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Questões geradoras e objetivos do projeto

• Que formação contínua de professores tem sido realizada e qual o seu impacto no desenvolvimento 

profissional docente e na aprendizagem dos alunos? 

• Que formação pode ser realizada para corresponder ao modo como aprendem, hoje, as crianças e os 

jovens?

Objetivos

• Compreender o modo como as crianças e os jovens aprendem, em contexto escolar e noutros contextos de 

educação não formal e informal;

• Produzir conhecimento que possa ser transposto para a formação contínua de professores, de modo a 

gerar inovações na esfera pedagógica;

• Questionar e superar a perspetiva dominante da formação de professores, cujo foco tem sido colocado 

mais no modo como os professores ensinam do que no modo como os alunos aprendem.

• Construir perspetivas diferentes que concebam a formação e o trabalho dos professores com base num 

questionamento que é pouco comum fazer-se: como aprendem as crianças e os jovens, em contextos 

escolares e não escolares? (enquanto alunos/as, não esquecendo que eles/elas não são apenas 

alunos/as)



Alguns produtos intelectuais do projeto

Os resultados do questionário e das entrevistas foram a base de 2 produtos:

1. Yes, I Can’: como aprendem as crianças e os jovens – produção de um documentário
baseado nos resultados do questionário e das entrevistas, individuais e coletivas, com 
crianças e jovens dos diferentes países.

2. Teachers make a difference – elaboração de um referencial de formação de 
professores, tendo em conta os resultados do projeto NESTT, mas também as políticas, 
orientações e “boas práticas” reconhecidas a nível nacional e europeu.



Metodologia

Inquérito por questionário (questões fechadas e abertas)

• Total de questionários respondidos: 545

• Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches: 170

• Agrupamento de Escolas de Maximinos: 175

• Stowarzyszenie Nowa Kulture i Edukacja / Polónia: 100

• Asociatia Edulifelong / Roménia: 100

Entrevistas

• Total de entrevistas individuais: 12

• Total de focus group: 4

Participantes: 5º ao 9º ano de escolaridade



Resultados parciais

Questão aberta nº 11

Se eu fosse professor, o que faria para que os meus alunos 
aprendessem mais e melhor era… 



Portugal, Francisco Sanches
• Fazia mais atividades e trabalhos manuais

• Explicaria com os mínimos detalhes; explicaria de uma 

maneira fácil para eles me compreenderem; tentava 

explicar de uma forma compreensível, ia devagar, dava-

lhes trabalho que conseguissem acompanhar; dava a 

matéria com calma; Explicava tudo de novo até eles 

perceberem; explicava até compreenderem, explicava 

devagar

• Levava-os a locais históricos – castelos; Visitava museus; 

fazia saídas de campo

• Aulas fora de 4 paredes; aulas pela cidade, principalmente 

no Centro Histórico

• Dividia a turma em grupos

• Relacionar as coisas com o dia-a-dia

• Mais aulas práticas

• Trabalhos de grupo e aulas experimentais

• Mostrar objetos e coisas, como a prof.ª de história

• Fazia trabalhos com powerpoints

• Dava apoio aos alunos

• Fazia mais trabalhos de pesquisa; pesquisas on-line

• Tpc´s divertidos; não dar Tpc´s quando o aluno não 
percebeu a matéria, pois não vai conseguir fazer sozinho 
em casa,  poucos Tpc para terem tempo livre para eles;

• Substituía os livros por computadores

• Não deixava os alunos parados tanto tempo na sala de 
aula

• Fazia jogos

• Motivava os alunos e dava aulas com mais pausas em 
vez de 90 minutos

• Iria para um lugar onde se sentissem mais confortáveis e 
onde gostassem de aprender

• Trataria bem deles; era mais amigo dos alunos; dava-
lhes mais liberdade; dava-lhes espaço

• Teria mais paciência; seria mais exemplar; 

• Tentava pôr-me na pele do aluno e compreender as suas 
dúvidas

• Não pressionava os alunos

• Tentaria proporcionar mais bem-estar e conforto, 
estabelecendo com eles uma relação de confiança e 
proximidade.



