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Introdução

O presente livro destina-se a disseminar o conjunto de pósteres realizados por membros 
do CIDTFF e, em alguns casos, em colaboração com investigadores externos, aquando da 
comemoração do 25.º aniversário de Centro, celebrado no III Fórum CIDTFF, no dia 1 de 
julho de 2019, na Universidade de Aveiro. Estes pósteres constituem-se como a resposta 
dada ao repto lançado pela coordenação do Centro de “ (…) relatar e partilhar (…) percursos 
de investigação (…) realizados ao longo destes 25 anos de CIDTFF e que permitem contar 
a história do nosso centro, na voz dos seus autores, projetando-a no futuro. (…)” (Email da 
Coordenadora do CIDTFF de 30 de abril de 2019).

Quatro notas introdutórias:

 - o conjunto de pósteres apresentados nas quatro secções seguintes não conta, natu-
ralmente, a história completa do CIDTFF, estando ausentes alguns domínios de in-
vestigação sobre os quais o centro tem produzido conhecimento, reconhecido a nível 
nacional e internacional, e intervindo;

 - as interpretações feitas pelos investigadores ao repto lançado foram diversas e, como 
consequência, há pósteres que relatam percursos de investigação marcantes, nomea-
damente por se terem desenvolvido em períodos temporais assinaláveis e terem sido 
desenvolvidos por equipas de investigadores do CIDTFF, frequentemente em redes 
nacionais e internacionais, e outros não. Não se pondo em causa a relevância destes 
percursos diferenciados, até porque alguns assinalam áreas novas emergentes, a sua 
leitura deverá ser certamente diferente;

 - esta Introdução não faz a análise dos pósteres, pois não é este o objetivo do livro, 
como acima se referiu. Porém, e por se considerar que essa análise é da máxima im-
portância enquanto projeção do percurso do centro, a mesma foi apresentada por um 
painel no III Fórum, por uma equipa de 9 investigadores proposta pela coordenação 
do CIDTFF, e que funcionaram como “amigos críticos”.1

 - uma breve nota sobre a sequência dos pósteres é de seguida apresentada.

Foi opção das autoras desta Introdução organizar os pósteres em quatro secções:

 - Secção I, englobando duas áreas de conhecimento, Educação em Ciências e Educação 
em Línguas, áreas estas nas quais a maioria dos pósteres se situa. É de referir que 
estas duas designações dizem respeito a duas áreas transversais identificadas nos 
pósteres submetidos, embora dentro das mesmas exista diversidade de objetos de 

1   Equipa de avaliadores: Diana Oliveira; Gabriela Bento; Isabel Huet; Isabel Cabrita; Leonor Santos; Manuela 
Gonçalves; Nilza Costa; Sílvia Melo-Pfeifer; Vanda Santos
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estudo (por exemplo, Movimento CTS, Pensamento crítico, no caso da primeira, e 
Intercompreensão, Multilinguismo e Produção escrita de textos, no caso da segunda); 

 - Secção II, Outras áreas, na qual se agrupam pósteres referentes a outras áreas de 
investigação do centro que, pela sua heterogeneidade e reduzido número, deram lugar 
à construção de uma seção própria;

 - Secção III, Grupos de Investigação e Laboratórios do CIDTFF, incluindo pósteres as-
sociados à organização do centro. É de realçar o papel relevante que os Laboratórios, 
estruturas funcionais do CIDTFF, têm desempenhado na história deste centro de in-
vestigação (de momento, existem 8 laboratórios que foram sendo criados ao longo dos 
25 anos do CIDTFF);

 - Secção IV, Tributo a membros do CIDTFF, por se ter considerado um traço inovador 
na totalidade dos pósteres apresentados, ao evidenciar o contributo de um membro 
fundador do CIDTFF, focalizando-se o poster, assim, na pessoa e não na área cientifica.

Em todas as secções os pósteres são apresentados por ordem alfabética do seu título.
É devida uma nota final de agradecimento a todos os autores dos 31 pósteres, sem 

os quais não se poderia contar esta história. 

Aveiro, 15 de julho de 2019
Isabel Cabrita, Manuela Gonçalves e Nilza Costa



SECÇÃO I
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS
E EDUCAÇÃO EM LÍNGUAS





Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais através da
FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito
do projeto UID/CED/00194/2019.

ESEB 2015 – Lausanne

Membros 4

Países envolvidos 4

Objetivos

- Abrir o congresso ao público;

- Obter financiamento do ESEB para reunião interdisciplinar e 
internacional de comunicação e divulgação da evolução

Atividades

- Elaboração, apresentação e defesa da proposta EvoKE
(Evolutionary Knowledge for Everyone);

- Workshop de formação de professores;

- Scientific speed dating;

- Question of the day.

A “evolução” do EvoKE: etapas 
de construção de uma rede 
internacional e interdisciplinar

Xana Sá-Pinto pela rede EvoKE
Universidade de Aveiro

• Redefinição de objetivos e metas e assegurar 
sustentabilidade financeira da rede

• Definição de estratégias para promoção de literacia em 
evolução a nível europeu, com base em evidencias 
científicas, necessidades e boas práticas identificadas

• Fortalecimento da rede com aumento da 
representatividade de áreas disciplinares menos 
representadas (políticos, jornalistas de ciência e artistas)

• Promoção de comunicação e colaboração mais efetiva 
entre membros

• Promoção e avaliação de atividades de educação formal e 
não formal, de forma coordenadas nos diversos países da 
Europa

• Desenvolvimento de atividades de formação de 
investigadores em comunicação de ciência e promoção de 
responsible research and innovation.

ESEB 2013 – Lisboa

Membros 3 

Países envolvidos 2

Objetivos

- Promover a comunicação e divulgação da evolução

Atividades

- Workshop de formação de professores;

- Simpósio de educação e comunicação de Ciência no 
âmbito do congresso do ESEB (European Society of
Evolutionary Biology).

Passos futuros:

Início da 
colaboração entre 
as fundadoras da 

rede EvoKE

Elaboração de 
proposta para 
financiamento

2017 Porto

Membros 120

Países envolvidos 15

Objetivo

- Criar uma comunidade interdisciplinar e internacional para 
promoção de literacia científica sobre evolução na Europa

Atividades

- Plenárias das diferentes áreas disciplinares;

- Formação de grupos de trabalho interdisciplinares e 
internacionais em torno de projetos propostos pela 
comunidade.

Obtenção de 
financiamento 
para a rede de 
investigação

Setembro 2018
Membros 160

Países envolvidos 33

Objetivos

- Criar uma rede que realize investigação em áreas que são 
importantes para a promoção da literacia científica na Europa: 
a evolução como caso de estudo.

2019 Split

Membros 386

Países envolvidos 43

Objetivos

- Fortalecimento da rede com aumento da representatividade 
de áreas disciplinares menos representadas e novos 
países;

- Formalização da rede com realização das primeiras eleições 
para os órgãos executivos;

- Produção de materiais e projetos para serem 
implementados na Europa e estudados via COST Action;

- Promover parcerias, contactos e projetos entre parceiros de 
distintas instituições, países e áreas disciplinares.

Atividades

- Eleições;

- Workshops;

- Palestras;

- Atividades de outreach para o público local;

- Eventos sociais diversificados para promoção de ligação 
emocional entre os membros da rede.

Crescimento e 
sustentabilidade

Formalização e 
democratização 

Entrada do CIDTFF 
no projeto
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Autorregulação e Corregulação na 
Aprendizagem de Programação de 
computadores 
Abordagem SimProgramming: Do contexto 
presencial para o E-learning

1Daniela Pedrosa, 2José Cravino & 3Leonel Morgado
1Universidade de Aveiro, 2Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, 3Universidade Aberta & INESC-TEC

Problema

Instituições envolvidas

Evolução temporal

Este trabalho é financiado por Fundos
Nacionais através da FCT – Fundação
para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no
âmbito do projeto PTDC/CED-
EDG/30040/2017.
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Construindo uma comunidade 
Ibero-americana CTS  de 
Educação em Ciências
Isabel P. Martins1, Rui Marques Vieira1 & Fátima Paixão2

1 Universidade de Aveiro
2 Instituto Politécnico de Castelo Branco

Uma comunidade Ibérica / Ibero-Americana de Educação em Ciências
Na última década do século XX aprofundaram-se laços de comunicação e de partilha entre investigadores ibéricos em 
educação em ciências, sobretudo em Congressos e Seminários internacionais. Da comunhão de ideias entre grupos de 
investigadores, nasceu a intenção de reunir um grupo ibérico para aprofundar ideias e desenhar linhas de ação e 
intervenção sobre Educação CTS. Assim nasceu o primeiro Seminário Ibérico CTS, no ano 2000, na Universidade de 
Aveiro! 

SEMINÁRIOS IBÉRICOS

SEMINÁRIOS IBERO-AMERICANOS

2000 | U. Aveiro 2002 | U. Valladolid 2004 | U. Aveiro 2006 | U. Málaga

2008 | U. Aveiro 2010 | U. Brasília 2012 | U. IES S. Isidro, Madrid

2014 | U. Bogotá 2016 | U. Aveiro 2018 | U. Nacional de Quilmes, Buenos Aires

2020 | U. Valência

AIA-CTS
- Site: http://aia-cts.web.ua.pt

- Boletim: http://aia-cts.web.ua.pt/?page_id=856

- Protocolo com OEI: http://aia-cts.web.ua.pt/?page_id=24

Uma década mais tarde, após a realização de 5 Seminários, foi criada a Associação Ibero-
Americana CTS na Educação em Ciência (AIA-CTS), funcionando com uma direção 
provisória até 2012, ano em que foram eleitos os primeiros Órgãos Sociais. 

Os Seminários Ibéricos evoluíram para Seminários Ibero-Americanos CTS, em 2008, 
passando a realizar-se alternadamente na Península Ibérica e na América Latina. 

http://aia-cts.web.ua.pt/
http://aia-cts.web.ua.pt/?page_id=856
http://aia-cts.web.ua.pt/?page_id=24
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Cooperação 
Portugal – Timor-Leste 
na Educação 
O Caso da Universidade de Aveiro (2009-2018)
Isabel P. Martins, Ângelo Ferreira, Ana Luísa Oliveira
& Ana Margarida Ramos
Universidade de Aveiro

Falar Português – Reestruturação 
do ESG
[jan 2010 – julho 2013]

PFICP - Projeto de Formação Inicial e 
Contínua de Professores
[maio 2012 – dez 2014]

Formar + – Formação Contínua de 
Professores
[jun 2010 – dez 2018]

Promotores/Parceiros
METL | IPAD | FCG
UA convidada pela FCG

Promotores/Parceiros
METL | Camões, IP
UA convidada pelo METL

Promotores/Parceiros
METL / INFORDEPE | Camões, IP
UA convidada pelas entidades promotoras

Financiamento
Fundo da Língua Portuguesa | FCG

Financiamento
METL | Camões, IP

Financiamento
METL/ INFORDEPE | Camões, IP

Participação CIDTFF
Isabel P. Martins & Ângelo Ferreira (Coord)
+ 8 membros das 14 equipas (total 60)

Participação CIDTFF
Isabel P. Martins & Ângelo Ferreira (Coord)
+ outros membros (seleção/formação dos formadores 
portugueses)

Participação CIDTFF
Isabel P. Martins & Ângelo Ferreira (Coord)
+ 8 membros, Back Office científico-pedagógico

Resumo

Objetivo: apoiar o METL na reforma do ESG 
(10.º-11.º-12.º anos)

Equipa
Equipa multidisciplinar (total 60 especialistas 
de 14 áreas disciplinares que integram o Plano 
Curricular do ESG) | Equipa de designers (25)

Resultados
o Plano Curricular para o ESG
o Programas disciplinares de ciclo de estudos 

para 14 disciplinas 
o Manuais do Aluno (MA) e Guias do Professor 

(GP) para cada uma das 14 disciplinas e para 
os 3 anos de escolaridade

[no total, 42 MA, 42 GP e 14 Programas]

o Plano de equipamento de laboratório de 
ciências (Biologia, Física, Geologia e Química)

o Plano de equipamento de Laboratório de 
Tecnologias Multimédia

o Programa de formação intensiva para 24 
professores timorenses do ESG, na UA, em 
out-nov 2011, sobre o novo Currículo

Website: https://www.ua.pt/esgtimor/

Resumo

Objetivo: apoiar a reconstrução do sistema 
educativo de TL e a consolidação da LP através da 
Formação de Professores do 3.º CEB  e do ESG, no 
âmbito dos novos currículos; da Formação de 
Professores do ESTV nas áreas da LP e novos
currículos.

Equipa (residente em TL)
Coordenador-Geral (timorense) + Coordenadora-
Adjunta (seleção UA (ESG)) | 2 Responsáveis pelas 
Áreas Administrativa e Logística | 14 formadores 
ESG |  20 formadores (de LP) para o ESTV

Destinatários:
Professores do ESG e ESTV
Resultados
o Formação científico-pedagógica de professores do 

ESG (2012-14): 88 (2012), 102 (2013),  84 (2014) 
o Apoio pedagógico aos professores nas escolas do 

ESG (2013-14): 260 (2013) e 310 (2014); 23 escolas 
(2013, 4 municípios) e 24 (2014, 9 municípios)

o Cursos de LP do ESTV (2012-13): professores 335 
(2012, 6 municípios) e 288 (2013, 10 municípios)

o Cursos no âmbito do Novo Currículo do ESTV (2013-
14): professores 154 (2013, Baucau) e 398 (2014, 12 
municípios)

Resumo

Objetivo: apoiar a consolidação do sistema educativo de 
TL (formação académica e profissional de professores) e 
reforço de competências técnico-científicas, didático-
pedagógicas e linguístico-comunicativas em LP de docentes 
e diretores de escola do 3.º CEB e do ESG. 

