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Vamos ao trabalho em equipa!



3 ASPETOS

Um aspeto 
positivo

Um aspeto a 
melhorar

Um dado 
surpreendente

5 minutos



O que seria diferente nestes
resultados, agora no Pós Pandemia?

Identifique entre 3 a 5 aspetos.

5 minutos



A nossa fotografia

Revemo-nos? Faz-nos sentido? Retrata a escola que 
conhecemos?

10 minutos



Questões

O GÉNERO E A 
APRENDIZAGEM

DIFERENCIAÇÃO 
PEDAGÓGICA

ÁREAS 
COGNITIVAS

CONTEXTO 
SOCIOECONÓMICO

BULLYING / RELAÇÃO 
ENTRE OS ALUNOS



Vamos dar asas à criatividade e 
resolver problemas?

30 minutos



As competências mais críticas do futuro

START



As competências mais críticas do futuro



EDUCAÇÃO

A felicidade é o sentido e o propósito da vida, o 

único objetivo e finalidade da existência humana.

Aristóteles



AWESOME

SLIDE

Ação

Olhar para  2030

Enquadramento 
envolvente para a 
aprendizagem 

Ferramenta dinâmica
que será afinada ao
longo do tempo.

Descreve uma
linguagem comum e 
permite que seja
adaptada pelos vários
países.

Estado de saúde

Balanço trabalho-vida pessoal

Vida social

Atividade cívica

Qualidade ambiental

Segurança pessoal

Bem-estar subjetivo

Rendimento e riqueza

Emprego e remuneração

Habitação

Educação e capacidades

Promoção do 
Bem-estar



AWESOM

E

SLIDE

Olhar para  2030



Contexto Português



Aquilo que se ensina não é 
necessariamente o que os alunos querem
saber.

Nem todos percebemos, sentimos ou 

gostamos das mesmas coisas

Os objetivos definidos são sempre os mesmos, 

independentemente dos alunos

Existem aprendizagens que são invisíveis

O professor deve produzir cultura e não 

apenas reproduzi-la
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Aquilo que se ensina não é necessariamente

o que os alunos querem saber.

Nem todos percebemos, sentimos ou 

gostamos das mesmas coisas

Os objetivos definidos são sempre os mesmos, 

independentemente dos alunos

Existem aprendizagens que são invisíveis

O professor deve produzir cultura e não 

apenas reproduzi-la

1 Os alunos não querem 

gastar mal o seu tempo a 

estudar, querem 

aprender!
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Os alunos não têm tempo 

que aprender, porque têm 

que estudar?!?

Ouvir, memorizar e 

esquecer?!?

Ter bons resultados e 

passar nos exames?!?

• Do descritivo ao narrativo

• Do previsível ao inesperado

• Do geral ao pessoal

• Do texto aos audiovisuais atuais

• Do memorizar ao fazer

• Da ilha ao todo

• Do contemplativo ao Visual

• Pedagogia sexy

• Pensamento crítico 

visual

• Maior envolvimento

• Projetos desafiantes

• Novos métodos



Uma Educação baseada na Avaliação, para 
uma Educação baseada nas Aprendizagens

Se avaliar as aprendizagens 

não é possível, não deveria 

ser importante.

A avaliação pode ser um 

processo criativo

O momento de avaliação 

pode ser uma celebração
Os métodos de avaliação 

devem ser alterados.

Os momentos de avaliação, 

devem ser mais repartidos 

ao longo do tempo…

Os alunos devem participar 

no processo de avaliação.
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A

ESCOLA

A vida na escola não tem de ser «uma coisa tão formal e tão séria», isto é, há que dar tempos mais disponíveis 

para expressão dramática, educação física, música, dança ou um conjunto de atividades que consigam que o 

corpo disponibilize maior capacidade expressiva, de empatia, de modo a tornar os cidadãos mais cultos, com 

maior capacidade de ética e de cidadania, não devendo a Escola estar apenas centrada nos rankings.

A escola nasceu como Normalização

Agora, é preciso diversificar o que foi 

normalizado.

A escola nasceu como Separação

Agora, é preciso juntar o que foi separado.



Aprendizagens Significativas

Helder Sousa



Como Aprende o Aluno?



Próximos passos…



OBRIGADO


