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PREFÁCIO

Joana Lobo Antunes1

“A Ciência não está feita até ser comunicada” 
– Sir Mark Walport

Durante décadas a Ciência avançou e prosperou sem precisar de 
fazer pontes com o mundo exterior; o financiamento ia chegando, os 
resultados aparecendo, o conhecimento avançando. Parecia estar tudo 
bem assim. As pessoas fora da Ciência não eram chamadas a perceber o 
processo que levava à descoberta, nem às agruras do caminho, às grandes 
questões às quais se procurava dar resposta. De tempos a tempos eram 
brindados com resultados inesperados e incríveis, que faziam manchetes 
apetitosas em meios de comunicação social que não sabiam bem que 
perguntas fazer àquelas pessoas que falam com uma linguagem diferente 
da habitual e mexiam em objetos e sustâncias estranhas e até assustadoras.

Hoje, a realidade mudou. A Ciência quer que olhem para si, e com 
atenção. Quer que mesmo aqueles que não estão dentro da sua casa saibam 
o que por lá se passa, e que para além dos resultados extraordinários 
se olhe também aos resultados menos fascinantes, às alturas em que 
erramos, em que aprendemos a corrigir, em que questionamos, em que 
procuramos ser melhores. A Ciência quer dialogar e ouvir as pessoas. 

O caminho de um ponto ao outro não é fácil nem rápido, exige 
empenho e trabalho, persistência e determinação de ambos os lados. De 
cientistas, a utilizar palavras comuns para explicar o extraordinário e a 

1   joanala@tecnico.ulisboa.pt. Universidade Nova de Lisboa.
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estarem disponíveis para o fazer em várias oportunidades, dos cidadãos 
e dos mediadores, que nos emprestem as suas orelhas e o seu tempo 
para que possamos fazê-lo. 

Os textos que agora se compilam neste livro são disso exemplo: 
de cientistas que praticam usar palavras comuns e formatos não usuais 
na investigação para falar do seu trabalho, investindo para isso tempo, 
ref lexão, escrita, correção e edição. De editores, que aceitaram pôr a 
ciência ao lado de temas comuns que interessem aos leitores do jornal. 
Do público, que lê e passa a saber, tornando-se assim mais crítico 
e mais alerta para outros temas, outras ciências, outras perguntas, 
melhores respostas.

Saúdo a iniciativa, mas mais que nada a persistência das minhas 
colegas do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação 
de Formadores da Universidade de Aveiro. Ter ideias e pô-las em prá-
tica, tendo como retorno pouco mais do prazer de se estar a devolver 
à Sociedade o investimento e a confiança que foi depositada em nós 
enquanto comunidade científica, é um esforço que devemos sempre 
agradecer. Rouba-se tempo à família, ao lazer, ao descanso (nunca ao 
trabalho) porque se acredita na importância de fazer chegar às pessoas 
o conhecimento que produzimos. Porque sabemos que enquanto não 
estiver comunicada, a ciência não está acabada.
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DO VALOR DAS PALAVRAS

Maria Helena Araújo e Sá1 e Susana Ambrósio2

É inútil querer parar o Homem:
em tudo que de amor cantar
o seu sonho caminhará.
– Moacyr Felix

O ano de 2020 ficará marcado nas nossas vidas. Todos sentimos 
isso. Todos sabemos isso. Foi o ano em que estivemos afastados uns dos 
outros. Foi o ano em que os afetos, na ausência necessária do abraço, 
se armaram fortemente de palavras. Palavras faladas, palavras escritas, 
palavras que, mais do que nunca, foram os laços de que precisámos 
para estar uns com os outros. 

A rubrica (H)À Educação não foi exceção. Este espaço, feito de 
palavras que os nossos investigadores assinam, foi mais um elo de 
ligação, que ninguém quis quebrar, semana após semana e apesar de 
todos os sobressaltos, na vida de todos os que o constituem: investi-
gadores e leitores. 

