizem 

os resultados da variável dependente. A 

Metodologia utilizada é quantitativa, 

com utilização do SPSS e realização de 

análises correlacionais e diferenciais. A 

amostra é constituída por cerca de 1200 

estudantes, de ambos os sexos, do 7.º, 

9.º e 11.º anos de escolaridade, metade 

do interior (Bragança) e metade do 

litoral (Caldas da Rainha). Um estudo 

piloto com administração de 57 

inquéritos, permitiu registar dúvidas 

suscitadas pelos itens das escalas 

utilizadas e obter informação acerca do 

tempo necessário para a sua 

administração. Os dados estão a ser 

recolhidos, já em fase de finalização, 

através de um inquérito previamente 

autorizado pelo Ministério da Educação, 

que inclui os instrumentos: 

“Environmental attitude inventory” (EAI-

24), de Milfont e Duckitt (2010), Escala 

de Atitudes dos Jovens Face ao 

Ambiente, de Martins e Veiga (2001), e 

Escala “Autoconcepto Forma 5” (AF5), de 

García e Musitu (2014). Resultados: 

Espera-se que os resultados permitam 

proceder à caracterização das atitudes 

analisadas e encontrar relações 

consistentes entre o autoconceito e as 

AFA, assim como informação que 

permita entender os fatores de que 

dependem. 

 atitudes dos jovens 

face a si próprios, atitudes dos jovens 

face ao ambiente, autoconceito, 

educação ambiental. 
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MARIA FILOMENA ROXO COVAS 

Professor Doutor 

Feliciano H. Veiga  

 Enquadramento conceptual: 

no âmbito das teorias cognitivo-sociais o 

envolvimento do aluno na escola (EAE) é 

considerado um constructo 

multidimensional que abrange quatro 

dimensões: cognitiva, afetiva, 

comportamental e agenciativa. Será 

também considerada uma quinta 

dimensão de “cidadania”. Os estudos 

empíricos realizados apontam para uma 

necessidade de aprofundamento da 

investigação da associação entre EAE e 

Saúde Mental (SM) dos estudantes, 

considerada como uma importante 

questão de bem-estar físico e emocional 

que pode ter impacto pessoal, social e 

institucional. Objetivos: Pretende-se 

encontrar respostas para o seguinte 

problema de investigação: Como se 

caracteriza o envolvimento na escola e a 

saúde mental dos estudantes no ensino 

superior, como se relacionam estas 

variáveis entre si, e como se diferenciam 

em função de fatores pessoais, escolares 

e familiares? Metodologia: Utilizar-se-á 

uma abordagem quantitativa com 

recurso ao programa SPSS. A amostra 

será constituída por cerca de 1400 

estudantes do Ensino Superior 

Politécnico de Lisboa, do 1º Ciclo de 

Estudos, abrangendo estudantes de 

todos os anos de diferentes 

licenciaturas. Os dados serão recolhidos 

através de um inquérito que incluirá 

dois instrumentos: a Escala de 

Envolvimento dos Alunos na Escola, 

uma Escala Quadri-Dimensional - EAE-

E4D, de Veiga (2013); e o Mental Health 

Inventory - MHI-38, de Veit e Ware 

(1983), na versão adaptada à população 

portuguesa por Pais-Ribeiro (2001).  

Posteriores entrevistas para 

aprofundamento da interpretação dos 

resultados estão também previstas. Um 

estudo preliminar foi já realizado com 

63 inquéritos e permitiu recolher 

elementos básicos acerca da pertinência 

dos itens do inquérito geral 

administrado, bem como estimar o 

tempo necessário para a sua 

administração. Espera-se que os 

resultados contribuam para a 

clarificação dos objectivos enunciados. 

 envolvimento do aluno 

na escola, saúde mental, 

desenvolvimento do estudante de 

ensino superior. 
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DORA MARIA BIZARRO MARQUES DOMINGUES 

Professora Doutora 

Maria João Mogarro  

 Supervisão da educação é um 

constructo assente nas emergentes 

discussões, nacionais e internacionais, 

sobre relações entre ciência, sociedade e 

educação. Nesse sentido, entende-se 

como pertinente organizar, teórica e 

empiricamente, uma estratégia 

alternativa de exploração e criação de 

dinâmicas colaborativas em torno da 

produção e consumo de investigação, 

numa sociedade cada vez mais marcada 

por uma economia do conhecimento. 

Nesta investigação exploratória 

pretende-se modelar uma meta-ciência 

das ciências da educação que possa ser 

indutora de redes sinérgicas 

colaborativas, de apoio e de 

transferências mútuas, entre diferentes 

formas de conhecimento e tomada de 

decisão em torno da produção e 

consumo de conhecimento, em que a 

investigação é input, processo e output 

entre comunidades educativas situadas.  

A principal preocupação é relativa à 

constituição e desenvolvimento de 

novas formas de apoio e de orientação 

da prática profissional que a 

Universidade de Lisboa tem defendido e 

consagrado, através da formação pós-

graduada, desde final da década de 80.  

Num modelo construtivista histórico-

naturalista, próximo de Golinski (2005), 

na interpretação atribuída por Pereira 

(2007, pp. 179-180 e p. 186), a 

supervisão da educação foca-se nos 

contextos e situações de educação. De 

forma simplificada, um contexto de 

educação pode ser entendido como um 

constructo agregador de características 

provenientes de múltiplos casos, 

incluindo os provenientes da 

investigação empírica, podendo ser 

desmembrado em situações de 

educação se tal for justificado, 

dependendo das diferenciações e 

distinções internas aos contextos de 

educação. No presente projeto, a 

supervisão é um conceito cuja evolução 

é explorada em torno de um contexto de 

educação específico (formação pós-

graduada) que inclui diferentes 

situações de educação, designadamente 

as que se integram, ou não, em cursos 

cujo termo supervisão esteja incluído na 

sua designação. Por outro lado, podem 

ser caracterizados outros contextos e 

situações de educação através das 

investigações desenvolvidas, cujo 

principal documento escrito, 

dissertação ou tese, é uma das 

principais fontes de informação mas 

não a única. 