Portugal, Maximinos
• Mais visitas de estudo; visitas de estudo 

interessantes

• Trabalhos de grupo

• Usava powerpoints

• Fazia aulas de projeto

• Aulas no exterior

• Cativava usando mais tecnologias

• Ajudava os alunos

• Explicava a matéria mais devagar e como deve 
ser; explicava com muito pormenor; explicava 
até todos terem compreendido; 

• Marcava testes de acordo com o que expliquei 
nas aulas

• Usava a escola virtual (mais vídeos) 

• Tornava as aulas mais leves e mostrava mais 
vídeos educativos

• Aulas mais interativas

• Fazia teatro todos os meses

• Fazia jogos

• Dava cursos de informática

• Explicava o que eles não percebessem

• Aulas divertidas e interessantes

• Dava menos trabalhos de casa

• Faria mais experiências

• Deixava que ouvissem música durante as aulas 
práticas

• Brincava com eles um pouco

• Conversava e contava curiosidades sobre 
assuntos vários para descontrair a sala de aula

• Mostrava interesse pelos alunos

• Faria com que se sentissem bem comigo

• Falava com os alunos para terem confiança em 
mim e falarem comigo se precisassem de ajuda



Polónia

• Organizava muitas visitas de estudo – visitas a 
museus, galerias de arte, teatros, etc…

• Menos teoria e mais prática

• Tornava as aulas interessantes usando 
multimédia

• Fazia jogos educativos, concursos, apresentações 
de trabalhos, experiências

• Fazia competições e dava prémios aos alunos

• Víamos filmes

• Contava histórias interessantes

• Menos trabalhos de casa e mais experiências

• Dava-lhes trabalhos de casa sem ser para os 
classificar 

• Dava-lhes trabalhos de projeto como trabalhos 
de casa

• Tornava as aulas divertidas

• Mostrava-lhes mais gráficos, fotografias, 
imagens

• Organizava debates, discussões, encontros 
interessantes

• Organizava workshops e trabalhos em roda

• Era bom para os alunos

• Era honesto 

• Não criticava os alunos

• Era calmo

• Tentava não stressar os alunos



Roménia
• Ensinava-os por projetos; em trabalhos de grupo; e em 

equipa; envolvia-os em várias atividades e projetos

• Faríamos visitas de estudo a centros culturais; faríamos 
experiências e atividades ao ar livre; ia ensinar 
natureza

• Eu explicaria de forma a que fossem para casa com a 
lição aprendida

• Eu deixaria que aprendessem tecnologias

• Ensinava através de curtas lições e nas lições longas 
usaria esquemas, imagens, desenhos, fotografias, 
modelos, documentários, apresentações e projetos para 
que os alunos talvez compreendessem a lição

• Só dava trabalhos de casa aos alunos escolhidos por 
mim; daria muito poucos trabalhos de casa, só o 
necessário para aprender a matéria dada

• dava trabalhos de casa para serem feitos em grupo

• Eu explicaria e ajudaria os alunos; tentaria que todos os 
estudantes compreendessem o que eu ensinava, mesmo 
que isso significasse repetir várias vezes ou começar do 
zero, explicaria quantas vezes fossem necessárias 

• Tornaria as aulas engraçadas; usava o humor, 
piadas, anedotas

• Usava exemplos da vida real para ensinar

• Usava diferentes métodos de ensino; usava métodos 
inovadores com tablets e iphones; usaria multimédia 

• Tentaria compreender os alunos; ia ouvir os alunos

• Comigo os estudantes aprenderiam melhor; usaria 
metade da aula só para que investigassem, 
investigassem, investigassem

• Não os tratava como robôs; deixava-os expressarem 
os seus sentimentos e ouvia. Comunicava mais com 
os alunos.

• Eu mudaria o sistema de ensino do nosso país, pois 
está todo errado.