Equipa (residente em TL)
Coordenador-Geral (timorense) + Coordenadora-Adjunta 
(seleção UA) | Responsável pelas Áreas Administrativa e 
Logística | 11 formadores para 3.º CEB (LP) e 15 para ESG 
(15 disciplinas)

Destinatários: Professores e Diretores de Escolas do 3.º 
CEB e do ESG dos 13 municípios de TL

Resultados
o Cursos de LP para profs. do 3.º CEB (1 ano – 1,5 anos): 

448 participantes; 266 diplomas de aproveitamento (8 
municípios)

o Formação Científico-Pedagógica de profs. de Português 

do 3.º CEB (1 ano – 1,5 anos): 89 participantes; 64 
diplomas de aproveitamento (8 municípios)

o Formação Científico-Pedagógica de profs. do ESG (2-3 

meses; 15 disciplinas): 959 participantes; 815 diplomas 
de aproveitamento (12 municípios)

o Apoio à Direção de escolas: 19 diretores/ano; 23 escolas 
o Espaços reabilitados: 56 (Bibliotecas/salas leitura – 26;

Espaços Ciência – 8; Espaços desportivos – 7; Outros – 15)

Website: http://www.projetoformarmais.com/

Introdução
A Universidade de Aveiro coordenou/ supervisionou, por convite direto, 3 Projetos de cooperação com o Ministério da 
Educação de Timor-Leste, no setor da Educação e Formação, 2009-2018, a saber: 
• Conceção do Plano Curricular e programas de 14 disciplinas para o Ensino Secundário Geral (ESG);

• Conceção de Recursos didáticos para o ESG (42 Manuais para Alunos e 42 Guias do Professor);

• Formação contínua de professores do ESG (15 disciplinas) e de professores do 3.º CEB (Português);

• Lecionação de Cursos de Língua Portuguesa para professores do 3.º CEB;

• Apoio à recuperação nas escolas, de espaços destinados a bibliotecas, laboratórios e outros.

Nota final
Através destes Projetos a UA /CIDTFF (vários membros) conservará uma memória indelével da sua passagem por Timor-Leste, envolvendo a presença efetiva de 
formadores em Escolas Secundárias e Básicas (3.º CEB) de todos os Municípios. Os resultados, mais facilmente contabilizáveis ou verificáveis apenas a médio e longo 
prazo, mereceram apreço imediato dos beneficiários mais diretos. Construiu-se um corpo de conhecimento e experiência potencialmente importante para futuras ações no 
domínio da cooperação internacional no setor educativo, muito em especial com Timor-Leste. 

UA – Universidade de Aveiro | METL – Ministério da Educação de Timor-Leste | Camões, IP – Camões, Instituto da Cooperação e da Língua | FCG – Fundação Calouste Gulbenkian | INFORDEPE – Instituto Nacional de Formação de 
Docentes e Profissionais da Educação | ESG – Ensino Secundário geral | 3.º CEB – 3.º Ciclo do Ensino Básico | ESTV – Ensino Secundário Técnico-Vocacional | MA – Manuais do aluno | GP – Guias do professor | LP – Língua Portuguesa 
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EDUCAÇÃO SEXUAL 
EMANCIPATÓRIA POR MEIO DO 
PENSAMENTO CRÍTICO
Marcia de Freitas Brys1, Sonia Maria Martins de Melo2

& Rui Marques Vieira2

1 e 2 Universidade do Estado de Santa Catarina
2 Universidade de Aveiro

Objetivos do estágio doutoral
• Aprofundamento teórico da interface entre o 

Pensamento crítico e Educação sexual 
emancipatória;

• Recolha de dados nem rádios independentes 
comunitárias em Portugal.

Nasce um projeto doutoral e o estagia na UA-CIDTFF
O estágio doutoral na Universidade de Aveiro  decorreu no contexto de um acordo de cooperação, atendendo à longa 

experiência da UA-CIDTFF nas parcerias com universidades brasileiras; tem como objetivo  ampliar e intensificar as 
parcerias de pesquisa e demais trabalhos entre o Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE/UDESC/Brasil), 
linha de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologia (ECT/PPGE/UDESC), por meio do Grupo de pesquisa 
EDUSEX-Formação de educadores e Educação Sexual-CNPq-UDESC, e o Centro de Investigação Didática e 
Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF/UA) e o LEduC.

Esse  projeto de estágio foi desenvolvido na Universidade de Aveiro entre os meses de janeiro a abril de 2019 e faz 
parte  do projeto de Tese intitulado “EDUCAÇÃO SEXUAL EMANCIPATÓRIA NAS ONDAS DE UMA RÁDIO 

COMUNITÁRIA: QUANDO A LEITURA DO MUNDO PRECEDE A LEITURA DA PALAVRA”.

Atividades na Universidade de Aveiro durante 
o período de estágio doutoral 
• Orientações do Professor Rui M. Vieira na 

produção das fichas para as visitas técnicas e 
indicações de leituras para aprofundamento 
sobre comunidades e Pensamento critico

• Participação nas aulas de 2 disciplinas: Didática 
das Ciencias Naturais e Metodologia de 
Investigação em Educação

• Participação do I Encontro Luso-Brasileiro de 
Educação e Tecnologias e da  VI Edição do ciclo 
de palestras “UnderInvestigation: 
Psicologia&Educação@UA”

Considerações sobre o estágio doutoral 
Apesar do curto periodo (114 dias) o estágio 
doutoral na UA-CIDTFF,  proporcionou o contacto 
com rádios independentes e  momentos de 
aprofundamento teórico e  possibilitou extrapolar 
os objetivos iniciais proposto, contribuindo para a 
ampliação das competências  de investigação da 
1ª autora deste poster.

Coleta de dados
Visitas nas rádios independentes de Portugal  e  
entrevistas 

• Radio Manobras – Porto
• Radio Manobras- Programa Anita no Trabalho 
• Hospital Júlio de Matos-Programa Rádio Aurora, a outra 

voz – Lisboa 
• Rádio Zero- Instituto Superior Técnico - Lisboa
• Radio Zero – Programa Zero preconceito

• Atividades extras:  
• Visitas:  Escola da Ponte, Escola Ciência Viva de Vila 

Nova da Barquinha; Associação para o Planeamento da 
Família- APF, Centro de Infância arte e qualidade –
CIAQ1, Instituto Paulo Freire de Portugal onde participei 
do Seminário “A inclusão educativa dos excluídos do 
sistema escolar: o Arco maior tem sido o caminho”.

Fig. 1 – Hospiital Julio de Matos 
Local onde acontecem as gravações do programa:
Radio Aurora, a outra voz

Fig. 2 – Estúdio da Rádio Zero
João Bacalhau e Manuel Reis
Comissão de gestão da Rádio Zero

Fig. 3 – Criadoras do programa Anita no Trabalho
Billy e Eli 

1. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação/PPGE/ Universidade do Estado de Santa Catarina/UDESC, Membro do 
Grupo de Pesquisa EDUSEX Formação de Educadores e Educação Sexual CNPq/UDESC -E-mail: pedagogamarciafreitas@gmail.com
2. Professora Titular IX no Departamento de Pedagogia do Programa de Pós-Graduação em Educação/PPGE/UDESC, Líder do Grupo 
de Pesquisa EDUSEX Formação de Educadores e Educação Sexual CNPq/UDESC, vice coordenadora do Laboratório TEIAS, e 
orientadora da Tese em andamento e coautora desse trabalho. E-mail: soniademelo@gmail.com
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mailto:soniademelo@gmail.com
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Educação em Português para 
aprendentes imigrantes e 
refugiados em contexto não 
formal
Joana Pinho & Maria Helena Ançã
Universidade de Aveiro

Finalidade do estudo
Desenvolvimento de um Projeto de Educação em 
Português Língua de Acolhimento – PEPLA, em 
colaboração com os professores no terreno, dirigido a 
imigrantes e refugiados em contexto não formal.

Questão de investigação
Quais as repercussões do PEPLA nas 
aprendizagens do PLA por I-R em contexto não 
formal? 

Estado da arte 
Problemática do estudo

Objetivos de investigação
1. Caracterizar o processo de ensino e de 

aprendizagem do PLA a I-R no contexto não 
formal;

2. Desenvolver o PEPLA, a partir dos desafios e 
potencialidades identificadas por professores e 
aprendentes relativamente ao processo de 
ensino e de aprendizagem do PLA a este 
público;

3. Refletir sobre as repercussões do PEPLA nas 
aprendizagens do PLA por I-R, em contexto não 
formal.

Desenvolvimento do estudo

Chegada de refugiados e migrantes à UE: verificou-se um 
aumento muito expressivo do número de requerentes de asilo, 
(mais de 2,5 milhões, nos anos de 2015 e 2016) [2].

Plano de Ação da UE: Programa de Recolocação (integra 
o ensino e aprendizagem da língua do país recetor, aspeto 
crucial no acolhimento e integração) [3].

Ensino da Língua de acolhimento: flexível, moldável, dinâmico 
e inclusivo, permite estabelecer uma “relação mais profunda 
entre quem abriga e quem é abrigado, logo integrado” [4].

Estado da arte 
Ensinar PLA a imigrantes e refugiados

Contextos 
psicossociais 

e 
psicolinguísti-

cos [5] 

Os grupos de 
aprendizagem 

heterogéneos [5]

Diferentes 
contextos de 
aprendiza-

gem [5]

• Definição do quadro 
teórico, legal e 
estatístico;

• Levantamento de 
associações onde 
decorrem aulas de PLA 
dirigidas a I-R;

• Estabelecimento dos 
primeiros contactos com 
duas das associações.

Fase 1
Revisão Bibliográfica

• Realização de entrevistas 
semiestruturadas a 
responsáveis de associações, 
professores e alunos;

• Observação de aulas 
(vídeogravação e diário do 
investigador);

• Análise de conteúdo [6] em 
WebQDA.

Fase 2
Estudo Exploratório

• Conceber, validar e 
implementar o PEPLA em 
colaboração com os 
professores;

• Avaliar o PEPLA, com 
recurso a entrevistas aos 
alunos e a documentos 
produzidos por si;

• Análise de conteúdo [6] dos 
dados obtidos.

Fase 3
Estudo intensivo

• Elaboração de 
conclusões gerais 
que digam respeito 
às repercussões do 
PEPLA ao nível das 
conceções dos I-R 
na melhoria das 
suas aprendizagens 
em PLA.

Fase 4
Conclusão do 

estudo

[4] Ançã, M. H. (2017). A língua de acolhimento na educação em 
português. In Anais do XI CONSIPLE (pp. 34–44). Salvador: 
SIPLE.
[5] Oliveira, A. M. (2010). Processamento da Informação num 
Contexto Migratório e de Integração. In M. H. Ançã (Org.), 
Educação em Português e Migrações (pp. 8–45). Lisboa: LIDEL
[6] Bardin, L. (2009). Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70. 

Este estudo enquadra-se nos objetivos da linha PLNM do
LEIP/CIDTFF, na qual tem sido trabalhado o conceito de ‘língua

de acolhimento’, conceito esse que esteve na base do projeto de
investigação Aproximações [1].
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Ensinar ciências ao longo     
do ensino básico
Desenvolvimento sustentável e 
atividades práticas sobre solos

Patrícia João1, 2, Ana V. Rodrigues1 

& Maria Helena Henriques2

1 Universidade de Aveiro
2 Centro de Geociências, Universidade de Coimbra
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Produtos da investigação
• Disponibilização online e interativa de uma proposta validada de 

sequência didática e respetivos recursos numa perspetiva 
interciclos sobre solos no âmbito da EDS;

• Enunciação fundamentada de um conjunto de princípios 
orientadores transferíveis para a conceção de outras sequências 
didáticas desta natureza;

• Compilação de recomendações para (re)organização curricular do 
Ensino Básico e Formação de Professores no sentido de 
promoção destas práticas.

Questões de investigação Objetivos Técnicas de recolha de dados 
(Instrumentos)

1. Como organizar 
temáticas/conteúdos de ciências 
de forma coerente, sistemática e 
sequencial ao longo do Currículo 
do Ensino Básico (EB), numa 
perspetiva de Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável 
(EDS)?

• Inventariar políticas educativas e 
orientações curriculares no âmbito de 
abordagens integradas e interciclos, 
educação científica e solos.

• Conceber e validar uma sequência 
didática integrada e interciclos e 
respetivos recursos didáticos para a 
temática solos no âmbito da EDS.

• Conceber, planificar, implementar e avaliar 
um Programa de Formação Contínua para 
Professores do Ensino Básico elaborarem 
e validarem sequências didáticas e 
respetivos recursos numa perspetiva 
interciclos sobre solos no âmbito da EDS.

• Avaliar as potencialidades e limitações 
das sequências didáticas implementadas.

• Inquérito por questionário (questionários)

• Inquérito por entrevista (guião de 
entrevistas)

• Observação participante (diário da 
investigadora com videogravações)

• Compilação documental (pareceres dos 
peritos, grelhas de avaliação dos peritos, 
reflexões da investigadora e dos PF)

2. Como operacionalizar tal 
organização, através do ensino 
prático experimental de temas de 
ciências, no âmbito da EDS, dentro 
e fora da sala de aula, de forma 
articulada, coerente, progressiva 
ao longo do EB?

3. Que estratégias de formação 
contínua potenciarão o 
desempenho de professores no 
desenvolvimento de sequências 
didáticas desta natureza?

Fig. 1 – Relação entre conceitos do projeto apresentado
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Fig. 1 – Módulos de formação
Disponíveis em formato digital e impresso

Investigação – Publicações exemplificativas
(Desde artigos, capítulos de livros a dissertações de mestrado e teses 
de doutoramento)

[1] Andrade, A.I., & Moreira, G. (eds.) (2002). Intercomprehension in

language teacher education. Intercompreensão na formação de

professores de línguas. Brochura plurilingue de divulgação. Aveiro: UA.

[2] Andrade, A.I., & Sá, C. (eds.). (2003). A intercompreensão em
contextos de formação de professores de línguas: Algumas reflexões
didácticas. Cadernos Didácticos. Série Línguas. Aveiro: UA.

[3] Pinho, A. S. (2008). Intercompreensão, identidade e conhecimento

professional na formação de professores de línguas. Tese de
doutoramento. Aveiro: UA.