Consentâneo com o exposto, definiram-

se como objetivos os seguintes: (1) 

Constituir um corpus sistematizado da 

investigação pós-graduada portuguesa 

relacionada com a supervisão; (2) 

Estabelecer alicerces epistemológicos 

para a supervisão na educação, 

nomeadamente quanto à identificação 

de subdomínios de investigação, sua 

evolução e sugestão de temáticas para 

futuras investigações; e (3) Contribuir 

para o desenvolvimento de estudos de 

revisão, análise e síntese da investigação 

em Portugal. 

Relativamente à metodologia parte-se 

do enquadramento proposto por Suri 

(2014) e de uma ampla revisão de 

literatura sobre metodologias que se 

possam organizar num conjunto 

estratégico de métodos e técnicas 

coerentes entre si e que se designaram 

de metodologias de revisão, análise e 

síntese da investigação – RASI. Com esta 

estratégia pretende-se produzir, discutir 

e disseminar (sub)produtos obtidos que 

serão organizados em diferentes 
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formatos, incluindo por contextos e 

situações de educação, e não só em 

torno de objetos (e.g. conceitos, temas, 

metodologias, contributos) como é 

habitual. Desta forma poder-se-á ir de 

encontro às representações e 

organizações conceptuais de diferentes 

comunidades não especializadas, 

embora a maior preocupação sejam as 

comunidades profissionais da área da 

educação, quer sejam ou não 

académicas. 

 contextos e situações 

de educação, literacia científica 

educacional, meta-ciência das ciências 

da educação, supervisão e orientação 

das práticas práticas profissionais. 

 



75 
 

 

 

 

 

ALDA LEONOR ALVES DIAS ROCHA 

Professor Doutor 

Fernando Albuquerque Costa  

 Tema: O potencial das 

tecnologias digitais ao serviço de 

estratégias de desenvolvimento de 

competências profissionais adequadas 

aos desafios da sociedade atual 

Problema:  

Desadequação entre o modelo de ensino 

profissional vigente e as necessidades e 

exigências da sociedade de atual  

Questões de investigação:  

• Quais os elementos 

diferenciadores, inovadores, dos novos 

referenciais de competências baseados 

em competências para as qualificações 

profissionais ?  

• Como se reorganizará o ensino 

para o desenvolvimento de 

competências, com recurso ao potencial 

das tecnologias digitais, adequadas aos 

desafios da sociedade atual? 

Objetivos da investigação: 

• Identificar os elementos 

diferenciadores, em termos de inovação 

curricular, dos novos currículos 

baseados em competências para as 

qualificações profissionais 

• Identificar as dimensões de 

reorganização a introduzir no ensino 

para o desenvolvimento de 

competências 

• Identificar o potencial das 

tecnologias na implementação do 

currículo baseado em competências face 

aos desafios da sociedade atual 

• Identificar o modelo de ensino 

para o desenvolvimento de 

competências com suporte no potencial 

das tecnologias digitais 

O enquadramento teórico funda-se em 

três domínios centrais: i) a teoria do 

currículos e os diferentes modelos de 

currículo, centrados nos conceitos 

formulados por Gimeno Sacristán 

(2008), Alonso (1996, 2004) e Pacheco 

(2009), ii) Conceito de competência 

desenvolvido por Le Borterf (2000, 2005, 

2012), conceito de prática reflexiva de 

Schon (1985, 2000) e conceito de 

Sentimento de Si proposto por Bandura 

(1982, 1986), iii) as tecnologias digitais 

enquanto ferramentas promotoras do 

pensar (Papert, 1994)modelo de ensino 

baseado no conetivismo (Siemens, 

2009), taxonomia de Bloom para a era 

digital, revista por Churches (2008).  

A metodologia a aplicar será de matriz 

qualitativa, baseada em análise 

documental e em entrevistas semi-

diretivas, individuais e coletivas, para 

recolha das perceções dos professores 

do ensino profissionais, participantes 

nos grupos de trabalho responsáveis 

pela conceção dos novos currículos, 

especialistas das áreas do currículo, da 

área profissional em análise e das TIC e 

ainda de empregadores, relativamente 

aos aspetos diferenciados, inovadores 

dos novos currículos e às características 

do modelo de ensino para o 

desenvolvimento de competências com 

recurso às tecnologias digitais. 

Enquadramento: Na sequência das 

profundas transformações ocorridas 

nos últimos anos e das características 

impostas por uma sociedade marcada 

pela globalização e pela revolução 

digital, têm surgido por toda a Europa e 

várias outras partes do mundo, 

movimentos de reforma do sistema 

educativo e formativo, tendo como foco 

comum, a adoção dos currículos 

baseados em competências para o 

desenvolvimento das qualificações 

profissionais.  
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Este movimento teve em Portugal o seu 

epicentro em 2007 com a reforma da 

formação profissional, que originou a 

publicação de vários instrumentos de 

gestão do sistema formativo – Quadro 

Nacional de Qualificações e Catálogo 

Nacional, e definição política da adoção 

do modelo por competências nos 

currículos do ensino e formação 

profissional. 

É nesta linha que, entre 2014 e 2015, são 

desenvolvidos os primeiros referenciais 

de competências e de formação para 

profissões de três setores de atividade, 

e no ano letivo 2016/17 serão 

implementados pela primeira vez em 

ações piloto. 

 inovação curricular, 

ensino e formação por competências, 

tecnologias digitais, ensino profissional. 

 

ANA LUÍSA PINTO DA FONSECA RODRIGUES 

Professor Doutor 

Fernando Albuquerque Costa e 

Professor Doutor Tomás Patrocínio 

 Esta investigação teve como 

propósito identificar as bases teóricas e 

práticas de um modelo de formação que 

permita uma inovação das metodologias 

de ensino-aprendizagem com integração 

pedagógica das tecnologias digitais e 

contribua para o desenvolvimento 

profissional docente. 

Este modelo de formação de 

professores, fundamentado em 

correntes pedagógicas identificadas, 

caracteriza-se por uma gestão flexível 

do processo formativo com utilização de 

metodologias e estratégias ativas de 

aprendizagem que potenciem a 

construção de competências dos 

professores para o seu desenvolvimento 

humano integral e sustentável e, em 

simultâneo, através de um processo de 

isomorfismo, a transferência de 

competências para os seus alunos. 

Potencia a transversalidade 

relativamente às áreas curriculares e 

afirma ainda que os estudantes são os 

construtores em interação social do seu 

próprio conhecimento que é facilitado 

pela integração das tecnologias digitais 

no processo de ensino-aprendizagem. 