Este elo de ligação entre investigadores e leitores e, por conseguin-
te, entre o CIDTFF e a sociedade para a qual e com a qual trabalha, 
enquadra-se na perspetiva de Responsabilidade Social do Centro de 
Investigação, que almeja potenciar processos de investigação e inovação 

1   helenasa@ua.pt. Coordenadora do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia 
na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro.
2   sambrosio@ua.pt. Investigadora do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia 
na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro.
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coesos, inclusivos e sustentáveis, envolvendo neles múltiplos atores. São 
os ref lexos desse elo que encontramos nas palavras escritas na rubrica 
(H)À Educação, que compilamos agora neste terceiro volume com a 
qual reforçamos a certeza da nossa missão de educar, de cuidar, de 
informar e até, porque não, de divertir e fazer sorrir. 

Assim, iniciámos o ano com os olhos postos no mundo com a 
rubrica “Saber inglês – Uma porta aberta ao mundo ou um obstáculo 
à diversidade linguística?” assinada por Ana Rita Costa que nos leva 
a uma ref lexão sobre o papel do inglês na promoção da diversidade 
linguística, seguida da rubrica sobre mobilidade estudantil europeia, 
na qual Margarida Pinheiro nos explica “ECTS, o que é, para que 
serve e como funciona?”. Chegados a fevereiro, uma pertinente ques-
tão nos assola, nas palavras de Xana Sá-Pinto e Joana Rios da Rocha, 
“Mamã, as formigas gostam mais de migalhas de gressinos ou de pão?”, 
desvelando a importância da promoção da curiosidade, competências 
científicas e pensamento crítico das crianças. Associando-se à comemo-
ração do Dia Mundial da Justiça Social, Marisa Maia Machado e Paula 
Santos questionam-nos se “Podemos derrubar preconceitos históricos e 
desinformação?”. Estamos no início de março e Isabel Cabrita desafia-
-nos em torno da matemática com a rubrica “Brincar para aprender 
matemática?!Sim! Mas há brinquedos… e ‘brinquedos’?”. Segue-se a 
rubrica “Aprender sobre solos: para quê? Quando? Como?”, assinada 
por Patrícia João, Maria Helena Henriques e Ana V. Rodrigues. 

As palavras da primeira rubrica de abril, escritas por Marília Rua 
e em pleno confinamento, vão no sentido do cuidar e de informar os 
nossos leitores sobre “Gravidez e recém-nascido, o que fazer face à 
COVID19?”. De seguida, Maria João Loureiro reflete em torno do ensino 
online, e que vivíamos à data, com a rubrica “Covid-19 e Educação: 
que janela de oportunidades se abre?”. Ainda em abril, porque a vida 
continua, e a nossa rubrica também, Rita Tavares explora o conceito 
de Educational Data Mining na rubrica “Então e o que faço eu com 
esses dados?” e Mónica Bastos assinala a primeira comemoração do 
Dia Mundial da Língua Portuguesa, que ocorreria a 5 de maio, com 
a rubrica “Língua Portuguesa, uma língua do mundo e para o mun-
do?”. Em mais um mês em pleno confinamento, as palavras de Patrícia 
Sá conduzem-nos aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e à 
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sua ligação com o momento que então vivíamos, na rubrica “De que 
Educação precisamos para o Século XXI?”, e Aida Figueiredo ref lete 
em torno da importância do espaço exterior na sua rubrica “Brincar, 
interações e COVID-19: Qual o lugar do espaço exterior/natureza?”.

Chegados a junho, Daniela Pedrosa escreve sobre “Autorregulação…o 
que é? Como ser autorregulado?” e Ana Raquel Simões, à luz do mo-
mento em que nos encontrávamos e que tanto tolhia a (interven)ação, 
levanta a questão “Projetos de Intervenção Educacional em tempos de 
pandemia: são possíveis?”. Decorria o mês de julho, mas nem o verão 
nos parou, apesar do peso dos meses anteriores ainda pairar como 
sombra. Caroline Dominguez fala-nos da importância do pensamento 
crítico em plena pandemia e questiona se “Existe uma vacina contra o 
conformismo?” e Mónica Lourenço e Susana Pinto abordaram a temá-
tica da competência intercultural na rubrica “Será que a competência 
intercultural é fundamental para o mundo do trabalho?”. É no final 
do mês que a rubrica “(H)À Educação sem autocuidado em situação 
de pandemia?”, assinada por Anabela Pereira, dá conta dos efeitos psi-
cológicos associados ao confinamento e como lidar com eles. 