ILTE: Intercomprehension in 
Language Teacher Education
(1998-2002)

Ana Isabel Andrade1 & Ana Sofia Pinho2

1 Universidade de Aveiro
2 Universidade de Lisboa

Equipas envolvidas:
Escuela Oficial de Idiomas de Salamanca (Espanha)

Pädagogishe Akademie des Bundes in Wien (Áustria)

Università degli Studi de Piemonte Orientale “Amadeo 

Avogrado" (Itália)

Ostfold College School of Education Halden (Noruega)

Universidade de Aveiro – Departamento de Didática e 
Tecnologia Educativa (Portugal)

University of North London - School of Education
(Reino Unido)

Projeto ILTE – Finalidades:

Este projeto partiu da centralidade conferida à noção de intercompreensão na formação de professores para o
desenvolvimento de uma educação plurilingue e intercultural e para um trabalho colaborativo e articulado entre as
diferentes línguas do currículo, materna(s) e estrangeiras, no desenvolvimento de uma competência comunicativa
mais global. Visava:

• construir módulos de formação de professores, de modo a desenvolver conhecimento sobre a intercompreensão
em contextos de ensino-aprendizagem das línguas;

• formar professores capazes de desenvolverem nos aprendentes a capacidade de estabelecer pontes entre línguas
e culturas com base em competências e conhecimentos linguísticos, culturais e de aprendizagem já adquiridos;

• desenvolver nos professores de línguas a capacidade de trabalhar em conjunto e de forma concertada, no sentido
de desenvolverem a competência plurilingue dos aprendentes.

Este projeto trabalhou a Intercompreensão em diferentes famílias de línguas e permitiu compreender como pode este
conceito ser trabalhado em contextos de formação de professores, tendo servido de base para programas de
formação e projetos de investigação-intervenção em diferentes níveis de ensino.

Equipa portuguesa (coord.)
Ana Isabel Andrade (coord.)
Ana Sofia Pinho 
Cristina Manuela Sá 
Filomena Martins 
Gillian Moreira 
Manuel Bernardo Canha 
Maria Helena Ançã 
Maria Helena Araújo e Sá 
Maria José Veiga 
Teresa Alegre

Módulos de Formação
Equipa portuguesa
Módulo 1 – Sensibilização à diversidade linguística e 
cultural

Módulo 2 – Da consciência comunicativa à competência 
intercultural

Módulo 3 – Consciência linguística e gramática 
pedagógica 

Módulo 4 – Estratégias de leitura e intercompreensão

Referência: Projeto Socrates – Lingua Acção A, n.º 56290-
CP-3-1998-LINGUA-LA

Fig. 2 – Brochuras de divulgação
Disponíveis em edição bilingue



Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais através da
FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito
do projeto UID/CED/00194/2019.

Imagens das línguas e dos 
povos na comunicação 
intercultural: percursos de 
investigação

Maria Helena Araújo e Sá & Susana Pinto
Universidade de Aveiro 

Caracterização-síntese da investigação 
Problemática 
As imagens dos sujeitos relativamente às línguas e culturas influenciam os processos de ensino-aprendizagem, a abertura
às línguas e culturas, a relação com o Outro e a construção de processos identitários. Em sociedades marcadas pela
diversidade, e no âmbito de uma ciência que assume a sua missão transformadora, importa desenvolver investigação sobre
esta temática, equacionando ações de educação/formação em línguas que contribuam para a comunicação intercultural.

Conceito nuclear
Imagens: construtos sociais coletivos, mutáveis e moldáveis, criados no âmbito de processos dinâmicos e evolutivos por
indivíduos e grupos de acordo com as suas histórias e experiências de vida, fazendo parte do seu processo de apreensão e
construção da realidade.

Questões de investigação
✓ Que imagens das línguas e culturas circulam em diferentes contextos sociais? Como evoluem? Através de que

dinâmicas? Que fatores as determinam?

✓ Como estas imagens influenciam o comportamento comunicativo dos sujeitos, particularmente em situações plurilingues 
e interculturais e de educação e formação linguística? 

✓ Como as práticas de educação e de formação podem intervir no desenvolvimento de imagens que favoreçam valores, 
comportamentos e atitudes de abertura às línguas/culturas e à sua diversidade?

Imagens das línguas na comunicação intercultural: contributos para o desenvolvimento da competência plurilingue 
(POCTI/CED/45494/2002; 2003-2006)

I.R.: Maria Helena Araújo e Sá
Universidade de Aveiro  (Coord.)
Associação de Professores de  Português
Instituto Politécnico de Lisboa

Projeto
Imagens do Ensino do Português no 
Estrangeiro (2011-2013)
I.R.: Sílvia Melo-Pfeifer
IP Camões: CEPE Alemanha 
(Coord.); CEPE Reino Unido
Universidade de Aveiro 

Pós-doc
Crenças, atitudes e imagens em 
relação a línguas e culturas indianas 
em Moçambique (2019-2020)
I.R.: Carla Maciel
Fundação Calouste Gulbenkian  
UP Maputo

Doutoramentos em curso
Imagens das línguas e dos povos 
da CPLP de professores 
moçambicanos em formação 
inicial (Ana Monteiro; M.H. Araújo 
e Sá & M. Bastos)
As línguas de Angola na escola: 
perceções dos professores sobre 
ensino e aprendizagem do 
Nyaneka-Nkumbi (Georgina 
Figueiredo; M.H. Araújo e Sá & R. 
Faneca)
Educação para o plurilinguismo: 
um projeto escola, museus e 
famílias (Raquel Carinhas; M.H. 
Araújo & Sá & D. Moore)Doutoramentos concluídos

• Emergência e negociação de imagens das línguas em encontros interculturais 

plurilingues em chat (S. Melo, 2006)
• A cultura linguística em contexto escolar: um estudo no final da escolaridade 

obrigatória (A.R. Simões, 2006)
• Imagens das línguas e afetividade em contexto escolar. Um estudo sobre o alemão 

(A. Schmidt, 2011)
• As línguas na Universidade de Aveiro: discursos e práticas (S. Pinto, 2012)
• Línguas em Timor-Leste – que gestão escolar do plurilinguismo? (L. Soares, 2014)
• Imagens recíprocas de estudantes universitários portugueses e turcos: para uma 

mediação intercultural entre Portugal e Turquia (D. Basílio, 2017)

Destaque - última publicação 

Araújo e Sá, M. H., Basílio, D., & 
Monteiro, A.C (2019). As imagens das 

línguas e dos povos no desenvolvimento 
de uma literacia intercultural em 

educação em línguas. In A. Siopa et al 

(Eds.), Língua e literacia(s) no século 

XXI. Porto: Porto Editora.
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Investigação e práticas de 
Educação em Ciências - IPEC 
Contributos para o desenvolvimento 
profissional de professores

Maria João Loureiro, Margarida M. Marques
& Luís Marques
Universidade de Aveiro

Problemática: Fosso entre a investigação em Educação em Ciências e a prática letiva; Potencialidades das TIC pouco
exploradas para articular investigação em educação e prática letiva.

Estratégia: Constituição de uma comunidade de prática (CoP) online para desenvolvimento de módulos curriculares na área
da Sustentabilidade.

Metodologia: Estudos de caso com múltiplas unidades de análise: dinâmicas da CoP, estratégias de ensino… (fig. abaixo).

Análise de dados: Análise de interação online com diversos objetos de investigação (fig. abaixo) e análise de artefactos.

Resultados: redesenho do modelo de desenvolvimento profissional de professores (DPP) de Clarke & Hollingsworthn (fig.
abaixo [1]) e desenvolvimento de vários referenciais de análise, de acordo com os objetos de estudo. No âmbito do projeto
foram desenvolvidos cinco projetos de investigação (4 mestrados e 1 doutoramento) e publicados diversos artigos.

Dinâmica coerente 
com as fases de 

desenvolvimento de 
CoP de Wenger [4]

Estratégias
inovadoras e 

eficazes [9,10], 
coerentes com 

princípios de DC 
atuais [11]

Desenvolvimento de 
competências

profissionais do 
professor: planificação, 

avaliação e 
reflexividade [6,7,8]

Ambiente de DPP 
(CoP online)

[2,3]

Domínio Externo

Domínio da Prática

Domínio da Consequência

Domínio Pessoal

Interação entre 
professores e 
investigadores

online e presencial com 
papéis diferenciados [5]

Objetivo partilhado: 
melhoria das práticas 

letivas [2,4]

Planificação

Imple-
mentaçãoAvaliação

Problemas
emergentes das 

praticas [2,4]

[4]

implementação

reflexão

Pr
od

uç
ão

(1
1

an
os

)

[1] Marques, M., Loureiro, M.J. & Marques, L. (2018). Contributions to Science Teaching Practice of an Online Community of Practice of
Teachers and Researchers.

[2] Marques, L., Loureiro, M.J., Praia, J.F., Lopes, C., Marques, M.M., Pinho, S., et al. (2008). Descrição detalhada das actividades
efectuadas no decurso do projecto IPEC.
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Fig. 1 – Imagem do portal do projeto

KOINOS: European Portfolio of
Plurilingual Practices

Ana Raquel Simões (coord), Ana Isabel Andrade, 
Carlota Thomaz, Filomena Martins, Helena Araújo e Sá, 
Marta Santos, Mónica Lourenço,
Rosa Faneca & Susana Pinto
Universidade de Aveiro

Portal do projeto
www.plurilingual.eu
- é um recurso ao serviço da formação e, ao mesmo 

tempo, um compilador e sintetizador das experiências, 
resultados e propostas do projeto Koinos.

- é uma ferramenta viva que se nutre das práticas 
educativas e, ao mesmo tempo, as alimenta, para 
promover o desenvolvimento do conhecimento e 
inovação destas em benefício da educação plurilingue 
e intercultural.

Público do portal: profissionais da educação, 
agentes educativos e sociais, público em geral.

KOINOS
Descrição do projeto:
• projeto Erasmus+ (refª 2015-1-ES01-KA203-016127), que pretende promover o desenvolvimento de práticas de literacia 

plurilingue através de:

i) ações formativas dirigidas a alunos, professores (em formação e no ativo) e a toda a comunidade;

ii) construção de um conjunto de recursos digitais disponíveis no portal educativo do projeto; 

iii) descrição de práticas educativas cujos resultados possam servir como inspiração para a educação sobre o 
plurilinguismo e a diversidade cultural.

• Instituição coordenadora: Instituto Municipal de Educação de Barcelona

• Sócios europeus: Universidade de Aveiro, Universidade de Barcelona, Universidade Autónoma de Barcelona e 
Universidade de Hamburgo e uma rede de escolas colaboradoras do 1.º CEB nos diferentes países.

• O projeto enquadra-se no trabalho desenvolvido pelo LALE (Laboratório Aberto para a Aprendizagem de Línguas 
Estrageiras) e na investigação e formação dinamizadas no âmbito do Grupo 1 do CIDTFF (Linguagens, Discursos e 
Identidade)

Secções do portal:
i) Formação: secção onde se recolhem os materiais e as ações formativas realizadas nas diferentes instituições, no 
âmbito da partilha conceitos e práticas de educação inclusiva, plurilingue e intercultural. 

ii) E-portfolio: coleção de produtos digitais resultantes da aprendizagem, experiências e reflexões de professores e 
seus alunos no desenvolvimento de suas competências linguísticas dentro e fora da escola. 

iii) Dossiê: conjunto de materiais educativos, unidades didáticas e outros recursos relacionados com o plurilinguismo e 
a diversidade cultural, experimentados e selecionados durante a investigação e ações educativas.

iv) Histórias de vida linguística: recurso que leva os alunos e os professores a refletirem sobre o seu próprio 
repertório linguístico e tudo o que isso implica a nível pessoal e educativo.

v) Tapetes viajantes e maletas via: recurso interativo multimodal que parte das atividades da aula e permite realizar 
uma viagem pelo mundo da pluriliteracia na companhia de outros leitores, incluindo as famílias.

Fig. 2 – Exemplo de um tapete viajante 

Apresentação da 
turma do 4º ano 

do CESMM

Os alunos 
pedem que lhes 
expliquem…

Os alunos 
sugerem que 
realizem esta 
atividade…

Fig. 3 – Exemplo
de uma maleta física

Perspetivas futuras: continuação de trabalho de intercâmbio das maletas (físicas e virtuais) por escolas parceiras. 

http://www.plurilingual.eu/
propostas.docx
propostas.docx
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Algumas produção decorrente do projeto
Andrade, A. I. (coord.) et al (2008). Línguas e educação: orientações para um projeto. Aveiro:
Universidade de Aveiro.

Andrade, A. I & Pinho, A. S. (orgs.) (2010). Línguas e educação: práticas e percursos de

trabalho colaborativo. Perspectivas a partir de um projecto. Aveiro: Universidade de Aveiro.

Marques, C. (2010). A educação para a era planetária: diversidade linguística e cultural.
Aveiro: Universidade de Aveiro. Dissertação de Mestrado.

Martins, C. (2015). Supervisão colaborativa para uma educação inclusiva : um estudo com

professores do ensino regular. Aveiro: Universidade de Aveiro. Tese de doutoramento.

Mesquita, L. (2016). Colaborar para uma educação plural em línguas: que possibilidades em

contexto escolar português? Aveiro: Universidade de Aveiro. Tese de doutoramento.

Tomaz, C. et al (org.) (2010). Línguas e educação: perfis profissionais de professores e

investigadores. Um estudo no distrito de Aveiro. Aveiro: Universidade de Aveiro.

Línguas e educação: construir 
e partilhar a formação 

Ana Isabel Andrade, Carlota Tomaz & Ângela Espinha
Universidade de Aveiro

Desenvolvimento e fases do projeto

1. Caracterização do público-alvo (professores de línguas
de diferentes graus de ensino);

2. Organização de um dispositivo de formação e de suporte
à construção de uma comunidade de desenvolvimento
profissional (CDP);

3. Constituição da CDP com construção colaborativa de
programas de intervenção e de investigação nas/sobre
práticas de educação em línguas;

4. Recolha de dados com inquéritos por questionário
e entrevista, reflexões escritas dos participantes e
resultados dos projetos de intervenção nas escolas;

5. Análise dos dados e discussão dos resultados;

6. Organização de um encontro nacional de divulgação.

Objetivos do projeto 
• Caracterizar profissionais da educação em línguas (professores do 1º Ciclo do Ensino Básico e de línguas dos 

ensinos básico e secundário e investigadores/formadores), relativamente a motivações e representações sobre 
formação, investigação, desenvolvimento profissional, colaboração e educação em línguas.

• Construir conhecimento sobre comunidades de desenvolvimento profissional (CDP) em Educação em Línguas.