Com base numa abordagem 

predominantemente qualitativa, no 

trabalho empírico foi utilizada uma 

metodologia com caraterísticas de 

investigação-ação, sendo 

complementarmente realizados estudos 

exploratórios, inquéritos por entrevista 

e questionário aos professores e alunos 

de uma determinada comunidade 

educativa, onde se implementou, ao 

longo de um ano, um conjunto de 

oficinas de formação de professores, 

enquadradas nos níveis propostos pelo 

Sistema de Formação e Certificação de 

Competências TIC. 

Na linha de um contributo para o 

desenvolvimento de uma cultura digital 

na escola, este estudo procurou delinear 

um modelo específico de formação – a 

Formação Ativa – com uma metodologia 

própria e que se pretende ajustada ao 

desenvolvimento profissional, 

económico e humano no contexto da 

futura sociedade do conhecimento. 

 formação de 

professores, formação ativa, tecnologias 

digitais, economia da educação e 

formação. 

 

ELIZABETH ALVES ANDRADE 

Professora Doutora 

Neuza Pedro  

 No processo de aprendizagem 

de programação tem-se verificado que 

os estudantes apresentam múltiplas 

dificuldades nomeadamente associadas 

a dificuldades na resolução de 

problemas, desenvolvimento de 

raciocínio lógico, poucos conhecimentos 

de matemática, falta de motivação e 

criatividade, etc.  

O método de ensino tradicional 

utilizado pelos professores, a falta de 
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acompanhamento e feedback dos 

mesmos, bem como o uso de linguagens 

de programação com sintaxes 

complexas foram também apontadas 

como dificuldades para a iniciação à 

aprendizagem da programação. 

Muita investigação já tem sido feita 

nesta área, apresentando desafios que 

persistem após 50 anos de pesquisa. As 

investigações têm decorrido em vários 

países do mundo, desde Austrália, 

Brasil, Índia, Portugal, Colômbia, 

Finlândia, África do Sul, Polónia, Chile 

atestando assim a universalidade da 

problemática.  

Este estudo ligado à utilização do mobile 

learning como meio de apoio à 

aprendizagem de programação justifica-

se por um lado pelo aumento 

considerável do número de dispositivos 

móveis a nível mundial, principalmente 

junto da camada mais jovem, os 

universitários, e pelas novas 

oportunidades que vão surgindo para a 

melhoria e orientação no processo de 

ensino e aprendizagem utilizando 

aplicativos. 

De igual modo leva em consideração 

recomendações e desafios apresentados 

a nível internacional, como por exemplo, 

as da Curricula da Computer Science 

2013, colocando o foco na área do 

ensino da programação; os relatórios 

internacionais que contém indicadores 

importantes sobre os avanços e desafios 

do futuro da aprendizagem móvel como 

seja as “Diretrizes políticas para a 

aprendizagem móvel” e “O futuro da 

aprendizagem Móvel” da UNESCO 2014. 

Portanto, o presente projeto de 

investigação pretende propor uma nova 

metodologia para a aprendizagem de 

programação em contexto universitário 

utilizando a abordagem da 

aprendizagem baseada em problemas 

com recurso a estratégias de mobile 

learning e apps disponíveis online. 

 Desta forma, assume-se como objetivos 

i) verificar se esta metodologia facilita a 

aquisição de competências de 

programação dos estudantes ii) se 

poderá promover a motivação e o 

trabalho colaborativo entre os mesmos e 

iii) se permitirá um melhor 

acompanhamento e feedback por parte 

do docente. A metodologia utilizada 

para a sua implementação terá um cariz 

quantitativo, sendo suportada por um 

design experimental desenvolvido com 

duas turmas da disciplina de 

“Introdução à programação” com 

aproximadamente 60 estudantes (com 

grupo experimental e grupo de controlo) 

dos cursos de engenharia do ano letivo 

2016/17, numa instituição do ensino 

superior em Cabo Verde. Os estudantes 

serão chamados a utilizar os seus 

dispositivos móveis tanto dentro como 

fora da sala de aula e explorar recursos 

como apps e plataformas web para a 

aprendizagem de programação de 

forma individual e colaborativa. Serão 

aplicados questionários na fase de pré-

teste (questionários dos conhecimentos 

iniciais e de escala de motivação e 

trabalho colaborativo) e na fase de pós-

teste (questionários de conhecimentos 

adquiridos na programação e de escala 

de motivação e trabalho colaborativo). 

Os dados recolhidos serão analisados no 

Software SPSS 20. 

 TIC na educação, 

ensino superior, aprendizagem de 

programação, mobile learning e apps. 

 

ESTRELLA LUNA MUÑOZ 

Professor Doutor 

João Filipe Matos  

 A partir da necessidade de 

integração a nível educacional, 

tecnológico e social, de crianças e jovens 

que vivem em ambientes vulneráveis e 

excluídos, criar-se-á um conjunto de 

atividades educativas, comunicativas e 

artísticas. Através da literacia mediática 

e informacional e de um trabalho com o 

tema da identidade em comunidades, 

gera-se uma inclusão digital e social em 

contextos de educação não-formal em 

áreas com pouco acesso à tecnologia. 

Esta proposta surge a partir da 
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necessidade de desenvolver atividades e 

dinâmicas para: 1. Implementar a 

literacia digital em áreas com escassos 

recursos económicos; 2. Analisar o papel 

da tecnologia como um meio para 

implementar a inclusão social num 

contexto de educação não-formal. 

Usando a metodologia de Investigação 

Ação Participação, realizar-se-á um 

estudo qualitativo com recurso a 

diferentes instrumentos de recolha e 

análise de dados: entrevistas informais 

de grupos de foco, diários de 

investigação e notas de campo, bem 

como relatórios. Tais instrumentos 

serão aplicados durante o processo de 

implementação de seis meses com ajuda 

de três monitores. Desta maneira, o guia 

de atividades será aplicado num grupo 

de 15 crianças e jovens do Bairro Social 

2 de Maio em Lisboa, num contexto de 

educação não-formal. No final da 

aplicação das atividades será criado um 

guia digital das atividades realizadas, 

para que possa ser usado pelos 

mediadores comunitários de diferentes 

bairros sociais ou noutras áreas com 

pouco acesso tecnológico. 

 inclusão digital/social, 

literacia mediática e informacional, 

identidade, comunidade. 