De olhos postos no ano letivo prestes a iniciar, Rui Neves ref lete 
sobre “Que desenvolvimento positivo na Educação Física do 1.º Ciclo?”, 
Rosa Madeira escreve sobre “Onde estão as crianças? A pergunta que 
desafia a invisibilidade das infâncias” e Ana Isabel Andrade destaca o 
importante papel dos professores durante a pandemia com a rubrica 
“O que se espera dos professores, hoje?”. Associando-se à comemoração 
do Dia Europeu das línguas, Filomena Martins questiona “Celebrar 
as línguas, porquê?” e Isabel Alarcão, tomando como mote o Dia 
Mundial dos Professores e a Covid-19, assina a rubrica “Covid-19. 
Terá a sociedade tomado consciência da importância dos professores?”.

Em meados de outubro, seguiu-se um ciclo de três rubricas no 
âmbito do projeto “Se esta Rua fosse minha”, desenvolvido em par-
ceria entre a Câmara Municipal de Ílhavo e o CIDTFF e envolvendo 
fortemente os estudantes de mestrado, numa articulação desejada entre 
formação e investigação: Ana Raquel Simões e Lúcia Pombo assinam 
a primeira rubrica, intitulada “Se esta rua fosse minha…vamos jogar 
com o nome das nossas ruas?”, seguindo-se a rubrica “Se esta rua fosse 
minha…Qual o contributo dos mestrados em ensino?”, pela mão de 
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Margarida M. Marques e António Vítor N. de Carvalho e, por fim, 
a rubrica “Se esta rua fosse minha...que narrativas digitais faria?”, da 
autoria de Vânia Carlos e Manuel Santos. 

Num ano em que a Ciência e a o seu papel na sociedade foram 
tão discutidos, J. Bernardino Lopes assinala o Dia Nacional da Cultura 
Científica com a rubrica “A Ciência liberta-nos de termos de escolher?”. 
Tomando como ponto de partida as comemorações da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e o Dia Internacional das Pessoas com 
Deficiência, Evelyn Santos questiona se “H(À)verá inclusão no Ensino 
Superior sem suporte familiar?”. A última rubrica do ano, assinada 
por Margarida Pinheiro, fala-nos de outro tipo de proximidades que 
o Erasmus promoveu em tempos de pandemia, ref letindo sobre “O 
que é que a pandemia me trouxe do Erasmus?”.

Iniciámos o ano de olhos postos no mundo. Encerrámos tam-
bém o ano de olhos postos no mundo. Nos entretantos, as palavras. 
As muitas palavras dos nossos investigadores. Que nos mantiveram 
ligados, que nos fizeram sentir próximos e unidos pela educação. Por 
isso, a nossa mensagem continua a mesma, talvez com maior convic-
ção: H(À) Educação é um espaço que queremos continuar a habitar, 
com os nossos leitores. 

As nossas últimas palavras vão para a autora do prefácio deste 
livro, Joana Lobo Antunes, pela sua disponibilidade, pela generosidade 
das palavras que nos dirigiu, enquanto comunidade científica que é o 
CIDTFF, e que nos alentam a continuar o nosso trabalho, pois como 
refere, também nós acreditamos que “enquanto não estiver comunicada, 
a ciência não está acabada.”



RUBRICAS
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9 janeiro 2020 

SABER INGLÊS – UMA PORTA ABERTA 
AO MUNDO OU UM OBSTÁCULO À 
DIVERSIDADE LINGUÍSTICA? 

Ana Rita Costa1

De volta à rotina, num novo ano que promete ser promissor, muitas 
são as memórias das férias de natal que nos levaram a cidades cheias 
de luzes e enfeites natalícios e turistas sorridentes e acasacados. Seja 
qual for a cidade que visitámos, ouvimos, certamente, várias línguas, 
mas qual não é a surpresa quando, no nosso país, somos convidados 
a entrar num restaurante em inglês. Esta realidade ref lete a forte 
presença da língua inglesa nas mais diversas áreas como o turismo, a 
internet, a ciência, a economia e cultura de massas, contribuindo para 
que esta fosse reconhecida como língua de comunicação internacional, 
associada a valores de realização profissional e pessoal, ao sucesso e 
ao consumismo.