• Estudar dinâmicas de construção de uma CDP (organização, gestão, papéis…).

• Compreender trajetórias de desenvolvimento profissional em contexto de trabalho colaborativo:

• Compreender o contributo de dinâmicas de trabalho colaborativo para o desenvolvimento profissional dos 
participantes, antecipando cenários de desenvolvimento de CDP.

• Contribuir para políticas de formação e de investigação na área da educação em línguas.

Duração
• 36 meses - outubro 2007 a janeiro 2011

Financiamento
• FCT (PTDC/CED/68813/2006/FCOMP-01-0124-FEDER-007106)

Resultados
• Caracterizaram-se os profissionais de educação em línguas

da região de Aveiro (professores dos Ensino Básico e
Secundário, investigadores e formadores), em relação às
conceções de formação, investigação, colaboração e
educação em línguas;

• Constituiu-se uma CDP com Oficinas de Formação,
intituladas “Colaborar em práticas de”, “educação plurilingue
e intercultural”, “ensino da leitura” e “ensino da escrita”, que
envolveu 50 professores e 20 investigadores que
desenvolveram 15 projetos de educação em línguas nas
escolas da região;

• Construiu-se conhecimento sobre CD, sobre dinâmicas de
construção, negociação e desenvolvimento de comunidades,
bem como sobre os efeitos dessa construção nas trajetórias
de desenvolvimento profissional dos atores da educação em
línguas em contextos de trabalho colaborativo
(http://linguaseeducacao.web.ua.pt).

• Realizaram-se ações de formação como: ”Observar, partilhar

e construir: possibilidades de desenvolvimento profissional

docente” ou “Supervisão colaborativa para uma educação

inclusiva" que deram origem a dissertações de mestrado e
teses de doutoramento.

Produtos
Publicações e comunicações

Equipa
Ana Isabel Andrade (coord.); Luísa Álvares pereira; Maria Helena Ançã; Helena
Araújo e Sá; Mónica Bastos; Manuel Canha; Inês Cardoso; Mariana Clemente;
Ângela Espinha; Teresa Ferreira; Sílvia Gomes; Lurdes Gonçalves; Luciana Graça;
Esperança Martins; Filomena Martins; Sílvia Melo; Gillian Moreira; Ana Luísa
Oliveira; Ana Sofia Pinho; Susana Pinto; Cristina Sá; Susana Sá; Leonor Santos;
Ana Raquel Simões; Carlota Tomaz.

Consultores
Flávia Vieira; Guilherme Toledo Prado.

http://linguaseeducacao.web.ua.pt)/
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Fig. 1 – Guiões Didáticos desenvolvidos para o PFEEC pela equipa nacional

Impacte (“Relatório Final do Projeto Avaliação do Impacte do Programa de Formação em Ensino Experimental”, Martins et al., 2012)

• Os Professores que frequentaram o PFEEC um ano passaram a contemplar temáticas das Ciências no Estudo do Meio e o ensino 
experimental nas suas práticas, e passaram a  utilizar diversas atividades dos guiões didáticos desenvolvidos no âmbito do PFEEC;

• Verificou-se claramente uma dependência linear direta positiva entre a pontuação na dimensão capacidades e a pontuação 
total para os alunos cujos professores frequentaram o PFEEC. 

• Encontraram-se substanciais mudanças na formação inicial de professores nesta área, nos Manuais Escolares, especialmente 
do 1º CEB de Estudo do Meio, e na melhoria da dinâmica das escolas.

O PFEEC em Portugal e na UA
Impacte(s) e Implicações

Isabel P. Martins1, Filomena Teixeira1,
Celina Tenreiro-Vieira1, Rui M. Vieira1,
Ana Rodrigues1,  Fernanda Couceiro1

& Maria Luísa Veiga2

1 Universidade de Aveiro
2 Instituto Politécnico de Coimbra, ESE

Quadro 1 – N.º de Escolas, Professores e 
respetivos Alunos envolvidos, a nível nacional

PFEEC - Programa de Formação em Ensino Experimental das Ciências 
Âmbito de aplicação: Portugal continental, 4 anos (2006 – 2010)

Finalidade: melhoria do ensino experimental das Ciências no 1.º CEB, através do desenvolvimento, de forma fundamentada e 
sustentada cientificamente, de práticas de ensino e de aprendizagem de base experimental.

Criação: Ministério da Educação | XVII Governo Constitucional (Despachos n.º 2143/2007, de 9 de fevereiro e n.º 701/2009, de 9 
de janeiro) 

Equipa nacional de conceção e acompanhamento: Isabel P. Martins (coordenação); Maria Luísa Veiga, Filomena Teixeira, 
Celina Tenreiro-Vieira, Rui M. Vieira, Ana Rodrigues, Fernanda Couceiro. Esta equipa concebeu o PFEEC, o Manual de 
Formação de Professores e os Guiões Didáticos (total 8, figura 1) e identificou todos os equipamentos que foram fornecidos às
Escolas pelo ME. 

Instituições envolvidas na formação (18 equipas): 
4 Universidades – Aveiro, Minho, Évora, UTAD; 
14 Institutos Politécnicos – Viana do Castelo, Bragança, Porto, Viseu, Castelo Branco, Guarda, Coimbra, Leiria, Santarém, 
Lisboa, Portalegre, Setúbal, Beja, ESE de Faro. 
Cada equipa era constituída por um Coordenador Institucional (designado localmente) e um grupo de Formadores, internos e/ou 
externos à própria Instituição de formação. 

Site do PFEEC: http://www.dge.mec.pt/programa-de-formacao-em-ensino-experimental-das-ciencias

Quadro 2 – N.º de Escolas, Professores e 
respetivos alunos envolvidos, no distrito de 
Aveiro

Implicações  do PFEEC para 
a Educação em Ciências e a 
formação de Professores 
- Necessidade de Formação de 

Professores, nomeadamente 
dos que não tiveram acesso à 
formação e seu alargamento a 
outros níveis de ensino;

- Programas curriculares e 
”aprendizagens essenciais” 

coerentes e articuladas com o 
ensino experimental.

Ano Letivo Nº de Professores 
Formandos Nº  Escolas Nº Alunos

2006-2007 120 61 2377

2007-2008 316 159 6249

2008-2009 244 127 4386

2009-2010 110 52 1666

Total 790 399 14678

Ano Letivo Nº de Professores 
Formandos Nº  Escolas Nº Alunos

2006-2007 986 581 17472

2007-2008 2961 1495 53986

2008-2009 2940 1471 53732

2009-2010 1215 698 24169

Total 5141 4245 149359

http://www.dge.mec.pt/programa-de-formacao-em-ensino-experimental-das-ciencias
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Percurso do EduPARK no 
Jogo da Macaca
Mobile learning a mudar mentalidades 
sobre como se pode aprender

Lúcia Pombo & Margarida M. Marques
Universidade de Aveiro

7 mai 19
Macacas do 
EduPARK
chegam à L.U.A.

14 nov 18
Prémio ECIU 

Team Award for 

Innovation in 

Teaching and 

Learning

9 jul 18
EU AMO EduPAK
1ª edição da Ação de 
Formação outdoor 
para professores

3 nov/6 dez 17
Instalação placas 
RA/ inauguração 

app EduPARK

5 jun 17
Lançamento livro 
EduPARK
Em colaboração com 
a Câmara Municipal 
Aveiro

21 nov 16
1ª atividade com 
alunos
Alunos do 8. ano 
experimentam a 1ª 
versão da app

10 jul 17
Visita do 
consultor externo
Prof. Martin Llamas 
Nistal, Univ. Vigo

29 jul 18
EduPARK no 
Parque da Cidade
Reconhecimento da 
Câmara Municipal 
Aveiro

1 jun 16
Início do projeto

+1200 alunos Ens. Bás./Sec.
+300 professores

+130 alunos Ens. Superior
+1000 público em geral

Financiado por:

Departamentos envolvidos:
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Percursos  em Intercompreensão 
no CIDTFF: origens, caminhos e 
desenvolvimentos

Ana Isabel Andrade & Maria Helena Araújo e Sá 
Universidade de Aveiro 

Genealogia dos projetos

)

Nota Final

ANDRADE, A.I., MARTINS, F. & PINHO, A.S. (em publicação).

Formação de formadores e intercompreensão:
potencialidades investigativas de um referencial de
formação (REFDIC) EL.LE. Edizioni Ca’ Foscari.

ARAÚJO E SÁ, M. H. & ESPINHA, Â. (2018). “Adios… che
l’avventura cominci! :)”: a construção da imagem de si
enquanto motor da relação intercultural. Investigar em

Educação, 2(7), 37-70. Retrieved from:
http://pages.ie.uminho.pt/inved/index.php/ie/article/view/135 .

Último professor in-mobility

Francisco Calvo del Olmo (UFPR), Brasil
Experiências de formação e de curricularização IC em

línguas românicas (ICLR) em universidades europeias e

latino-americanas

janeiro 2019

Série Propostas 2 (2004); 5 (2010); 6 (2011) 

Série Reflexões 4 (2011); 5 (2014)

Doutoramentos concluídos

Emergência e negociação de imagens das línguas em encontros

interculturais plurilingues em chat (SÍLVIA MELO, 2006).

Intercompreensão, aprendizagem de línguas e didáctica do

plurilinguismo (LEONOR SANTOS, 2007).

Intercompreensão, identidade e conhecimento profissional na

formação de professores de línguas

(ANA SOFIA PINHO, 2008).

Consciência cultural crítica numa comunidade virtual educativa em

línguas (MÁRIO CRUZ, 2011).

A intercompreensão de línguas românicas e a leitura de textos

acadêmicos na formação dos estudantes de Letras (estágio de
Doutoramento; USP; LIVIA PAULO, 2017)

GALANET - plateforme pour le développement de 
l'intercompréhension en langues romanes
(2001-2004) (Sócrates/Língua)
Coordenação: Christian Degache (Univ. Grenoble) 

GALATEA Développement de la compréhension en langues 
romanes 
(1997-1999) (Sócrates/Língua)
Coordenação: L. Dabène (Univ. Grenbole); 

ILTE - Intercomprehension in Language Teacher Education
(1998-2001) (Socrates/Língua) 
Coordenação: Ana Isabel Andrade (Univ. Aveiro)

Chain Stories
(2006-2009) (Socrates/Língua)
Coordenação: Stephen Moran (Centro Navarro de 
Autoaprendizaje de Idiomas)

GALAPRO - Formation de formateurs à l’intercompréhension en 

langues romanes
(2008-2010) (Projet LLP)
Coordenação: Maria Helena Araújo e Sá (Univ. Aveiro)

Redinter - Rede Europeia de Intercompreensão

(2008 – 2011) (LLP - Programme Transversal).
Coordenação: Filomena Capucho (Univ. Católica) 

MIRIADI - Mutualisation et Innovation pour un Réseau de 
l’Intercompréhension à Distance

(2012-2015) (LLP - Programme Transversal),
Coordenação: Sandra Garbarino (Univ. Lyon)

EVAL-IC - Evaluation des compétences en 
intercompréhension: réception et interactions plurilingues
(2016-2019) (Erasmus+).
Coordenação: Christian Olliver (Univ. Réunion )

Referenciais de formação e avaliaçao
Pós doutoramentos concluídos

Dinâmicas plurilingues geradas e expandidas a partir da
participação em projectos europeus orientados para a
intercompreensão (SÍLVIA MELO-PFEIFER, 2009-2010).

Alarcão (1994) conceptualiza a Didática de Línguas (DDL) em torno de 3 dimensões: a
investigação, a formação (de professores e alunos) e a prática profissional. A autora refere-se a
um tríptico que pode ser observado sob vários ângulos, mas cuja mensagem só pode ser
compreendida por um olhar global. O percurso da IC no CIDTFF é uma ilustração deste “olhar

global” e das suas potencialidades: uma DDL que compreende cada vez mais a importância da
diálogo entre sujeitos e comunidades de línguas e culturas diversas; uma DDL que se desenvolve
na interação entre múltiplos conceitos, discursos e atores – no interstício dos quais importa definir
novos rumos, novos parceiros, novos desafios, novas propostas, num trabalho que mobilize novas
articulações conceptuais, outros atores e outros contextos educativos.

Próximo professor in-mobility

Ana Cecilia Perez, Univerdade de Cordoba, Argentina
A intercompreensdão na aprendizagem das disciplinas: o

caso da biologia

setembro 2019

Aprendizagem Formação Redes/disseminação/stakeholders

Cadernos do LALE

Formação Avançada Formação (em IC pela IC)

Doutoramentos em curso/preparação

Integração curricular da IC à distância: práticas, regulação e

perspetivas (ÂNGELA ESPINHA, 2015).

Percepção da distância e Intercompreensão entre línguas

românicas. Um estudo multi-casos com cinco universidades da

Europa latina (Carolina Nogueira-François; co-tutela com Univ.
Lille; 2019)

Desenvolvimento das multiliteracias em estudantes surdos:
contributos de um Programa de Intercompreensão em Línguas.
(Carolina Lúgaro; em preparação)

Últimas Públicações

Professores in-mobility

FORMICA - FORMation à l’InterCompréhension Appliquée
(2012; LLP, Erasmus Intensive)
Coordenação: Marie-Christine Jamet (Univ. Ca’ Foscari Venezia)
16 Instituições parceiras, 5 países

Galapro (2010-2015): +/- 1 000 formadores

Miriadi (2012-2015)

http://pages.ie.uminho.pt/inved/index.php/ie/article/view/135
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Projeto Ja-Ling:
Uma porta para as línguas

(2000-2003)

Filomena Martins & Ana Isabel Andrade
Universidade de Aveiro

Objetivos do projeto Ja-Ling:
- difundir uma abordagem plural das línguas no currículo
escolar de diferentes países europeus;
- experimentar a abordagem em contextos reais de ensino/
aprendizagem;
- adaptar, produzir, implementar e validar materiais didáticos;
- elaborar e testar instrumentos de avaliação adequados aos
diferentes intervenientes e situações educativas;
- sensibilizar e formar professores capazes de promover a
sensibilização à diversidade linguística nos contextos em que
intervêm (Andrade & Martins, 2009).