 

GLORIA AMPARO RODRIGUEZ BARRENECHE 

Professor Doutor 

João Filipe Matos  

 Para enfrentar el problema de 

la formación continua de maestros de 

primaria, Colombia, como otros países, 

ha creado Open Educational Resources 

(OER), pero su existencia nada garantiza; 

por eso, por el dinero público invertido, 

porque las políticas actuales y la teoría 

vigente alientan el aprovechamiento de 

tales materiales, se vuelve prioridad 

investigar su uso (Informe del 

Parlamento Europeo “Sobre nuevas 

tecnologías y recursos educativos 

abiertos”, 2014. “Recursos Educativos 

Digitales Abiertos”, Ministerio de 

Educación Nacional, Colombia, 2012. 

Pelham, 2012. Knox, 2013). El uso de la 

tecnología en la educación se asume 

como práctica social, lo cual se funda en 

la posibilidad de agencia del ser humano 

y su instrumento, dado que los dos son 

activos, agentes de reproducción y de 

transformación de la cultura: 

“….artifacts, like people, are actants in 

consequential networks of meaning 

making, and as such, they co-weave with 

human activity based on their material 

and ideal properties, emergent cultures 

of use (Thorne, 2003, 2012), and 

contingent roles in ongoing activity” 

(Thorne, 2015). Con estos los lentes la 

interacción sujeto-instrumento se 

vuelve importante en la medida que ahí 

ambos se definen y en el resultado sus 

aportes son indisociables. Además, 

como en el contexto hay factores que 

pesan, el uso constituye un fenómeno 

situado (Pereira y Ostermann, 2012; 

Overdijk et al, 2014; Rammert, 1999; 

Sorensen, 1994; Helsper y Eynon, 2009). 

El uso implica actividad; la investigación 

se plantea en términos de la tercera 

generación del CHAT (Cultural 

Historical Activity Theory, Engeström, 

2001), a partir de preguntarse qué 

“sistema de actividad” se desencadena 

cuando maestros de primaria en servicio 

utilizan Recursos Educativos Digitales 

Abiertos para su propia formación y qué 

otros “sistemas de actividad” influyen 

en el primero. El recurso-caso que 

interesa podría funcionar sin tutor, ¿se 

trata acaso de un OER que presiona 

transformaciones en la actividad 

formativa docente desplazando la 

presencialidad tradicional hacia 

alternativas de educación a distancia o 

francamente abiertas? Los datos 

ayudarán a esclarecer el panorama, pues 

el uso del recurso cabe en cualquier 

esquema. Ligado a esto, una noción 

central es la contradicción, pertinente 

para pensar equilibrios, desafíos y 

cambios que puedan operarse en la 

actividad estudiada. El paradigma 

metodológico es cualitativo o 

interpretativo (Coutinho, 2014) y se 

siguen las orientaciones de la etnografía 

(Malinowski, 1922; Wilcox, 1982; Dell 

Hymes, 1982; Wolcott, 1993; Rockwell, 

2009). Estas se adoptan en una vertiente 



79 
 

innovadora, pues se niega la dicotomía 

investigar o intervenir y el “estar ahí” 

clásico etnográfico se transfigura por 

cuenta de la experiencia seguida, donde 

hay presencias e interacción mediadas 

por TIC. En este marco, el trabajo de 

campo tradicional pasa a ser un 

conjunto híbrido de espacios de 

colaboración cara a cara y por medios 

electrónicos en los cuales se investiga a 

la par que se participa (James y Busher, 

2013; Marcus, 2013; Baker, 2013; 

Gallagher et al., 2013; Ladri, 2013). El 

proyecto se aprobó en noviembre de 

2015. Actualmente trabajo en los 

planteamientos de la teoría de la 

actividad, la recolección de los datos, la 

organización de la información con la 

que cuento y la reestructuración de 

pormenores del proyecto inicial para 

ajustarlos a las contingencias 

encontradas. 

 formación docente 

continua, cultural historical activity 

theory, technology use, open 

educational resource. 

 

MARIA HELENA SANTOS VIEIRA FELIZARDO 

Professor Doutor 

Fernando Albuquerque Costa  

 Este trabalho insere-se na 

segunda fase de um estudo mais vasto 

que tem o propósito de contribuir para 

a reflexão sobre o perfil de 

competências dos formadores 

responsáveis pela formação contínua de 

professores na área das TIC. Apesar de 

os professores que auscultámos na 

primeira etapa do nosso estudo 

possuírem uma perspetiva bastante 

positiva sobre a competência dos 

formadores, assim como da formação 

que tem sido desenvolvida na área das 

TIC, são várias as evidências e as 

referências na literatura de que a 

formação contínua de professores nesta 

área tem tido um reduzido impacto na 

integração das TIC e na prática 

pedagógica dos professores. Sendo os 

formadores o foco da nossa 

investigação, auscultámos um grupo de 

formadores experientes ligados a um 

Centro de Formação de Associação de 

Escolas da zona, a fim de perceber a sua 

perspetiva sobre a formação de 

professores na área das TIC e, em 

particular, sobre o seu papel, funções e 

contexto de trabalho. Escolhemos como 

técnica de pesquisa a entrevista em 

grupo por permitir aprofundar a 

discussão e troca de opiniões entre os 

participantes a partir de questões 

sugeridas pelo investigador. Com esta 

estratégia, procurámos aprofundar o 

nosso conhecimento sobre aqueles que 

têm a seu cargo a formação contínua dos 

professores na área das tecnologias 

digitais. A partir da análise de conteúdo 

efetuada, podemos avançar, em síntese, 

que os formadores têm ideias claras 

sobre o propósito da formação contínua 

de professores na área das TIC, 

explicitando com facilidade os 

constrangimentos que afetam a eficácia 

das ações de formação que desenvolvem 

com os professores. Na questão do 

estatuto do formador, verifica-se um 

discurso mais hesitante e mesmo 

contraditório, talvez por ser um tema 

ainda pouco refletido entre o conjunto 

dos formadores. Embora indiretamente, 

reconhecem as lacunas existentes no 

recrutamento e na formação que lhes é 

facultada para o exercício da função de 

formadores nessa área em particular. 