Se, por um lado se procura, cada vez mais, preservar a herança 
linguística e cultural de cada povo e sensibilizar para a valorização 
desta diversidade, assistimos, por outro lado, à presença de uma lín-
gua que domina a comunicação internacional e o ensino de línguas, 
o que tem levado muitos linguistas a considerar o inglês como língua 

1   ritacosta0607@gmail.com. Investigadora do Centro de Investigação em Didática e 
Tecnologia na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro.
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Frankestein, uma língua dominadora e monstruosa que leva à extinção 
de outras línguas. 

Neste contexto, acreditamos que o ensino do inglês representa 
um espaço privilegiado onde podem ser trabalhadas as potencialidades 
desta língua como elo de ligação entre línguas e culturas. Se o inglês é 
escolhido por cerca de 85% dos alunos do ensino secundário, este é o 
contexto no qual a aposta para a promoção da diversidade linguística 
deve incidir, uma vez que não só chega a um maior número de alunos, 
como também, os prepara para cenários nos quais o inglês, enquanto 
língua de mediação, lhes permitirá ter acesso a contactos com falantes 
de outras línguas e culturas sem comprometer a integridade de cada 
língua e cultura.

Conseguem imaginar uma aula de inglês onde estão presentes outras 
línguas? Como seria o desafio de, para além do inglês, contactarem 
com falantes de outras línguas e outras culturas em sala de aula? Para 
tentar responder a estas e outras questões, foi construído um plano de 
intervenção didática, numa escola de Aveiro, onde os alunos tiveram 
a possibilidade de observar e trabalhar as línguas e ref letir sobre os 
seus papéis e estatutos; ref letir sobre a forma como se relacionam e 
aprendem línguas e fazer descobertas sobre o seu próprio percurso 
linguístico. O plano de intervenção didático foi desenvolvido a partir 
do programa nacional de ensino do inglês do 10º ano, mas levou os 
alunos a viajarem pelo mundo das línguas e culturas. 

Os principais resultados deste estudo refletiram-se, essencialmente, 
na crescente curiosidade e motivação para a aprendizagem de outras 
línguas que foram muito além das atividades da sala de aula. Assistiu-
se à reconstrução de representações em relação às línguas e culturas. 
Os alunos tornaram-se mais conscientes em relação à importância dos 
seus percursos linguísticos e fizeram descobertas em relação à sua ca-
pacidade de trabalhar com as línguas, tendo sido capazes de mobilizar 
diversas estratégias de interação em situações de contacto com falantes 
de outras línguas.
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23 janeiro, 2020

ECTS, O QUE É, PARA QUE SERVE E 
COMO FUNCIONA?

Margarida M. Pinheiro1

Hoje vamos falar de ECTS (European Credit Transfer Accumulation 
System), ou seja, do Sistema Europeu de Transferência e Acumulação 
de Créditos. Porquê? Porque todas as ofertas formativas das Instituições 
de Ensino Superior têm associadas a cada unidade curricular, um 
determinado número de ECTS. 

O que é o sistema ECTS? É um sistema de pontos desenvolvido 
pela União Europeia, com o objetivo de facilitar a interpretação das 
qualificações no ensino superior, melhorando, assim, a transparência 
dos planos de estudo. 

Para que serve o sistema ECTS? Desenvolvido a pensar na f lexi-
bilização dos sistemas de ensino, o sistema permite assegurar a com-
parabilidade necessária ao reconhecimento de estudos a nível europeu. 
Esta f lexibilidade constitui-se tanto como um apoio fundamental à 
conceção dos planos de estudos, como numa garantia de qualidade. 
Desenvolvido dentro do processo de Bolonha, o sistema constitui-se 
como uma ferramenta fulcral na identificação das compatibilidades 
das estruturas de ensino superior de cada país.