As línguas abrem portas e janelas
O Projeto Ja-Ling (Janua Linguarum – Uma porta para as línguas – 2001-2004 - pretendeu conceber e 
desenvolver suportes didáticos de sensibilização à diversidade linguística para criar, em contexto escolar, 
oportunidades de contacto com várias línguas e culturas.

“The Janua Linguarum programme, developed at the European Centre for Modern Languages between 2000 

and 2003, has focused on disseminating the awakening to languages approach in sixteen countries of Europe 

and on studying the conditions under which it was introduced into their curricula. It has provided a better 

understanding of how the approach can be introduced according to the context. Janua Linguarum has also 

taught us more about the wide array of obstacles to be overcome and the successes we can anticipate.” 

(Candelier et al., 2004).

Projeto 9540 – CP – 1 – 2001 – DE – Comenius – C21, coordenado por Ingelore Oomen-Welke (Pädagogische Hochsschule, 
Freiburg, Alemanha. Projeto-programa do European Centre for Modern Languages (ECML), coordenado por Michel Candelier 
(Université du Maine, Le Mans, França), ), com a participação de investigadores dos seguintes países: Alemanha, Áustria, 
Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Letónia, Polónia, Portugal, República Checa, Roménia, 
Rússia e Suíça.

Projeto Ja-Ling : contributos

Atividades Ja-Ling
“Discovering at school the diversity of
languages and cultures, listening to dozens
of languages, including some of the
languages spoken by classmates, marvelling
at the way those languages are written,
comparing them and understanding how they
work, taking an interest in those who speak
them ... These are the types of activities that
the awakening to languages offers pupils; to
help them open up to what is different, and
develop their ability to observe and learn
languages.” (Candelier et al., 2004)

Los idiomas abren puertas Sprog åbner døre

Sprachen öffnen Türen Οι γλώσσες ανοίγουν

ορίζοντες Languages open doors Les langues

ouvrent des voies Le lingue aprono molte porte

Talen openen deuren As línguas abrem portas

Kielitaito avaa ovia Språk öppnar dörrar A nyelvek

megnyìtjàk az ajtókat

Project – Ja-Ling – A doorway to languages – 9540-CP-1-2001-DE-Comenius - C21 

Ja-Ling 
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PROTEXTOS – Ensino e 
Aprendizagem da Escrita de 
Textos
A história de um grupo de
professores-investigadores
Para uma Didática da Escrita em sala de aula

Luísa Álvares Pereira, Rosa Lídia Coimbra,
Luciana Graça, Inês Cardoso & Filipa Fidalgo Reis 
Universidade de Aveiro

1.º Subgrupo - "Ler e escrever no secundário e 
superior em L1 e língua não materna”
Descrição: Ensino secundário e superior, leitura e
escrita, literatura e apreciação crítica – nomeadamente,
através i) das vozes dos alunos sobre a produção escrita em
diferentes níveis de ensino; e ii) da análise do próprio
processo da formação de professores numa lógica de
interação entre ciclos de ensino.

Coordenadoras: Ana Soares e Inês Cardoso
Consultora: Rosalice Pinto
Membros: Aurora Cerqueira, Betina Martins, Conceição 
Siopa, Elsa Direito, José Ferreira e Luciana Graça

Apresentação do grupo ProTextos
• O grupo ProTextos (Ensino e Aprendizagem da Escrita de Textos), formado em 2005 e coordenado por Luísa Álvares Pereira, 

reúne professores-investigadores de vários níveis de ensino, desenvolvendo investigação no sentido não só de produzir 
conhecimento científico como também de atuar em sala de aula, numa dinâmica interventiva de investigação-ação. 

• A atividade do grupo - em todos os ciclos do Ensino Básico, no Secundário e Superior - inscreve-se no campo da Didática da 
Escrita de Português Língua Materna (PLM) e Português Língua Não Materna (PLNM). 

• Afiliando-se com os princípios do Interacionismo Sociodiscursivo, o grupo move-se em diferentes espaços e concilia 
abordagens teóricas pluridisciplinares coerentes com a complexidade da escrita, nomeadamente com os seus aspetos 
sociais, processuais e pessoais. Mais informações sobre o grupo em http://protextos.web.ua.pt.

2.º Subgrupo - "Escrita ao longo da escolaridade 
básica”
Descrição: 4.º, 6.º e 9.º ano, textos de vários géneros;
inquéritos por questionários – a análise da produção de
textos pelos mesmos alunos em momentos diferenciados.

Coordenadora: Ana Almeida da Silva
Consultor: Joaquim Dolz
Membros: Célia Lopes, Inês Moura, Olga Madanelo, Paula 
Carvalho e Rosa Oliveira

3.º Subgrupo - "Desenvolvimento da escrita de 
histórias dos 6 aos 12 anos”
Descrição: Projeto coletivo DIADE – estudo longitudinal da 
escrita como um processo e da interação entre escreventes 
durante a redação colaborativa.

Coordenadora: Rosa Lídia Coimbra
Consultor: Eduardo Calil
Membros: Catarina Costa, Célia Lopes, Fátima Mesquita, 
Filipa Fidalgo Reis, Filomena Rocha, Maria Manuel Santos, 
Mariana Oliveira Pinto e Teresa Dias

Última realização do grupo
VI Encontro Internacional de Reflexão 
sobre a Escrita – algumas décadas de 
investigação e ensino, nos dias 21 
(tarde) e 22 de junho de 2019, na 
Universidade de Aveiro. 

[Ação de formação acreditada – 12 horas]
Mais informações em http://protextos.web.ua.pt/vi-
eire2019/ 

Projetos em curso
• 2018-2021 – DIADE – Desenvolvimento, interação e 

aprendizagem da escrita no ensino básico.

• 2018-2020 – Formação continuada e comunidades de 

desenvolvimento profissional: aproximações teórico-

práticas – programa de pós-graduação em linguística 

aplicada. Universidade UNISINOS, Brasil Coordenação: 
Ana Maria Mattos Guimarães).

• 2018-2020 – Escrita académica – Cátedra Português. 
Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique 

• 2017-2019 – ACES – Desenvolvimento da escrita: 

apreciação crítica no ensino secundário

• 2017-2019 – Rede HELICE – Histoire de l’enseignement de 

la littérature, comparaisons européenes. (Coordenação de 
Christophe Ronveaux e Marie-France Bishop).

• 2015-2019 – Action COST IS1401 – Strengthening

Europeans’ capabilities by establishing the European

literacy network (COST – European cooperation in the field

of scientific and technological research).

Algumas produções mais recentes (2018-2019)
• Calil, E. & Pereira, L. Á. (2018). Early recognition of

spelling problems in stories invented by two nearly literate
pupils. Alfa, 62-1, 87-120. 

• Cardoso, I.; Lopes, C. G.; Pereira, L. Á.; Ferreira, J. (2019). 
A relação com a escrita ao longo da escolaridade básica: 
imagens fixadas ou flexíveis? Contributos do grupo 
ProTextos. APP, Palavras, 2, 35-54.

• Cardoso, I.; Pereira, L. Á., Lopes, C. da G. & Lopes, R. P. 
A. P. (2018). Os jovens e a escrita: práticas escolares e 
extraescolares em Portugal. Educação em Revista, 34. 

• Lopes, C. G. (2019). Escrita e TIC: práticas escolares e 

extraescolares no ensino básico (tese de doutoramento). 
Universidade de Aveiro.

• Pereira, L. Á., Coimbra, R. L. & Calil, E. (2018). Os títulos de 
contos que crianças (re)contam: Uma “poética” da brevidade 

sem a angústia da influência. Forma Breve, 14, 617-630. 
• Reis, F. F. (2018) Escrita colaborativa e competência 

metalinguística: um estudo com alunos do 2.º ano 

(dissertação de mestrado). Universidade de Aveiro.
• Santos, E. d. S., Calil, E.; Pereira, L. Á. & Coimbra, R. L. 

(2018). Diversidade e densidade lexical em textos escritos 
por alunos recém-alfabetizados. Calidoscópio, 16-1, 25-32. 

• Santos, M. M. (2018). O ensino precoce da produção 

textual: “ditado ao adulto” e quadros interativos (tese de 
doutoramento). Universidade de Aveiro.

• Silva, M. M., da & Pereira, L. Á. (2019) Formes de la lettre
dans quelques manuels portugais entre 1844 et 1952. In 
Denizot, N. & Ronveaux, C. (coord.) La lettre enseignée: 

perspective historique et comparaison européene. 
Grénoble: UGA Éditions, 81-94.
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Promoting Critical Thinking in 
European Higher Education 

Institutions – towards an 
educational protocol [4]

5

4

3

2

1

Special Issue on 
‘Critical Thinking in 

Higher Education’ [5]

The CRITHINKEDU 
European course for 

university teachers [3]

A European review on Critical 
Thinking educational practices 

in Higher Education 
Institutions [2]

A European collection of the Critical Thinking skills and 
dispositions needed in different professional fields for 

the 21st century [1]
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Research questions
How can we align critical thinking learning outcomes with labor market needs and societal challenges?

Which practices would effectively enhance students’ ability to think critically about the course subject? 

How can critical thinking education be developed across the curriculum and adopted by universities?

The CRITHINKEDU project 
A research journey on critical thinking in 
higher education between 2016 and 2019

Caroline Dominguez & Maria M. Nascimento
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

http://crithinkedu.utad.pt crithinkedu@utad.pt /crithinkedu @CRITHINKEDU_EU http://bit.ly/CRITHINKEDU_youtube

Four categories of interventions: to model, to 
induce, to declare, and to surveil.
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Transversalidades: Educação 
global e ensino da língua 
materna

Cristina Manuela Sá & Luciana Mesquita
Universidade de Aveiro

Transversalidade da língua materna e educação 
para a cidadania global
Uma das ideias subjacentes à promoção de uma
educação para a cidadania global diretamente
relacionada com a operacionalização da
transversalidade da LM prende-se com a sua
preocupação com a aquisição de conhecimentos, a
promoção de valores e atitudes essenciais para a
inserção na sociedade atual e o desenvolvimento de
capacidades (Oxfam, 2015).

Conhecimentos a adquirir

Relacionam-se com diversas dimensões: i) Identidade e

diversidade cultural, que nos ajuda a compreender
melhor a nossa identidade (comparando a nossa cultura
com outras) e o facto de vivermos num mundo
globalizado, caracterizado pela interdependência, em
termos humanos, ecológicos e de recursos materiais; ii)
Justiça social e direitos humanos, valorizados pelo facto
de percebermos que tudo o que acontece aos outros –

negativo ou positivo – se reflete em nós; iii)
Desenvolvimento sustentável, em que tudo (povos,
fauna, flora, recursos, línguas, culturas) encontra o seu
lugar, contribuindo para o bem-estar comum.

Atitudes e valores a promover

Estão relacionados com os conhecimentos acima
referidos: i) o Sentido de identidade e autoestima e a
Valorização e respeito pela diversidade e pelos direitos

humanos com a Identidade e diversidade e a Justiça

social e direitos humanos; ii) a Responsabilidade social,

o Compromisso com a justiça social e a equidade e as
Preocupações ambientais e compromisso com um

desenvolvimento sustentável com a Construção da paz e

resolução de conflitos e, logicamente, o
Desenvolvimento sustentável.

Capacidades a desenvolver

Podem ser relacionadas com os conhecimentos e as
atitudes e valores. Assim: i) o Pensamento crítico e a
Reflexão levam-nos a tomar consciência da nossa
identidade e ainda da diversidade, da interdependência

Transversalidade da língua materna e sua operacionalização
Em 2004, quando surgiu o Laboratório de Investigação em Educação em Português (LEIP), a operacionalização da
transversalidade da língua portuguesa (LP) afirmou-se como tema central de uma das duas linhas de investigação
adotadas. Os resultados da investigação levada a cabo no âmbito desta linha revelaram que esta admitia duas
vertentes complementares (Sá, 2012): i) uma associada ao ser professor de Português, que chama a atenção para o
facto de que a língua materna (LM) está presente em tudo o que fazemos, em contexto escolar ou fora dele, pelo
que o seu ensino e aprendizagem são relevantes para todos, nomeadamente porque contribuem para o
desenvolvimento de competências em comunicação oral e escrita essenciais para formar cidadãos críticos e
interventivos; ii) uma outra associada ao ser professor em Português – muito menos divulgada – que reflete sobre o
contributo que o ensino e aprendizagem de outras áreas do saber pode dar para um melhor domínio da LM por
desenvolver competências essenciais e transversais de que também fazemos uso na comunicação – como
Pensamento crítico, Reflexão e Resolução de problemas (cf. Martins et al., 2017).

e globalização que caracterizam o mundo atual e da
necessidade de promover a justiça social e os direitos
humanos para garantir a sobrevivência de todos; ii) a
Comunicação e a Argumentação podem contribuir para a
Resolução de conflitos e a construção da paz; iii) a
Colaboração facilita a Resolução de problemas e pode
conduzir ao desenvolvimento sustentável.

Contributo do ensino e aprendizagem da LM para a
cidadania global
O ensino e a aprendizagem da LM contribuem para o
desenvolvimento de competências em comunicação oral e
escrita: i) ligadas a capacidades como a Argumentação, o
Pensamento crítico e a Reflexão; ii) promotoras de atitudes
e valores como o Sentido de identidade e autoestima, a
Valorização e respeito pela diversidade e pelos direitos

humanos e a Responsabilidade social; iii) alicerçadas no
conhecimento sobre a Identidade e diversidade cultural, a
Interdependência e globalização e o Desenvolvimento

sustentável. Logo, a formação de profissionais da
Educação vocacionados para o seu ensino deve ter em
conta estes princípios (Sá & Mesquita, 2018a, 2018b).
Urge aprofundar esta investigação apostando na
conceção, implementação e avaliação de projetos de
intervenção didática combinando o ensino da LM e a
educação para a cidadania global.





SECÇÃO II
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Da atenção aos primeiros anos 
de vida à participação no 
ProChild CoLAB
Percursos que se complementam

Gabriela Portugal & Paula Santos
Universidade de Aveiro

• Qualidade e avaliação em Educação de 
Infância

• Educação experiencial

• Intervenção Precoce

• Educação em creche (0-3 anos)

• Ecologia do desenvolvimento

• Projeto Serei(a) no jardim 2017-2019, Parceria ANIP, desenvolvimento de abordagem educativa focada no brincar ao ar 
livre

• Cres(SER) em Águeda. Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga. Promoção da saúde mental na gravidez e 
primeira infância na população do concelho de Águeda (desde 2017)

• Estudo sobre indicadores mínimos de qualidade em educação (2017). UNICEF e Ministério da Educação de São Tomé 
e Príncipe.