Valorizam sobretudo a formação que 

fazem por iniciativa própria, assim 

como os conhecimentos que advêm da 

sua experiência do terreno, o 

autodidatismo e a sua intuição. Sobre as 

competências dos professores para a 

integração das TIC, quando falam dos 

formandos referem-se quase 

exclusivamente às caraterísticas 

atitudinais, embora tenham sempre 

como referente a dimensão tecnológica 

ligada à aprendizagem das ferramentas. 

Só depois de questionados diretamente 

sobre esta contradição, avançam com 

temáticas que seria importante incluir 

na formação de formadores para 

trabalhar com os professores. 

Finalmente, parecem ter uma visão clara 

também sobre o papel do formador no 

processo de integração das tecnologias 
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no currículo e sobre a responsabilidade 

da organização da formação. Na sua 

perspetiva, quer a formação de 

professores, quer a formação de 

formadores devem continuar a ser da 

responsabilidade dos CFAE. Rejeitam a 

massificação da formação e defendem 

uma formação centrada nas 

necessidades dos professores e nos 

projetos das escolas. Para permitir a 

triangulação da informação, a próxima 

etapa da investigação em curso será a 

análise da perspetiva dos diretores de 

CFAE, bem como dos professores 

responsáveis pela formação inicial de 

professores, através de entrevistas 

semiestruturadas. Esperamos, assim, 

contribuir para uma reflexão 

fundamentada sobre as dimensões 

chave de um perfil de formador na área 

das TIC que, concomitantemente, nos 

permita perspetivar estratégias de 

formação adequadas destes 

profissionais. 

 formação contínua de 

professores, tecnologias digitais, 

formadores, perfil de competências. 

 

MARTA HENRIQUE DA SILVA 

Professora Doutora 

Guilhermina Lobato Miranda  

 A interatividade é vista como 

um elemento expressivamente 

complexo, promovendo mais e melhores 

interações (Jensen, 1998; Gilbert & 

Moore, 1998); possibilita abertura para 

mais comunicação, mais trocas, mais 

participação, predisposição do sujeito a 

falar, ouvir, e argumentar, 

colaborativamente (Liaw & Hung, 2000). 

Com esse elemento podemos nos 

comunicar, onde não importa mais o 

espaço tempo, possibilita a cocriação, a 

interação em rede, criação de 

comunidades, de ambientes virtuais de 

aprendizagem, enfim, concretiza a 

operação em tempo real. O conceito de 

"interatividade" estende-se a partir do 

conceito de "interação". Um conceito que 

geralmente significa: «intercâmbio», 

'interação', 'influência mútua‘ (Michael 

Jäckel, 1995, citado por Jensen, 1998). A 

interatividade é um elemento 

fundamental na educação online, 

adotando como referência a 

aprendizagem colaborativa online. Um 

conceito simples para aprendizagem 

colaborativa foi apresentado por 

Dillenbourg, no final da década de 90, “é 

uma situação de aprendizagem na qual 

duas ou mais pessoas aprendem ou 

tentam aprender algo juntas” (Torres e 

Irala, 2014, p. 3). No contexto da 

aprendizagem assistida pela tecnologia, 

temos a aprendizagem colaborativa 

online que, segundo alguns estudiosos 

(Leite et al., 2005; Mateus Filipe & 

Orvalho, 2007; Silva, 2011), é entendida 

como uma atividade que oferece novas 

possibilidades aos sujeitos de 

realizarem ações em contextos e 

momentos distintos e com media 

diferenciadas. Desejamos investigar: se 

e como foi planeada a interatividade dos 

cursos em estudo, como é percecionada 

pelos formandos e formadores, qual o 

grau de satisfação destes participantes 

com os cursos que ministram e 

frequentam? A investigação tem como 

principal objetivo investigar a 

interatividade como elemento da 

aprendizagem colaborativa na educação 

online, a partir de uma amostra de 

estudantes e professores das Cidades do 

Recife/Brasil e de Lisboa/Portugal, de 

momento ainda não podemos precisar o 

número exato de docentes disponíveis 

para participar na investigação. Para 

tanto, temos três objetivos específicos: 

1. Identificar as concepções discentes e 

docentes acerca da interatividade e da 

aprendizagem colaborativa; 2. Analisar 

de que modo a interatividade  e a 

aprendizagem colaborativa se 

concretiza na aprendizagem online; 3. 

Avaliar a satisfação dos docentes e 

discentes face à aprendizagem 

colaborativa online e à interatividade 

dos cursos. Prevemos uma abordagem 

predominantemente qualitativa pois, 

embora pensemos usar alguns 

instrumentos do tipo questionário, 

iremos sobretudo recolher dados de 

natureza descritiva. Para essa recolha de 
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dados elegemos três instrumentos, 1) a 

entrevista semiestruturada a ser 

realizada via digital, no intuito de 

identificar as conceções dos discentes e 

docentes acerca da aprendizagem 

colaborativa online e da interatividade; 

2) o questionário de satisfação 

académica (Soares & Almeida, 2011), 

para perceber a satisfação dos 

participantes face à aprendizagem 

colaborativa e à interatividade; e por 

fim, 3) a observação naturalista, pois 

não temos a intensão de influenciar ou 

interferir sobre o observado, pensamos 

também nesse instrumento para 

observar de que modo a interatividade 

se concretiza na aprendizagem online. A 

recolha ocorrerá entre setembro de 

2016 e junho de 2017. 

 interatividade, 

aprendizagem online, formação de 

professores. 

 

SÍLVIA CRISTINA DE SOUSA SIMÕES PINTO 

RODA COUVANEIRO 

Professora Doutora 

Neuza Pedro  

 Ainda em fase de 

desenvolvimento, este projeto 

acompanha os processos associados à 

integração pedagógica de tablets, num 

rácio de um equipamento por aluno 

(1:1), na disciplina de Inglês - Língua 

Estrangeira (ILE) ao longo do ano letivo 

2015/16 no ensino básico português. 

Participam do estudo três turmas de 7º 

e uma de 8º ano de escolaridade, num 

total de 106 alunos, bem como dois 

professores da disciplina. Tem como 

objetivo analisar o impacto no ensino-

aprendizagem de ILE no que respeita a: 

1) motivação dos alunos para aprender 

ILE; 2) desenvolvimento da competência 

comunicativa, na vertente de produção 

oral e 3) da competência digital dos 

alunos. O projeto assenta na procura de 

resposta para dois desafios societais 

assinalados pela Comissão Europeia: 

por um lado a necessidade de se 

desenvolver a literacia digital e a 

fluência tecnológica dos alunos 

(DIGCOMP, 2014) e, por outro, de 

considerar respostas educativas que 

satisfaçam os crescentes contextos 

plurilingues e pluriculturais que pautam 

a realidade de muitas salas de aula na 

Europa (Comissão Europeia, 2003). 