1   margarida.pinheiro@ua.pt. Investigadora do Centro de Investigação em Didática e 
Tecnologia na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro.
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Como funciona o sistema ECTS? Na descrição de cada uma das 
unidades curriculares de um plano formativo, e a par das competências 
a adquirir (designadas por resultados de aprendizagem), é também 
apresentado o valor dos ECTS. Este valor mede a carga de trabalho 
média, expectável, para cada unidade curricular, ou seja, o tempo 
que os estudantes necessitam, em média, para atingir os resultados 
de aprendizagem. Esta capacidade de se poder expressar os resultados 
de aprendizagem em créditos permite, não só a uniformização ou a 
clarificação da carga de trabalho estimada para a média dos estudantes, 
como serve de ponto base para organização do trabalho de cada um. O 
valor dos ECTS é o somatório de todas as horas dedicadas à unidade 
curricular (horas de contacto, ou seja, horas de interação direta entre 
o docente e o estudante e horas de trabalho autónomo do estudante), 
medindo o volume de trabalho total estimado (e não o grau de maior 
ou menor dificuldade da unidade curricular). A monitorização e o ajuste 
dos ECTS são feitos de uma forma regular, através dos resultados de 
inquéritos dirigidos a docentes e a estudantes. De uma forma geral, 
estima-se que 1 ECTS corresponda a um número de horas de trabalho 
(de contacto e autónomo) entre 25 a 28. 

Um exemplo: na Universidade de Aveiro, definimos que 1 ECTS 
corresponde a 27 horas de trabalho e que um semestre tem 15 sema-
nas de aulas. Consideremos uma unidade curricular com 6 ECTS, 
com duas aulas semanais de 2 horas cada. Através de alguns cálculos 
simples, ficamos a saber que:

Volume de trabalho estimado: 108h (nº ECTS x 27h = 4 x 27)
Número de horas de contacto: 60h (carga horária semanal x 15 = 

4h x 15)
Número de horas de trabalho autónomo: 48h (volume de traba-

lho – número de horas de contacto = 108h – 60h)
Tal significa que, em média, o estudante deve trabalhar sema-

nalmente, fora das aulas daquela unidade curricular, cerca de 3,2h (= 
48h / 15). Sendo estes valores médios, naturalmente que cabe a cada 
um ajustar às suas necessidades e interesses. Fica a informação!
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6 fevereiro, 2020

‘MAMÃ AS FORMIGAS GOSTAM 
MAIS DE MIGALHAS DE GRESSINOS 
OU DE PÃO?’

Xana Sá-Pinto1 e Joana Rios da Rocha2

Estávamos de férias, quando a Sara, de oito anos, nos surpreendeu 
com esta pergunta. Quando questionámos o motivo da pergunta, res-
pondeu que achava que as formigas estavam a levar para o formigueiro 
mais migalhas de gressinos. Podíamos ter dito que não sabíamos a res-
posta, ou apresentado as nossas explicações. Mas muitas vezes a melhor 
forma de responder às questões das crianças é perguntar-lhes o que é 
que elas acham e a partir daí iniciar uma conversa sobre o assunto em 
causa. Responder às perguntas perguntando cria oportunidades para a 
criança pensar, expressar e justificar as suas ideias. Este processo pode 
demorar mais, mas permite exercitar o pensamento crítico e criativo e a 
capacidade de comunicação, o que não acontece se o adulto se limitar 
a responder. Tínhamos tempo, por isso, reconhecemos o interesse da 
observação da Sara e perguntámos-lhe se existiriam outras explicações 
para o que observara. Sara ficou pensativa e calada. Esperámos… A 

1   alexandrasapinto@ua.pt. Investigadora do Centro de Investigação em Didática e 
Tecnologia na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro.
2   joanariosrocha@gmail.com. Investigadora do Centro de Investigação em Didática e 
Tecnologia na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro.
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ciência dizia-nos que, tendo tempo e oportunidade, as crianças são 
capazes de gerar explicações interessantes para observações que fazem.

- Se calhar as migalhas de gressinos caíram mais perto das 
formigas. Ou então são mais pequenas e as formigas carregam-nas 
melhor. - disse Sara. 

Tínhamos tempo e as ideias da Sara eram perfeitas para uma 
experiência.