• Eu não quero ser professor

• Eu faria com que me apreciassem, que gostassem de 
mim. Uma relação baseada na admiração faz com 
que as crianças aprendam melhor; era amigo dos 
alunos

• Não stressava constantemente os alunos com as 
notas



Análise de conteúdo

• Mais visitas de estudo; visitas de estudo 
interessantes; muitas visitas de estudo – visitas a 
museus, galerias de arte, teatros, centros culturais, 
etc.

• Aulas fora de 4 paredes; aulas no exterior; saídas de 
campo

• Aulas pela cidade, principalmente no Centro Histórico

• Ia ensinar na Natureza

• Faríamos atividades ao ar livre

• Aprender fora das “paredes” 
da escola



Análise de conteúdo

• Trabalhos de grupo 

• Aulas experimentais; faríamos experiências 

• Aulas de projeto

• Ensinava-os por projetos, em trabalhos de grupo 
e em equipa

• Mais aulas práticas

• Fazia mais trabalhos de pesquisa

• Usaria metade da aula só para que 
investigassem, investigassem, investigassem 

• Mostrava objetos e coisas, como a prof.ª de 
História

• Fazia apresentações de trabalhos e experiências

• Trabalhos manuais

• Fazia teatro todos os meses

• Víamos filmes

• Fazia competições e dava prémios aos alunos

• Fazia jogos educativos, concursos, …

• Organizava workshops, trabalhos em roda, 
debates, discussões, encontros interessantes

• Trabalho: em grupo, experimental, 
de pesquisa, prático, manual

• Teatro, filmes, jogos, debates, 
discussões….



Análise de conteúdo

• Fazia trabalhos com PowerPoints

• Faziam pesquisas on-line

• Substituía os livros por computadores

• Fazia jogos digitais

• Usava PowerPoint

• Cativava usando mais tecnologias;

• Eu deixaria que aprendessem tecnologias

• Usava a “escola virtual” (mais vídeos);

• Mostrava mais vídeos educativos;

• Dava cursos de informática;

• Mostrava-lhes mais gráficos, fotografias e 
imagens;

• Tornava as aulas interessantes usando 
multimédia 

• Usava métodos inovadores com tablets e iphones

• TIC



Análise de conteúdo

• Não dar Tpc´s quando o aluno não percebeu a matéria, 
pois não vai conseguir fazer sozinho em casa;

• Poucos Tpc´s para terem tempo livre para eles;

• Daria muito poucos trabalhos de casa, só o necessário 
para aprenderem a matéria dada;

• Tpc´s divertidos; 

• Dava trabalhos de casa sem ser para os classificar;

• Dava-lhes trabalho de projeto como trabalho de casa;

• Menos trabalhos de casa e mais experiências;

• Só dava trabalhos de casa aos alunos escolhidos por mim;

• Dava trabalhos de casa para serem feitos em grupo

• TPC´s



Análise de conteúdo

• Explicaria com os mínimos detalhes; explicaria de uma 
maneira fácil para eles me compreenderem; 

• Explicava tudo de novo até eles perceberem; tentava 
explicar de uma forma compreensível; explicaria de 
forma a que fossem para casa com a lição aprendida

• Explicava até compreenderem; explicava até todos terem 
compreendido; tentaria que todos os estudantes 
compreendessem o que eu ensinava, mesmo que isso 
significasse repetir várias vezes ou começar do zero, 
explicaria quantas vezes fossem necessárias; explicava 
devagar; explicava como deve ser; explicava com muito 
pormenor

• Ensinava através de curtas lições e nas lições longas 
usaria esquemas, imagens, desenhos, fotografias, 
modelos, documentários, apresentações e projetos pois 
talvez os alunos compreendessem a lição; 

• Marcava testes de acordo com o que expliquei nas aulas

• Explicava devagar até 
compreenderem…



Análise de conteúdo

• Não deixava os alunos parados tanto tempo, na 
sala de aula; 

• Motivava os alunos e dava aulas com mais 
pausas, em vez de 90 minutos; dava a matéria 
com calma; ia devagar; não pressionava os 
alunos; tornava as aulas mais leves; 

• Dava-lhes trabalho que conseguissem 
acompanhar;

• Tentava pôr-me na pele do aluno e compreender 
as suas dúvidas; 

• Dava apoio aos alunos; ajudava os alunos; aulas 
divertidas e interessantes.