Explorando-se as afinidades apontadas 

pela literatura entre a aprendizagem 

móvel e a de línguas estrangeiras, este 

projeto entende estes desafios como 

passíveis de resposta mútua. O 

enquadramento teórico que fundamenta 

o projeto resulta de um processo de 

revisão sistemática de literatura 

desenvolvido entre 2011 e 2015. Com 

base nesta foram sistematizadas 

vantagens e desvantagens associadas à 

integração pedagógica de tablets. Tais 

equipamentos surgem como 

facilitadores de processos em aula, pela 

mobilidade, conetividade e acesso à 

informação, sendo facilmente 

adaptáveis às necessidades dos alunos e 

promotores da criatividade e 

produtividade em aula. A revisão da 

literatura permitiu selecionar 

instrumentos de recolha de dados, 

especificamente para o questionário aos 

alunos, respeitante à motivação para 

aprendizagem de línguas estrangeiras 

(Escala de Intensidade Motivacional, 

Gardner, 1985) e ao nível da 

competência digital (Referencial 

DIGCOMP, Comissão Europeia, 2014). 

Articulados num instrumento único, foi 

aplicado no início do ano letivo e será 

novamente aplicado no final, com vista 

a identificar progressos na motivação e 

nível de competência digital. De igual 

modo, serão recolhidos artefactos 

digitais produzidos pelos alunos na 

disciplina, como sejam vídeos e 

apresentações narradas, em três 

momentos distintos do ano 2015/2016. 

Tais artefactos serão analisados para 

avaliar a qualidade da produção oral dos 

alunos, de acordo com o previsto para 

os níveis A2 e A2+ pelo Quadro Europeu 

Comum de Referência (2001). Os 

instrumentos indicados permitirão 

assim recolher e analisar dados de 

natureza quantitativa relativamente a 

níveis de desempenho na oralidade, 
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competência digital e motivação para 

aprendizagem do ILE. Estes serão 

complementarmente analisados com 

base em informações recolhidas por 

processo de entrevista semiestruturada 

a cada um dos respetivos professores 

das turmas. A recolha e análise dos 

dados das entrevistas, dados de 

natureza qualitativa, possibilitará um 

aprofundamento e maior compreensão 

dos dados quantitativos anteriormente 

enunciados. Esta estratégia de recolha e 

análise de dados mistos foi nomeada 

por Creswell (2007) como metodologia 

explanatória sequencial, sendo esta a 

assumida no projeto em causa. 

Pretende-se, deste modo, contribuir 

para uma consciencialização dos 

benefícios da inovação pedagógica 

suportada por tecnologias móveis no 

contexto nacional. Nota: O estudo 

encontra-se em curso, sendo a autora 

bolseira do programa doutoral 

“Technology Enhanced Learning and 

Societal Challenges” (TELSC) da 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

com a referência PD/BI/113595/2015. 

 mobile assisted 

language learning, teaching english as a 

foreign language (T.E.F.L), technology-

enhanced learning, tablets. 

 

SIMÃO ELIAS LOMBA 

Professora Doutora 

Guilhermina Lobato Miranda  

 Como desenvolver as 

competências em tecnologias digitais e a 

literacia informacional e mediática (LIM) 

dos estudantes quando os professores 

precisam eles próprios de desenvolver 

essas mesmas competências? 

LIMA Digital é o nome de um projeto de 

intervenção com uma forte componente 

de formação de professores que tem 

como objetivo investigar as práticas de 

LIM no ensino básico e secundário e 

testar a eficácia de um modelo de 

formação e intervenção. Numa primeira 

formação na modalidade de estágio que 

pretendia testar o design da formação, 

os professores bibliotecários 

colaboraram com professores de 

Ciências. Terminada a formação, alguns 

professores prosseguiram com uma 

formação de continuidade na qual está 

integrada uma intervenção com alunos. 

No primeiro estágio de formação os 

professores começaram por 

experimentar o Guided Inquiry 

(Kuhlthau, Maniotes, & Caspari, 2007, 

2012) enquanto realizavam um trabalho 

de pesquisa de forma semelhante ao que 

se espera que os alunos façam 

posteriormente, realizando em seguida 

um plano de intervenção com alunos. Na 

formação de continuidade os 

professores aplicaram o plano 

concebido anteriormente, partilhando 

práticas, problemas e reflexões para 

melhor compreender os problemas e 

procurar soluções conjuntas no âmbito 

do Guided Inquiry. A análise dos 

resultados destas formações permitiu-

nos conceber uma nova formação para 

outros professores na modalidade de 

oficina. A oficina servirá para validar os 

instrumentos de recolha de dados 

(questionários e entrevistas de estudos 

de caso a professores e alunos). 

O Guided Inquiry prevê a integração 

curricular e a aprendizagem conjunta 

das tecnologias digitais e da LIM  através 

do desenvolvimento de trabalho 

colaborativo entre os professores 

curriculares e o professor bibliotecário. 

A aprendizagem deverá  ser centrada no 

currículo, tal como é preconizado pelo 

Guided Inquiry através do 

desenvolvimento de projetos 

significativos para os alunos, cujo 

envolvimento surge a partir do trabalho 

realizado no terceiro espaço, um espaço 

onde o mundo do estudante se encontra 

com o currículo (Bhabha, 1995; 

Maniotes, 2005; citados por Kuhlthau, 

Maniotes, Caspari, 2012). 

Esta investigação utiliza métodos mistos 

(Creswell, 2009; Creswell & Clark 2007; 

Teddlie & Tashakkori, 2009), com a 

recolha de dados de natureza qualitativa 

(reflexões e entrevistas a professores e a 

alunos) e dados de natureza quantitativa 

(questionários antes e depois da 

intervenção a professores e a alunos). 
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Serão ainda usados dados recolhidos 

através de instrumentos específicos do 

Guided Inquiry (questionários, 

produtos, reflexões). 