• Desenvolvimento de orientações pedagógicas para o trabalho com crianças entre os 0 e 3 anos de idade, solicitação de  
DGE/ME (2014-2019) 

• Consultoria para elaboração de proposta curricular para a educação pré-escolar em São Tomé e Príncipe. UNICEF, 
Ministério da Educação, Cultura e Formação de São Tomé e Príncipe (2012)

• Promoção de Competências Relacionais em Intervenção Precoce pelo Método Video Home Training/Video Interaction
Guidance (VHT/VIG). Fundação Calouste Gulbenkian e FCT (2009-2012)

• Intervenção Precoce: Práticas Baseadas nas Rotinas” (2007-2010), Fundação Luso Americana. ANIP e Universidades 
de Aveiro, Minho e Porto

• Desenvolvendo a Qualidade em Parceria (DQP) (2007-2008), DGIDC/ME

• Avaliação em Educação Pré-Escolar – sistema de acompanhamento das crianças – FCT (FCOMP-01-0124-FEDER-
007103) (2007-2010)

• Desenvolvendo a Educação de Infância na República da Guiné-Bissau – UA e FED (2003-2007)

• Experiential Education – Working on basic skills in teacher training for pre- and primary education (2004); Improving 
Quality in Education from early childhood to teacher training: the process-oriented approach (2000-2001) – Socrates 
projects.

• Implicação e Diálogo Experiencial: parâmetros de qualidade em educação - Instituto de Inovação Educacional - 1997/98

• Projeto Pluriconcelhio de Intervenção Precoce de Aveiro – 1995

PS - Doutoramento - Promovendo um processo de construção de uma cultura de Intervenção Precoce

PS - Mestrado - Implicação, Diálogo Experiencial e Ecologia da Escola: Parâmetros de Qualidade em Educação 

GP - 1995 Doutoramento - Experienciação da creche - Um contributo para uma abordagem ecológica da "adaptação" da 
criança

GP - 1988 Provas Capacidade Científica - Perspectiva Ecológica do Desenvolvimento Humano, segundo Urie
Bronfenbrenner 

ProChild CoLAB - Against Poverty and Social Exclusion
Projeto - Desenvolvimento & Educação em Creche
Tem como base conceptual e metodológica um modelo centrado na criança e sua família, de natureza desenvolvimental, 
ecológica, multinível e multissistémico; propõe-se elaborar, implementar e avaliar um modelo de desenvolvimento e 
educação em creche a ser levado a cabo na região de Pevidém (Living Lab), Guimarães. 
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Fig. 1 – EDCG Crítica como área de confluência entre a EDCG e o PC.
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Educação para o 
Desenvolvimento e para a 
Cidadania Global Crítica:
Uma área de investigação emergente  

Noelia Santamaría-Cárdaba1, Amanda Franco2, 
Mónica Lourenço2 & Rui Marques Vieira2

1Universidad de Valladolid, 2Universidade de Aveiro

EDCG Crítica na Educação
O ensino, particularmente o ensino superior,
deve ser encarado como um “bem público”

com um propósito cívico, pois a democracia
sustenta-se na ação de cidadãos que
pensam criticamente, individual e
colaborativamente [8]. Para que tal se
concretize, é necessário transitar de uma
Educação para a Cidadania Global (“soft

global citizenship education”) para uma
Educação para a Cidadania Global Crítica
(“critical global citizenship education”) [9].

Educação para o Desenvolvimento e a Cidadania Global (EDCG) & Pensamento Crítico (PC):
Duas áreas de investigação em encontro
Uma parte dos 25 anos do CIDTFF revela o contributo dado por investigadores de diferentes GI (grupos 1 e 2,
especificamente) na área da EDCG [e.g., 1] e na área do PC [e.g., 2], sob a forma de estudos de Mestrado,
Doutoramento e Pós-doutoramento, entre outros projetos de índole distinta. Contudo, estas duas áreas de
investigação encontram-se, seguindo aliás uma linha de investigação emergente, no contexto da EDCG Crítica, área
de estudo inovadora e que surge, na atualidade, como a sexta geração da Educação para o Desenvolvimento [3].

EDCG Crítica
Definição:

Processo educativo que visa 
capacitar os indivíduos com
consciência crítica e agência

transformadora em defesa dos 
direitos humanos e da justiça
social, com vista à construção

de um mundo mais justo e 
sustentável.

Dimensões:
Capacidades, disposições, 
valores e conhecimentos

(com critérios de pensamento
implícitos) [7].

Definição:
Processo educativo cujo 

propósito é educar cidadãos 
comprometidos com os 

direitos humanos e com a 
construção de um mundo 

mais equitativo, justo e 
solidário.

Dimensões:
Pessoal, social, sistémica e 

espaciotemporal [4]

Definição:
“Forma superior de 

pensamento integrando 
capacidades, disposições, 
conhecimentos e normas, 

aplicável no quotidiano 
(seja pessoal, académico, 

laboral, ou social) para 
pensar 'bem', encontrar 

explicações, tomar 
decisões e solucionar 

desafios” [5].

Dimensões:
Capacidades, disposições, 
critérios de pensamento e 
base de conhecimentos [6]

EDCG PC

Fig. 2 – EDCG “suave” e EDCG Crítica [9]. 
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Nonverbal language influences
on first impressions
An exploratory study on public speaking

Ângelo Conde1 *, Samuel Silva2, Sandra Soares3, 
António Moreira1 & Paulo Ferreira2

1CIDTFF, Universidade de Aveiro, 2DETI, 3DEP

Abstract
A teacher’s nonverbal behaviour influences students’ successful outcomes. Body language conveys emotions, attitudes and triggers first 

impressions. CIDTFF have some tradition on Nonverbal Language (NVL) studies, even if discreet. Over the past two decades a teacher 
training book, three doctoral dissertations and ten master theses related to NVL study, complementing verbal and classroom communication 
research efforts were produced. The present project is the first one with an interdisciplinary approach combining the IEETA technological 
expertise with the WJRC experimental psychology skills and CIDTFF didactic knowledge aiming to identify the best predictor of social 
inference of a speaker to establish a NVL data set to improve his/her communication.

The study focusses on a more low-level human to human communication, because in the NVL public speech literature there is a gap. In 
general, most findings are based on self-reported measures and specialist analysis but there are no specific data about the speaker’s 

nonverbal features and his/her real influence on listeners. More exactly, what nonverbal features distinguish an excellent communicator 
from a bad communicator? What first impressions are conveyed by their NVL? What emotional elicitations are triggered by a speaker? 

The research team designed a multimodal experience, seeking to establish what speakers’ best predictors are for social inferences of 
success while communicating, first resorting to a custom behaviour encoding software to evaluate short video speakers. Then, a lab setup 
was used to infer the observer’s attentive behaviour on a video-recorded lecturer’s performance. Parallel to these experiments all videos are 

being analysed by a state-of-the-art algorithm, to calculate human postures in real time, extracting key points from all speakers, frame by 
frame. These background analyses will support teachers’ and trainees’ in developing effective nonverbal communication.

A new approach to NVL 

Interdisciplinary 
Laboratory 
Experiment

Experimental 
Psychology

Didactics

Digital 
Technology

• 36 speakers’ 
short videos
• 18F + 18M

• 44 participants
• 23F + 21M
• Age M=24.45, 

SD=6.51

1st Experiment

Public speakers’ video assessment 

Emotional First 
impressions NVL perceptions

Nonverbal communication [15] study
Photos on 

first 
impressions 
tradition [16]

But use of 
video is 

viable [17]

Thin slice 
technique in 
education 

[18]

New NVL 
research 
on video 

lectures [19]

Experimental setup

• Identical to 1st

+ Eye tracker
+ ECG

(ongoing)

2nd Experiment (more data detailed)

• Video lecturer performance
• Lateral distracting factors
• Attentional key points
+ Eye tracker
+ ECG

3rd Experiment 
(more ecological)
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O pensamento crítico na UA:  
mapeamento da produção 
científica 
Rui M. Vieira, Celina Tenreiro-Vieira,
Ana Sofia Sousa & Amanda Franco
Universidade de Aveiro

Processo metodológico: 

O pensamento crítico
A importância do Pensamento Crítico (PC) tem vindo a afirmar-se exponencialmente ao longo das últimas décadas, constituindo-se,
atualmente, como uma meta educacional e civilizacional valorizada internacionalmente [1]. É hoje um facto inegável que a vida nas
sociedades democráticas exige o desenvolvimento de processos de pensamento críticos, racionais e independentes que possibilitem
a análise informada de diferentes perspetivas e a tomada de decisões sustentadas e responsáveis [2].

Consequentemente, o PC tem vindo a assumir-se como o objetivo norteador de uma panóplia de projetos de investigação que pretendem
contribuir para a sua promoção, inclusão e avaliação em diferentes anos de escolaridade. Face ao exposto, o presente trabalho
apresenta um mapeamento da investigação realizada sobre o PC na Universidade de Aveiro (UA), ao longo dos últimos 15 anos.

Este mapeamento, circunscrito especificamente às publicações e estudos académicos dos/as investigadores/as do Grupo de
Investigação 2 (GI 2) do CIDTFF ou orientados por eles/as, publicados no RIA – Repositório Institucional da Universidade de Aveiro,

evidencia o contributo para a investigação sobre o PC e sugere caminhos futuros para continuar a construir conhecimento científico
nesta área.

Objetivo 

Critérios de inclusão

Bases 
de dados

Estudos académicos UA
Publicações (revisão por pares)

Investigadores/as do GI 2

n=38

RIA 

Identificar investigação 
sobre PC realizada pelo GI 2
do CIDTFF (últimos 15 anos)

Resultados:
1. Evolução do número de estudos

2. Publicações
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4. Metodologias adotada pelos estudos

3. Principal finalidade dos estudos
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Considerações finais
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Principal finalidade dos estudos

A revisão de estudos sobre o PC, da autoria de investigadores/as do
CIDTFF, evidencia a evolução do número de contributos nesta área,
desde a criação do CIDTFF. Não obstante o trabalho realizado e as
suas implicações para a melhoria das práticas didático-pedagógicas,
é necessária mais investigação, e em particular, um maior
investimento na formação inicial e continuada de professores/as. Isto
porque os/as professores/as necessitam de desenvolver as suas
próprias capacidades de PC de modo a poderem incorporar, nas
suas práticas letivas, estratégias com vista ao desenvolvimento e
avaliação do PC dos/as seus/suas alunos/as, tal como preconizado
pelos referenciais educativos em vigor [3].

Mestrado, Doutoramento, Pós-doutoramento 
(nacionais e internacionais)

Estudos em curso na UA

Rede Pensamento Crítico 
[http://redepensamentocritico.web.ua.pt/]; 
IV Sem. internacional de PC (México, 2019); 
eventos de divulgação científica; …

Linhas de investigação emergentes

Desenvolvimento de aplicações móveis; 
promoção do PC no contexto empresarial; 

PC e Educação p/ Desenvolvimento e 
Cidadania Global Crítica;…FUTURO 

DA 
INVESTIGAÇÃO Impacte e sustentabilidade

Necessidade de Formação Inicial e 
Continuada de Professores;

desenvolvimento de recursos educativos; … 
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Privacidade e segurança nas 
redes sociais
Resultados de um estudo exploratório 
com estudantes do ensino superior

Claudia Machado & Teresa Bettencourt
Universidade de Aveiro

Caracterização da privacidade na utilização das redes sociais 

A PRIVACIDADE E SEGURANÇA  NO MUNDO VIRTUAL ESTÁ RELACIONADA

35%
PODER ESCOLHER AS INFORMAÇÕES QUE 

EU VOU PARTILHAR E COM QUEM

66%
ENTRE 18 E 24 ANOS

71%
FEMININO

41%
ESTUDANTES UA

61%
LICENCIATURA

UTILIZAM AS REDES 
SOCIAIS HÁ MAIS DE 

5 ANOS 

86%

ESTÃO SEMPRE 
CONECTADOS 

37%

ACEDEM VIA 

SMARTPHONES

59%

ACEDEM DE 
CASA

36%

REDES SOCIAIS QUE TEM/JÁ TIVERAM CONTA

ENCERRARAM 
CONTAS NAS 

REDES SOCIAIS

77%

ACEDEM AS REDES 
SOCIAIS TRÊS OU MAIS 

VEZES POR DIA

71%

64% Perda de interesse 

41% Falta de uso

35% Entre 30m e 1h

35% Entre 2h e 3h

Condições de acesso e utilização das redes sociais 

MOTIVOS PARA UTILIZAR AS REDES SOCIAIS

Caracterização da segurança na utilização das redes sociais 

Nunca mudam a 
palavra-passe pelo 

menos 1 vez por ano

37%
Nunca 

conversam 
com qualquer 

pessoa

62%
Nunca clicam 
em links de 

pessoas que não 
conhecem

61%
Nunca aceitam 

pedido de amizade 
de pessoas que 
não conhecem

58%
Algumas vezes 

terminam a 
sessão das contas 
das redes sociais

40%
Algumas vezes clicam 
em links de pessoas 

que conhecem

52%
Algumas vezes 

revisam os 
dispositivos que 

estão associados às 
suas contas/perfis

31%
Sempre utilizam palavras-

passe fortes (combinação de 
números, letras e caracteres) 