• Motivava e apoiava os alunos

• Respeitava o ritmo dos alunos

• Não pressionava os alunos



Análise de conteúdo

• Iria para um lugar onde se sentissem mais confortáveis e 
onde gostassem de aprender; deixava que ouvissem 
música durante as aulas práticas; usava exemplos da vida 
real para ensinar; usava diferentes métodos de ensino; 
envolvia-os em várias atividades e projetos; conversava e 
contava curiosidades sobre assuntos vários para 
descontrair a sala de aula

• Trataria bem deles; era mais amigo dos alunos; mostrava 
interesse pelos alunos; dava-lhes mais liberdade; dava-
lhes espaço; teria mais paciência; era calmo; tentava não 
stressar os alunos; não criticava os alunos; tentaria 
compreender os alunos; era bom para os alunos; não os 
tratava como robots; comunicava mais com os alunos

• Estabelecia com eles uma relação de confiança e 
proximidade; faria com que se sentissem bem comigo; 
tentaria proporcionar mais bem-estar e conforto; seria 
fixe com eles; brincava com eles um pouco; usava o 
humor, piadas, anedotas; seria mais exemplar; era 
honesto; ouvia os alunos; deixava-os expressar os 
sentimentos e ouvia

• Espaços, atividades, 
métodos

• Cuidados, amizade, 

liberdade, paciência, 

comunicação, compreensão

• Confiança, proximidade, 

honestidade, brincar, 

escutar, bem-estar e 

conforto, ser exemplo



Concluindo

• Colocando-se no papel de professores, sugerem métodos/práticas diferentes, entre elas o trabalho 

em grupo; o trabalho de projeto; as saídas de campo; as visitas de estudo; o uso das TIC, incluindo 

smartphones, na sala de aula; aulas mais curtas; utilização de recursos de aprendizagem 

diversificados (imagens, esquemas, desenhos, fotografias, vídeos, documentários, etc.); “aulas fora 

de quatro paredes”, por exemplo, na cidade, especialmente em centros históricos; mais aulas 

experimentais; mais atividades manuais, teatro, etc.

• Em termos de caraterísticas pessoais dos professores dizem que seriam “honestos”, “calmos”, 

“pacientes, “amigos dos alunos”, interessados em “ouvir e conversar com os alunos”, etc. 

• Importância de escutar as crianças, não apenas em questões relativas ao “ofício de aluno”, mas 

também valorizando a sua experiência quotidiana, que inclui o contacto e utilização de variados 

recursos de aprendizagem que têm hoje ao seu dispor. 

• Necessidade de promover a sua participação em processos de tomada de decisão e escutá-los 

enquanto membros de comunidades de aprendizagem das quais sejam co-construtores.



Concluindo…

• A cultura escolar está muito interiorizada nas perceções das crianças sobre a aprendizagem. 
Consideram aprendizagem sobretudo o que é inerente à escola, ao currículo e, mais ainda, à sala 
de aula.

• O que fazem e experienciam na sua vida quotidiana, em atividades e contextos educativos não 
formais e informais, muitas vezes não é visto como aprendizagem.

• Não obstante, revelam sentido crítico em relação a algumas caraterísticas dos processos de 
ensino/aprendizagem que vivenciam nas suas escolas, designadamente, aulas expositivas, 
predomínio do trabalho individual, excesso de trabalhos de casa, pressão dos exames, entre 
outras. 

• O facto de o questionário ter sido respondido no espaço escolar (e em tudo o que ele representa, 
material e simbolicamente) terá influenciado as respostas, constatando-se que as crianças tendem 
a restringir o seu estatuto de atores sociais ao papel de alunos.