Os resultados preliminares mostram 

que os professores: (a) não estão 

habituados a colaborar nas áreas 

curriculares; (b) são pouco exigentes 

relativamente à qualidade dos trabalhos 

de pesquisa; (c) sentem-se 

sobrecarregados de trabalho; (d) 

consideram que, em geral, os trabalhos 

de pesquisa apresentados pelos alunos 

são o resultado de “copy” e “paste” de 

sítios da Internet como a Wikipedia; (e) 

consideram o Guided Inquiry muito 

complexo mas com grandes 

potencialidades para promover uma 

aprendizagem em profundidade; (f) 

consideram a formação interessante e 

desafiadora; (g) salientaram a 

colaboração como um aspeto positivo. 

 literacia informacional 

e mediática, formação de professores, 

guided inquiry, tecnologias digitais. 

 

SOFIA ANDREIA DELGADO DA SILVA BATISTA 

Professora Doutora 

Neuza Pedro  

 Apresentamos neste trabalho 

um estudo que tem como objetivo 

principal propor e testar um modelo que 

permita explicar a intenção 

comportamental dos professores do 

Ensino Superior na adoção de 

plataformas de e-Learning. 

Em Portugal, verifica-se que a integração 

das Tecnologias de Informação de 

Comunicação (TIC) no ensino superior 

tem sido feita usualmente com recurso 

a Learning Management System (LMS), 

pelo que atualmente parte significativa 

das Instituições de Ensino Superior (IES) 

usam estas plataformas como 

complemento ao ensino presencial ou 

como suporte ao ensino a distância. 

Quando, nas IES, o uso de LMS é 

opcional, cabe aos professores decidir 

se vão ou não utilizá-los. Esta decisão 

tende não ser somente racional e 

envolve a resolução de conflitos gerados 

por uma multiplicidade de objetivos, 

hábitos, crenças e prioridades, 

transformando o processo de adoção 

num procedimento sensível e complexo. 

A revisão da literatura efetuada para 

este trabalho, permitiu-nos identificar 

um conjunto de teorias, modelos e 

estudos empíricos, pelos quais é 

possível identificar fatores de adoção 

das TIC em contexto educativo. 

Um dos modelos mais referenciados é a 

Teoria Unificada de Aceitação e 

Utilização de Tecnologia (UTAUT) 

proposta por Venkatesh, Morris, Davis e 

Davis (2003), baseada numa abordagem 

integradora dos seguintes modelos: i) 

Teoria da Ação Racional, de Fishbein e 

Ajzen (1975); ii) Teoria Social Cognitiva 

de Bandura (1986); iii) Modelo de 

Aceitação da Tecnologia de Davis (1989);  

iv) Teoria do Comportamento Planeado 

de Ajzen (1991); v) Modelo de Utilização 

do PC de Thompson (1991); vi) Modelo 

Motivacional de Davis (1992); vii) 

Modelo Combinado TAM-TPB de Taylor 

e Tood (1995); e por ultimo viii) Teoria 

da Difusão da Inovação de Rogers 

(1995). 

Este modelo unificador tem sido 

assumido como a representação mais 

robusta, sobre a aceitação da tecnologia, 

do que qualquer outro modelo. 

Contudo, verifica-se que muitos dos 

estudos realizados em contexto 

educativo, baseados neste modelo, não 

têm contemplado, nem proposto, 

indicadores de natureza pedagógica, 

privilegiando a identificação de fatores 

de natureza cognitiva. 

Este facto parece apontar para a 

importância das crenças 

comportamentais e motivacionais para a 

adoção de uma tecnologia, mas tal, pode 

não ser suficiente para compreender o 

processo de integração das TIC nas 

atividades docentes, pelo que parece-

nos oportuno recuperar neste contexto, 

o conceito de usabilidade pedagógica 

que procura distinguir a adequação das 

orientações pedagógicas à prática 

pedagógica. A integração destes 

domínios permite-nos delimitar o 

seguinte problema de investigação: A 

usabilidade pedagógica poderá 
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contribuir para uma melhor 

compreensão do processo de adoção e 

uso continuado de plataformas de e-

Learning no Ensino Superior? 

De forma a responder a esta questão, 

propomos ampliar a UTAUT com a 

integração do constructo “usabilidade 

pedagógica”, de forma a compreender o 

seu contributo enquanto fator 

determinante no processo de adoção da 

tecnologia. 

O estudo que tem como objetivo validar 

a extensão da UTAUT seguindo uma 

abordagem metodológica quantitativa, 

procura assim contribuir com um 

modelo que integre fatores de natureza 

pedagógica segundo o qual seja possível 

predizer a intenção comportamental 

dos professores, favorecendo assim a 

identificação de fatores determinantes 

para uma adoção bem sucedida destes 

sistemas amplamente utilizados em 

Portugal e no mundo. 

 adoção, e-learning, 

ensino superior, learning management 

systems. 

 

THIAGO BESSA PONTES 

Professora Doutora 

Guilhermina Lobato Miranda  

 Este projeto tem motivação 

nas dificuldades que encontro na prática 

de ensino enquanto docente de 

programação de computadores para 

alunos que não são das TIC’s. Tratam-se 

de alunos que criam suas peças a partir 

de desenhos auxiliados por computador 

e que necessitam do pensamento 

computacional para solucionar 

problemas de projetos criando formas 

paramétricas que são elaboradas 

sobretudo a partir da criatividade 

humana. A literatura especializada no 

domínio da aprendizagem inicial da 

programação de computadores tem 

vindo a analisar as dificuldades que 

muitos estudantes encontram. Contudo 

estudos como os de Caspersen e Kölling 

(2009) apontam que a maior dificuldade 

dos iniciantes está em combinar a 

utilização dos conceitos básicos de 

programação ao uso efetivo na 

construção do programa. 

O problema em estudo pretende 

compreender as dificuldades da 

aprendizagem da programação em 

linguagem Racket destinada a arquitetos 

e como o modelo de instrucional design 

4C-ID pode apoiar a superar algumas 

dessas dificuldades.  

Para solucionar este problema 

formulamos os objetivos: identificar as 

dificuldades associadas à aprendizagem 

da linguagem programação Racket; 

desenvolver tarefas de aprendizagem no 

modelo 4C-ID tentando superar as 

dificuldades encontradas; validar o 

ambiente de aprendizagem 

desenvolvido; implementar o ambiente 

criado junto de uma turma; e avaliar o 

ambiente desenvolvido. 