para iniciar sessão nas 
aplicações

48%
Frequentemente aceitam 

pedido de amizade de 
pessoas que conhecem

63%

Configuram para receber pedido de código de aprovação de 

acesso ou uma chave de segurança além da palavra-passe

46%
Configuram  para  receber alertas no email caso alguém 

tente iniciar sessão a partir de dispositivo ou browser 
desconhecido 

87%

12%
Ter o comportamento monitorado

MAIORES PERIGOS AO UTILIZAR AS REDES SOCIAIS

24% TIVERAM PROBLEMAS AO 

UTILIZAR AS REDES SOCIAIS

93% ALTERARAM AS FUNCIONALIDADES 
APÓS PROBLEMA

NÃO LERAM A POLÍTICA 
DE PRIVACIDADE37%

CONTROLO DAS SUAS INFORMAÇÕES 
OCORRE PRINCIPALMENTE NO MUNDO 

FÍSICO

46%
NO MUNDO VIRTUAL É NECESSÁRIO 

MAIS CUIDADO COM O QUE 
DIVULGAM SOBRE SUAS VIDAS

57%
MAIOR PREOCUPAÇÃO COM A 

SEGURANÇA DAS SUAS INFORMAÇÕES  
PRINCIPALMENTE NO MUNDO VIRTUAL

57%

SUAS INFORMAÇÕES PODEM ATINGIR 
UM DESTINO DESCONHECIDO 
PRINCIPALMENTE NO MUNDO 

VIRTUAL

73%
PRINCIPALMENTE NO MUNDO VIRTUAL 
HÁ MAIS POSSIBILIDADE DAS SUAS 
INFORMAÇÕES SEREM DIVULGADAS  

POR OUTRAS PESSOAS

63%

NO MUNDO VIRTUAL QUE É NECESSÁRIO 
MAIS CUIDADO EM RELLAÇÃO A QUEM 

DIVULGAM SUAS INFORMAÇÕES

48% NO MUNDO VIRTUAL ONDE É MAIS 
COMUM SER FEITO O MAU USO 

DAS SUAS INFORMAÇÕES

58%

PREOCUPAM EM VERIFICAR A 
CREDIBILIDADE DA INFORMAÇÃO 

ANTES DE A PARTILHAR

66%

FAZEM “LIKE” EM FOTOS, LINKS 
OU POSTS DE OUTRAS PESSOAS

53%

SABEM QUE O QUE PUBLICAM, APESAR DE 
ESTAR NUM ESPAÇO VIRTUAL, ESTÁ 

VINCULADO COM A REALIDADE

63%

PARTILHAM CONTEÚDOS NOS 
GRUPOS A QUE PERTENCEM

35%

COMENTAM AS PUBLICAÇÕES DE 
OUTRAS PESSOAS

37%

ENVIAM MENSAGENS PRIVADAS

56%

MAIS FACILIDADE DE SE EXPRESSAR 
NAS REDES SOCIAIS

42%

REFLETEM ANTES DE PUBLICAR, GOSTAR, 
COMENTAR E/OU PARTILHAR ALGUM CONTEÚDO

69%

31%
PROTEGER OS DADOS DE CRIMINOSOS E 

AMEAÇAS A MINHA SEGURANÇA

31%
PODER ESCOLHER QUEM TEM ACESSO ÀS 

DIFERENTES PARTES DO MEU PERFIL

Os resultados apontam no sentido de que os estudantes são utilizadores das redes sociais, mas não parecem ter a consciência dos
riscos, nomeadamente quanto à privacidade e segurança, que correm face às suas atitudes. Utilizar as redes sociais de forma consciente
e segura, implica compreender os riscos inerentes e adotar algumas atitudes para minimizar estes riscos. Neste sentido, consideramos
que a promoção de ações de sensibilização junto dos estudantes possa vir a colmatar essa necessidade que se faz urgente numa
sociedade cada vez mais envolvida nos sites de redes sociais.

Considerações finais

19%
Acesso indevido à conta 

(ex: roubo da palavra-passe) 

14%
Divulgação indevida das suas 

informações para um público externo

64% Acesso indevido à conta (ex: roubo da palavra-passe) 

21% Contacto por pessoa indesejável

13% Serem marcados em fotos indesejáveis

17%
Contactarem com amigos que 
conhecem presencialmente

15%
Manterem-se atualizados sobre 

assuntos em geral

14%
Contactar com familiares

Perfil

n= 641

Recolha dados

Jan – Jul 2018

Questionário 

Online
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Supervisão de investigação 
numa comunidade de prática 
online

Aspetos organizacionais da 
comunidade CoTiques e produtos

Maria João Loureiro & Margarida M. Marques
Universidade de Aveiro

problemática: aumento do número de alunos de pós-graduação com diferentes necessidades, perceções, expetativas, 
competências…não compatível com modelos de supervisão de investigação um para um. Reconhecimento de que as 

TIC podem facilitar o processo e promover modelos mais horizontais, colaborativos, integradores…

questão de investigação: como explorar as TIC tendo em vista promover processos de supervisão da investigação 
mais consentâneos com os desafios da sociedade atual?

Fig. 1 – Logotipo da CoP online

um caso: a CoTiques
domínio: TIC na Educação

objetivo comum: integração das TIC em contextos educativos

repertório partilhado: pastas de bibliografia criteriosamente selecionada, 
propostas de projetos, dissertações, recursos digitais variados…

TIC Atividades
news partilha de informação
perfil sociabilização
pastas partilha de bibliografia, projetos…

forums, 
grupos

partilha, discussão e sintetização de 
ideias, avaliação por pares e pelo 
supervisor, questionamento, 
sociabilização...

email alertas, organização de reuniões…

MSN partilha, discussão, negociação de 
ideias, avaliação por pares, 
sociabilização…

skype partilha, discussão, negociação de 
ideias, reflexão, sociabilização, … por 

videoconferências (sabatinas)
avaliação de materiais escritos (pares e 
supervisor)

G.Docs escrita de artigos

organização e intervenientes

est1

est4

est2

est3
est5

est6

est7

est8

est9

est10 est11
est13

est14
Supervisorsv2

est14

pe1

pe2

Fig. 2 – esquema ilustrativo da organização da CoP online 
(est – estudante, sv – supervisor, pe – perito externo)
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Uso das TIC

est12

https://ria.ua.pt/handle/10773/8687
https://ria.ua.pt/handle/10773/1451
https://ria.ua.pt/handle/10773/1444
https://ria.ua.pt/handle/10773/1450
https://ria.ua.pt/handle/10773/1022
https://ria.ua.pt/handle/10773/1385
https://ria.ua.pt/handle/10773/4774
https://ria.ua.pt/handle/10773/3387
https://ria.ua.pt/handle/10773/1284
https://ria.ua.pt/handle/10773/4879
https://ria.ua.pt/handle/10773/1292
https://ria.ua.pt/handle/10773/4766
https://ria.ua.pt/handle/10773/1313


SECÇÃO III
GRUPOS DE INVESTIGAÇÃO 
E LABORATÓRIOS DO CIDTFF





Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais através da
FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito
do projeto UID/CED/00194/2019.

Casos

DA 1
Plano de 

Formação 
(Finalidades & 

Missão)

DA 2 
Necessidades de 

formação

DA 3 
Modalidade, 

Organização e 
Funcionamento 

das AF

DA 4 Conteúdos 
das AF

DA 5 Processos 
de formação e 
de avaliação 

DA 6 
Formadores 

(Perfil & 
Desempenho)

DA 7 
Monitorização e 
impacto das AF

Atividades de Consultoria do 
Lab_SuA: o exemplo da Avaliação do 
Plano de Formação Contínua dos 
Centros de Formação de Associação de 
Escolas - distrito de Aveiro 

Ana Isabel Andrade, Carlota Tomaz, Betina Lopes,
Carla Ferreira & Nilza Costa
Universidade de Aveiro

A Avaliação do Plano de Formação dos Centros de
Formação:
✓ Objeto de estudo

✓ Objetivos

- Obj.1 Avaliar cada um dos cinco centro de formação (CF)
do distrito de Aveiro relativamente:

- Obj.2 Produzir recomendações para a melhoria da oferta
formativa.

Metodologia da avaliação:

✓ Estudo de caso’ do tipo ‘multicaso’ [1], [2], com um total de 5
casos: CF– A, CF– B, CF– C, CF– D e CF– E.

X Não foi um estudo comparativo, isto é de ranking de CF.

Bibliografia: [1] Coutinho, C. P. (2011). Metodologia de Investigação em Ciências Sociais e Humanas: Teoria e Prática (2.ª edição). 
Coimbra: Almedina; [2] Yin, R. (2003). Case Study Research: design and methods. Thousand Oaks: Sage Publications; [3] Figari, G. (1996). 
Avaliar: Que referencial? Porto: Porto Editora.

Recolha de 
dados Evidências recolhidas e analisadas

Recolha 
documental 

• Regulamento Interno do CF (n=5);
• Planos de Ação Estratégica (n=32)
• Levantamento das necessidades de formação por Agrupamento de escolas (n=15)
• Plano de Formação do POCH (n=5)
• Programas das AF que constam do PF (n=164)
• Relatórios dos formadores das Ações de Formação (n=125)
• Questionários de avaliação da ação/formação (n=3164)
• Documentação produzida pela SMF (Atas de reunião, entre outros) (n=25)
• Relatório de formação e atividades 2016/2017 (n=17)
• Relatório de Avaliação da formação e de atividades (n=17)
• Outros documentos (n=65)

Total: Foram analisados 3 634 documentos

Questionários
• Ficha de caracterização da equipa de Secção Formação e Monitorização (n=11)
• Ficha de caracterização dos Formadores (n=101)

Total: Foram analisados 112 Questionários

Entrevista • Entrevista ao(à) diretor(a) do CF (n=5)
Total: foram analisadas 5 entrevistas

Observação participante e notas de campo

Plano de 
Formação (PF) 
dos Centros de 
Formação (CF)

Ações de 
formação 

(pessoal docente 
& não docente)

março 2017 –
julho 2018

Que referencial?
[3]

7 Dimensões de Avaliação (DA)

Casos

CF-A

CF-B

CF-CCF-D

CF-E

DA1 Finalidades & missão do PF

DA3 Modalidade & funcionamento das AF

DA 5 Processos de formação e de avaliação

DA6 Perfil e desempenho dos formadores

Conclusões & recomendações
▪ Os formandos, formadores e

membros da direção dos CF:
• Avaliam positivamente a formação

e as aprendizagens profissionais à
exceção da duração das AF;

• Desconhecem o impacto da
formação sobre a melhoria dos
resultados dos alunos e melhoria
organizacional das escolas;

• Referem a necessidade de mais
recursos materiais e humanos
para a conceção, implementação
e avaliação da formação contínua
e dos seus efeitos nos resultados
dos alunos e dos agrupamentos.

O LAB_SuA

- O Laboratório de Supervisão e Avaliação foi criado em 2015;

- Missão: desenvolver atividades de investigação, formação e
extensão integradas no projeto CIDTFF.

- Objetivo 5 de 7: “Colaboração com a comunidade externa ao
CIDTFF” (2015-2019 – 5 estudos de âmbito nacional e
internacional).

Trabalho a continuar:

▪ Como envolver, de modo articulado,
as diferentes instituições na
formação contínua de professores?

▪ Como avaliar o impacto das AF
junto dos alunos?
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Background
LabSuA was created in march
2015 and incorporates two former
functional structures existing in 
CIDTFF since 2003, namely the 
Laboratory for assessment of the 
quality (LAQE) & the 
Interdiscipinary Unit for Research 
in Supervision (UTIS) .

Mission
to develop research, training and

extension activities in CIDTFF’s
projet and articulated with its

Research Groups. Activites are 
developed in the scope of

supervision and evaluation, 
percieved as conceptual, 

procedural and attidudinal
domains

Permanent members
Nilza Costa (Coord.)

Betina Lopes, 
Carla Vieira, 
Carlota Thomaz
Cecília Guerra, 
Diana Oliveira,
Marlene Miguéis

Objetives (2 out of 7)
. . build knowledge at the

level of supervision and
evaluation in teacher

education, as welll as other
professions.

. participate in consulting activities
with the community external to 

CIDTFF 

Development Cooperation &
the Laboratory of Supervision 
and Evaluation (Lab_SuA) 

Betina Lopes & Nilza Costa
Universidade de Aveiro

Bibliografia: [1] A., Alonso, J. Glenni, What is Development Cooperation? Development Cooperation Forum Policy Briefs. New York/USA: United Nations, 2015; [2] R. Kagia, B. Ishinger, Cross Border Tertiary Eduction: a

way towards capacity development . Paris/France: OECD, 2007; [3] C. Sangreman, O cluster como instrumento teórico e prático de inovação na cooperação para o desenvolvimento [The cluster as a theoretical and practical

instrument of Portuguese Development Cooperation]. Lisbon/Portugal: CEsA, 2015; [4] OECD, The challenge of capacity development: working towards good practices. Paris/France: OECD, 2006. Retrieved from:
http://www.fao.org/fileadmin/templates/capacitybuilding/pdf/DAC_paper_final.pdf; P.M. Ferreira, F. Faria, F.J., Cardoso, O papel de Portugal na arquitetura global do desenvolvimento: opções para o futuro da Cooperação Portuguesa,

[The role of Portugal in the global architecture of Development: options for the future of Portuguese Development Cooperation], Lisbon/Portugal: IMVF & ECDPM, 2015; 5 - B. Lopes, P. Almeida, M. Martinho, A. Capelo, “What do we
learn when we teach abroad? Reflections about International Cooperation with developing countries,” Procedia - Social and Behavioural Sciences, vol. 16, pp.3930-3934, 2014.

Introduction

▪ Higher Education Institutions (HEI) are increasingly becoming development
actors [1,2,3]. This applies particularly to Portuguese HEI, due to the
decentralized cooperation management model of Portugal [4].

▪ Despite the growing number of develoment cooperation protocols
involving HEI, the resulting knowledge is still very dispersed and isolated,
lacking integrative monitorization and evaluation strategies [5, 6].

▪ The Lab_SuA in articulation with its mission and aims (Figure 1) has
been investing, in research and consultancy projects under the scope of
development cooperation, particularly involving Portuguese speaking
countries from the African, Caribbean and Pacific (AC) Region.

▪ Between 2015 and 2019, three studies/projects were undertaken (1 Post
Doctoral research Project (#1), two external evaluation studies # 2 and #
3). Of these three projects, two are already in a ‘follow-up’ stage (# 1 and
# 2). Currently a new project (# 4) in partnership with the Provincial
Government Office of Environment, Waste Management and Community
Services of the Huíla Provincial Government, Angola, is being prepared.