As formas paramétricas são concebidas 

a partir de sistemas generativos de 

projetos de computador que tiveram o 

trabalho de Mitchel (1975) “The 

theoretical foundations of computer-

aided architectural design” como 

suporte. Nele são definidos elementos 

capazes de produzir soluções para os 

problemas dos projetos que são 

elaborados pelos arquitetos. 

O projeto de tese em questão será 

desenvolvido com os alunos de uma 

turma de graduação do curso de 

arquitetura, do Instituto Superior 

Técnico de Lisboa, na Unidade 

Curricular (UC) “Programação de 

Computadores para Arquitetura”. 

O modelo 4C-ID leva em consideração 

que as tarefas da vida real são 

motivadoras para gerar as situações de 

aprendizagem, sendo assim, esse 

modelo é um componente que auxilia na 

aquisição de uma aprendizagem com 

qualidade. 

Para alcançar os objetivos e responder 

ao nosso problema de investigação 

optamos por uma metodologia de 

investigação de natureza 

predominantemente quantitativa, com 

um design quase-experimental. 

Com esta metodologia trabalharemos as 

variáveis em presença: o fator 

experimental é a Variável Independente 
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(VI) que tem a ver com os métodos de 

ensino e que assume dois valores: 

aplicação do modelo 4C-ID no ensino e 

aprendizagem de programação de 

computadores com a linguagem Racket, 

comparado com o uso do método 

convencional. A Variável Dependente 

(VD) são os resultados dos métodos em 

estudo sobre os conhecimentos 

adquiridos pelos alunos, a motivação 

dos alunos e a transferência e aquisição 

de conhecimento de programação 

informática. 

Os instrumentos, que ainda estamos 

analisando quais os que iremos utilizar, 

devem medir os efeitos sobre os 

conhecimentos, a transferência e a 

motivação.  

Com esse estudo esperados obter 

resultados positivos em relação a 

motivação dos alunos, transferência de 

conhecimento e os efeitos sobre estes. 

Temos como hipótese que os ambientes 

instrutivos que sejam concebidos com o 

modelo de instrucional design neste 

estudo proposto, terão maior acréscimo 

de conhecimento do ensino da 

linguagem de programação Racket na 

elaboração dos desenhos auxiliados por 

computador. 

 linguagem de 

programação, design instrucional 4C-ID, 

formas paramétricas. 
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ANA RITA FARIA 

Professor Doutor 

Pedro Reis e Professora Doutora Helena 

Peralta 

 A investigação desenvolvida 

tem como objetivo principal estudar o 

impacto da formação pós-graduada 

(FPG) num conjunto de professores do 

Ensino Básico e do Ensino Secundário 

num Agrupamento de Escolas da rede 

pública e num Colégio privado. Assim, 

pretendeu-se compreender as mais-

valias desta formação a três níveis: nas 

salas de aula (micro-impacto), nas 

escolas (meso-impacto) e nas práticas 

educativas e investigativas na 

comunidade (macro-impacto). Foi ainda 

objetivo apresentar recomendações 

para potenciar os efeitos da FPG nas 

escolas e para a sua rentabilização pelos 

órgãos de gestão. 

Neste estudo foram adotados diferentes 

procedimentos metodológicos. Assim, a 

aplicação, tratamento e análise de 

questionários permitiu-nos identificar, 

nas instituições envolvidas, os docentes 

com FPG e caracterizá-los. A realização 

de entrevistas semi-diretivas aos 

professores pós-graduados possibilitou-

nos compreender de que modo 

mobilizam as competências 

desenvolvidas nos três níveis de análise, 

e aos órgãos de gestão compreender o 

real impacto da FPG nas escolas, tal 

como a importância que lhe é concedida 

nas diferentes práticas. Recorrendo à 

análise documental foi-nos permitido 

traçar os perfis curriculares de algumas 

das pós-graduações frequentadas. 

Ainda a revisão de literatura, uma tarefa 

transversal a todo o processo que nos 

levou à construção de um quadro 

teórico de referência, implicou uma 

leitura permanente e uma busca pelo 

conhecimento direcionadas para três 

grandes áreas: Currículo e Pedagogia no 

Ensino Superior, Formação Pós-

Graduada e Avaliação do Impacto da 

Formação. 

No que respeita a alguns resultados 

preliminares deste estudo é de referir 

que a necessidade de atualizar, 

aprofundar e adquirir conhecimentos e 

a realização pessoal surgem como os 

principais motivos que levaram os 

docentes a frequentar cursos de pós-

graduação.  

No que concerne aos efeitos da FPG a 

nível pessoal (auto-impacto), um nível 

consequente da realização das 

entrevistas e não previsto no início da 

investigação, são sobretudo 

relacionados com a progressão na 

carreira, com a maior autoestima e 

realização e enriquecimento pessoal. A 

FPG traduz-se a nível micro 

principalmente na melhoria das práticas 

e nas estratégias de ensino adotadas 

enquanto que a nível meso o impacto da 

realização de cursos de pós-graduação é 

manifestado essencialmente no 

desenvolvimento de trabalho 

colaborativo e no reconhecimento pelos 

pares. No nível macro os efeitos destes 

cursos refletem-se, entre outros aspetos, 

na intervenção no Ensino Superior dos 

professores que frequentaram FPG e na 

continuação da realização de atividades 

ligadas à investigação.  

No que respeita às sugestões para 

potenciar os efeitos da FPG os 

professores sugerem, entre outros 

aspetos, que os colegas façam formação 

de forma continuada e que partilhem os 

conhecimentos com os pares. No âmbito 

das propostas dirigidas à Escola surgem 

as sugestões para que se reduza a carga 

horária enquanto se faz FPG; que sejam 

atribuídos os cargos e tarefas de acordo 

com as competências e que se 

proporcione momentos de partilha. Para 
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a Direção os participantes sugerem que 

seja dada atenção à FPG. À Universidade 

é proposto que sejam feitos protocolos 

entre a Universidade e a Escola de forma 

a haver uma maior adequação das 

formações à realidade. Já à Tutela os 

participantes recomendam que seja 

dada bonificação na carreira e apoio 

financeiro através de bolsas e licenças 

sabáticas aos docentes que optem por 

frequentar cursos de pós-graduação. 

 formação pós-

graduada, professores, avaliação do 

impacto, currículo