Figure 1 

#1
Science Education in the context of international

cooperation towards development – recommendations
sustained on investigation (2015-2018)

Betina Lopes 
Nilza Costa, Pedro Callapez & Patricia Almeida (supervisors)

Financing: Fundação para a Ciência e Tecnologia – FCT (Portugal) & 
CIDTFF (Portugal)  

#2
Secondary Education Reform in São Tomé and Principe

(2009 – 2016) – external evaluation
Nilza Costa (Coordinator) 

Betina Lopes, Margarida Lucas, Isabel Cabrita, Manuela Gonçalves &  
Sara Diogo

Financing: Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. (Portugal), 
Instituto Marquês Valle de Flôr (Portugal) & Minsitério da Educação, 

Cultura e Ciência de São Tomé e Príncipe

#3
Impact evaluation of the the master's courses "Curricular 
Development" and "Teaching of Sciences (2nd edition) of 

Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED) of 
Huíla

Nilza Costa, Bernardo Filipe Matias & Betina Lopes

Financing: CIDTFF (PORTUGAL) & ISCED, Lubango (ANGOLA)

#4
“Gestão dos resíduos Urbanos da minha Escola” 

Nilza Costa, Lídia Amaro & Betina Lopes

LabSuA – Monitorização e Avaliação do Projeto

Financing: CIDTFF (PORTUGAL) & Gabinete Provincial do Ambiente, 
Gestão dos resíduos urbanos e serviços comunitários (ANGOLA)

… to 
consolidate

existent
network 

(Angola, São 
Tomé e 

Príncipe, …)

A

…  to extend
work to non 
portuguese 
speaking

developing
countries

.. to broaden
research 
outputs 

(publications)

… to capture 
more external

Funding
(Aga Khan, …) 

… to 
integrate

more 
members in 
this research 

domain

A…

In the future …

http://www.fao.org/fileadmin/templates/capacitybuilding/pdf/DAC_paper_final.pdf
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Open Lab for Foreign 
Language Learning
(LALE)

Susana Pinto, Rosa Faneca & Mónica Lourenço 
Universidade de Aveiro

Identification card:
Year of birth: 1999; Coordinators: Ana Isabel Andrade | Maria Helena Araújo e Sá

CIDTFF Integrated
Researchers (PhD)

• Ana Raquel Simões
• Filomena Martins
• Mónica Bastos
• Mónica Lourenço
• Rosa Faneca
• Susana Pinto

CIDTFF Collaborators

• Ana Sofia Pinho
• Daniel Basílio 
• Leonor Santos
• Lurdes Gonçalves
• Mariana Clemente
• Mário Rui Cruz
• Sílvia Melo-Pfeifer

CIDTFF Integrated 
Researchers
(without PhD)

• Ana Margarida Costa
• Ana Rita Costa
• Ângela Espinha
• Susana Ambrósio
• Valentina Piacentini

Others

• Extended team of 
other collaborators  
(researchers in 
Language Didactics, 
PhD Students, 
teachers, 
educators,…) 

Aims

✓ To produce knowledge about the language education process.
✓ To share knowledge with the community of researchers, teachers and educators in Language Didactics.
✓ To conceive, experiment and evaluate strategies and materials for language teaching and learning, as well as for

teacher educators.
✓ To foster articulation between CIDTFF and educational institutions, namely through well-grounded teaching-learning

proposals and through the promotion of teachers’ research attitude.
✓ To intervene in educational language policies.

Editorial Line

Fig. 1 – Cadernos do 
LALE (Série Propostas)

Fig. 2 – Cadernos do 
LALE (Série Reflexões)

Projects
National:
Imagens das línguas na comunicação intercultural (2003-2006)
EMIP/DL (2006-2009)
Línguas e Educação (2007-2010) 

International: 
GALATEA (1995-1999)
ILTE (1998-2001)
JALING (2000-2003)
GALANET (2001-2004)
Chainstories (2006-2009)
REDINTER (2008-2010)

GALAPRO (2008-2010)
MIRIADI (2012-2015)
EUROMEC (2014-2017)
KOINOS  (2015-2017)
AMICAE (2016-2019)
EVAL-IC (2016-2019)

From Plurilingual Competence to intervention and

construction of knowledge in diversified contexts

Development of 
research, training 
and intervention 

projects.

Design, 
implementation 

and evaluation of 
educational 

materials and 
training resources 

for different 
contexts.

Organization of 
seminars/lectures 
and conferences.

Design, 
implementation 

and evaluation of 
linguistic 

workshops for 
students and 

training activities 
for teachers

Main Activities

• Jornadas do LALE “Educação plurilingue e intercultural:
percursos e possibilidades em contexto educativo
português”

• Workshops “Raising awareness of linguistic and cultural
diversity”

• National Contest Plurilingual Kamishibai
• UA Academia de Verão
• UA Semana Aberta da Ciência e da Tecnologia
• (…)

Conceptual Framework



Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais através da
FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito
do projeto UID/CED/00194/2019.

Das concepções alternativas dos alunos ao ensino da Física e da Química 
para a mudança conceptual – ensinos básico e secundário (INIC, Projecto

89/SOC/2, de 01.01.89 a 31.12.91), António Cachapuz (coordenador)

Percursos de construção 
Na espuma da memória

Isabel Malaquias*
Universidade de Aveiro

*dfis Departamento de Física 

Laboratório Aberto 
e Dia Aberto da 
Física 1980-2008
Semana Aberta 
de C&T 1998-...
Show da Física 
1998...

Marília F. Thomaz, Isabel Maria Malaquias, M. C. Valente, M. J. Antunes (1998), 
“An attempt to overcome alternative conceptions related to heat and 
temperature”, Physics Education, 12/1998; 30(1):19. DOI:10.1088/0031-
9120/30/1/004

baudafisica.web.ua.pt/

FIREES project - Interdisciplinary training for the 
Energy, Environment, Society relationship, (1994-1997) 
supported by DGXI Comissão Europeia, the Walloon Region - DGTRE (Belgium), the Amelia da 
Silva de Melo foundation (Portugal), the Institut Català de l´Energia and the Departament

d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (Spain), Marília F. Thomaz 
(coordenadora em Portugal); Martine Vertez (co-coord.)

Participantes: Isabel P. Martins e Isabel Malaquias

Projectos Ciência Viva nas escolas  
Ciência Viva I - II - III - IV

coordenados por Isabel Malaquias e com M. Carmo Valente, 
M. Amália Rodrigues, Ana Maria Cardoso, Rosa Fontes, 
Elisabeth Silva, Paula Oliveira, Eugénia Neves, Cacilda 
Macedo

O Ensino e a Aprendizagem da Física e da Química: análise da situação 
actual no ensino secundário e propostas para o futuro face aos novos 
desafios científico-tecnológicos, subsidiado pelo Instituto Nacional de 
Investigação Científica, contrato nº85/CEX/3, de 27 de Dezembro de 1985 -
INEA/FQ [Grupo de Investigação do Ensino-Aprendizagem (Física e Química), 

Universidade de Aveiro]. António Cachapuz (coordenador), INIC

Livro Branco da Física e Química - Opiniões dos 
professores, aprovado pelas SPF/SPQ e subsidiado 
pela Fundação Calouste Gulbenkian - Isabel 
Malaquias membro participante (2000-2002). 
Anabela Martins (coordenadora)

FisRede - Aveiro Digital Mental Factory.
Isabel Malaquias, Maria Teresa Castro (2006) 
Instrumentos de Física e História da Ciência, 
Colecção FisRede, Universidade de Aveiro, 

Isabel Malaquias, Emília Vaz Gomes, Décio Martins, Maria Ermelinda Antunes

POCTI/CED/36469/2000 - Precision Instruments and the Development of 
Experimental Physics Teaching in XIXth Century

Isabel Malaquias e Manuel F. Thomaz

POCI/HCT/61184/2004 - The scientific work and 
correspondence of John Hyacinth de Magellan 

(1722-1790)

Livro Branco da Física e da Química –
Opiniões dos alunos 2004, aprovado pelas 
SPF/SPQ e subsidiado pela Fundação 
Calouste Gulbenkian. Isabel Malaquias 
membro participante (2002-2003) 
Anabela Martins (coordenadora)

Trabalho enviado a todas as comissões 
parlamentares

Isabel Malaquias, Marília F. Thomaz, Manuel Almeida Valente, Décio 
Martins, Emília Vaz Gomes, Manuel Queirós, João A.B.P. Oliveira 

POCI/CED/60998/2004 - Old scientific instruments in the 
teaching and popularisation of Physics

M. F. Thomaz, I. M. Malaquias, M.C. Valente e M.J. Antunes (1994) Uma 
tentativa para ultrapassar concepções alternativas sobre calor e temperatura, 
Gazeta de Física, Fascículo 3 | Julho
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Ciência, Ensino, Aprendizagem & Sociedade | 2008-2016

Ciência, Tecnologia e Inovação 
| 2018-2020

INEA/FQ 
Grupo de Investigação do Ensino-
Aprendizagem (Física e Química) 

| 1986-1998

▪ Literacias Científica, Numérica e Computacional 

▪ Comunicação e Divulgação de Ciência

▪ Interdisciplinaridade, Ensino e Inovação 

▪ Competência Digital e Recursos Educativos Abertos

Educação, Ensino/ Aprendizagem e Sociedade | 2012-2016

Percursos de construção II
Na espuma da memória

Isabel Malaquias*
Universidade de Aveiro

Ciência/Tecnologia, Educação e Sociedade | 2003-2006

Didácticas de áreas específicas | 1996-2002

PhD Members
Ana Rodrigues

Ana Capelo

Ana Paula Aires

Ana Vitória Baptista

António Cachapuz

António José Almeida

Antonio Mateos

António Barbot Silva

Caroline Dominguez

Fátima Jorge

Helena Barros de Campos 

Celina Tenreiro-Vieira

Fátima Paixão

Filomena Amador

Filomena Teixeira

Helena Pedrosa-Jesus 

Isabel Martins 

Maria Manuel Nascimento

Post-Doctoral Fellows
Alexandra Sá Pinto

Betina Lopes

Cecília Guerra

Cristina Gaspar de Oliveira

Patrícia Sá

Isabel Cabrita

Isabel Malaquias

J Bernardino Lopes

Jorge Bonito

José Alexandre Pinto

José Benjamim Fonseca

José Paulo Cravino

Lucília Santos

Manuel Ferreira Rodrigues

Margarida Pinheiro
Cecília Costa

Teresa Neto

Mário Talaia

Nilza Costa

Patrícia Almeida

Non-PhD Members
António Vítor Carvalho

Diana Oliveira
Maria Fernanda Couceiro

Paula Catarino

Paulo Oliveira

Rui Vieira
Vitor Bonifácio

NOTAS DE SÍNTESE

Os membros do GI2, no período de 2012 a 2016, contribuíram, em termos das suas 
publicações, quer nacionais quer internacionais, para a reflexão sobre concepções de 
ensino e aprendizagem, o desenvolvimento de instrumentos/recursos didácticos em 
articulação entre a formação e a investigação, no contexto das ciências matemáticas, 
físico-naturais, engenharias e saúde, bem como na articulação da investigação e 
práticas de formação, cruzamento interdisciplinar, debruçando-se ainda sobre os 
campos da epistemologia, arte e história da ciência, evolução da formação contínua e 
profissional, e na intervenção activa e de liderança em programas de reformulação do 
ensino secundário de países de expressão portuguesa, desenvolvimento curricular em 
contexto, reflexão, e intervenção, sobre políticas educativas internacionais e nacionais. 
As dinâmicas estabelecidas evidenciam forte interacção externa e interna, não 
descurando a intervenção singular sempre que apropriado.

PhD Students

Ana Maia

Ana Raquel Lopes

Carla Santos

Daniela Pedrosa

Joana Peixinho

Rita Tavares

Vanessa Souza

Luís Pereira

INTRODUÇÃO
A apresentação infográfica, que se segue, assenta na análise e síntese da informação recolhida junto dos investigadores do Grupo de Investigação 2 do CIDTFF, 
que se congregam sobre temáticas de Ciência, Ensino, Aprendizagem e Sociedade, no sentido de indicarem as publicações que consideram de maior relevo e 
as palavras-chave que melhor se ajustam à caracterização do  seu trabalho, no período compreendido entre 2012 e 2016. Dá-se ainda indicação de articulações 
com os outros Grupos de Investigação do Centro de Investigação e exemplificam-se dinâmicas estabelecidas, para o ano de 2016, de índole intra- e extra- GI2, 
salientando-se a abertura ao exterior em muitos casos, ilustrativa da capacidade de disseminação /intervenção dos membros do grupo.

Algarismo árabe - investigador GI2 *Bolseiro de doutoramento ** Autores externos ao GI2 Algarismo romano - número de co-
autores externos 1x - uma publicação; 2x - duas publicações; 3x - três publicações O - único autor Moldura colorida de
quadrado - investigador de outro GI do CIDTFF

*dfis Departamento de Física 

Agradecimento
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Uma década de 
AMAPCJRMLVC
António Moreira et al. – “bits” do LCD

António Pedro Costa, Jaime Ribeiro,
Margarida Lucas & Vânia Carlos
Universidade de Aveiro

Legenda
Projetos & candidaturas Organização de Encontros Científicos
Bolsas de investigação Orientações 
Recursos Publicações

Resumo
A importância de orientadores e coordenadores de projetos académicos é amplamente referenciada na literatura da
especialidade. De um modo geral, são apontados(as) como fonte de conhecimento e transferência de valores vários,
como a integridade ou a ética académica. Este poster pretende ilustrar uma década de percursos diversificados na
área da tecnologia educativa sob e a par do Professor António Moreira, investigador sénior do CIDTFF e fundador
de um dos seus laboratórios de investigação, o LCD. Os autores elencam, de forma genérica e visual, o percurso
que com ele têm trilhado desde que integraram o CIDTFF e o LCD . Resultaram daqui 5 bolsas, 3 candidaturas a
projetos, 6 projetos, 115 publicações, 5 coorientações e 7 recursos. Não sendo possível adivinhar o que a próxima
década trará, os percursos afiguram-se mais independentes, por força das circunstâncias e incentivo do próprio.
Face ao exposto, e como os dados falam por si, os autores não podem deixar de concluir sobre a evidente
relevância que o Professor António Moreira teve e tem nos seus percursos académicos, contando sempre com a sua
flexibilidade para erguer novos projetos e a firmeza necessária para crivar fundações ou realizar demolições
reconstrutoras.
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