- Que boas hipóteses Sara. Queres testar? – desafiámos.
Radiante, Sara aceitou o desafio: 
- Sim, vamos pôr-lhes migalhas de gressinos e ver quanto tempo 

demoram a levá-las.
A experiência que a Sara descrevera não era a mais adequada, mas 

em vez de lhe dizermos, questionámos novamente: 
- Se f izermos o que estás a propor achas que saberemos se as 

formigas gostam mais de migalhas de gressinos ou de pão?
- Não. Também temos de ter migalhas de pão. – Respondeu a 

Sara - Temos de ter migalhas dos dois tipos e ver quais é que as for-
migas demoram mais tempo a levar.

Sara tinha identificado duas coisas importantes numa experiên-
cia – o que vamos variar – neste caso o tipo de migalhas – e o efeito 
que vamos medir – neste caso o tempo que as formigas demorariam a 
levar os diferentes tipos de migalhas. Mas para a experiência ficar bem 
feita era importante que a Sara tivesse em conta os outros fatores que 
poderiam inf luenciar os resultados. Perguntámos então onde devería-
mos colocar as migalhas de pão e as de gressinos e como deveríamos 
fazer as migalhas. Depois de pensar um pouco, a Sara respondeu que 
os dois tipos de migalhas deveriam ser colocados no mesmo sítio e ser 
do mesmo tamanho. Quando lhe perguntámos porquê a Sara pensou 
mais um pouco e respondeu:

- Porque se as formigas levarem primeiro um tipo de migalhas, 
não vamos saber se é por causa daquilo de que são feitas, do sítio onde 
estão ou do tamanho delas. 

- Muito bem, Sara – incentivámos - numa experiência devemos 
variar uma coisa de cada vez. Se variamos o tipo de migalhas, tudo o 
resto deverá ser igual. Olha, quantas migalhas colocamos? 

- Tem de ser o mesmo número de cada – respondeu – E se fossem 
cinco de cada?
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Escolhemos migalhas de pão e de gressinos mais ou menos do 
mesmo tamanho e colocámos cinco de cada em três locais diferentes. 
Foi divertidíssimo! Primeiro ver as formigas a descobrir os locais das 
migalhas e depois vê-las a levarem-nas para o formigueiro. Nos três 
locais as formigas levaram sempre primeiro as migalhas de gressinos 
e só depois as de pão. Após algum tempo e várias perguntas (nossas) 
Sara sabia agora que a sua hipótese estava correta!

Mas nem sempre é assim. Tal como acontece com os cientistas, 
muitas vezes as hipóteses que as crianças avançam não estão corretas. 
Contudo, é importante valorizar todas as hipóteses. Esta é uma das 
características mais importantes da ciência: todas as hipóteses são boas, 
até serem testadas. São os resultados das experiências e as evidências 
que nos permitem rejeitar ou suportar as diferentes hipóteses. Até 
quando existe uma hipótese aceite pela comunidade científica, esta 
pode revelar-se errada e ser rejeitada por novos dados e evidências. 
Assim, é importante valorizar, e se possível testar também, ideias que 
não pareçam corretas!

Foi o que se passou no inverno... A Sara perguntou-nos porque 
não estendíamos as meias já dobradas para ser mais fácil arrumar. Na 
altura, respondemos que assim não secavam bem. Sara não desistiu e 
disse-nos que se não tínhamos experimentado, não poderíamos saber 
se a sua hipótese estaria errada e sugeriu que testássemos. Planificámos 
a experiência: procurámos pares de meias iguais e encontrámos quatro 
pares que molhámos e estendemos no estendal, à mesma distância 
uns dos outros e da parede: dois pares dobrados e dois por dobrar. 
Querem saber como terminou esta experiência? Com dois pares de 
meias dobradinhos e muito malcheirosos porque após uma semana 
ainda não tinham secado. A hipótese desta vez não estava correta… 
mas foi divertido testá-la! 
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20 fevereiro, 2020

PODEMOS DERRUBAR 
PRECONCEITOS HISTÓRICOS 
E DESINFORMAÇÃO?

Marisa Maia Machado1 e Paula Santos2

Desde 2009 que o Dia Mundial da Justiça Social é celebrado 
anualmente no dia 20 de fevereiro para a sensibilização das situações 
de pobreza, desemprego e exclusão. 

Eu queria ir para a Universidade “para aprender e fazer novos 
amigos” diz a Patrícia; para “ter aulas e ser autónoma” conta a Joana; 
para “aprender coisas novas” refere a Carolina. Estas jovens eram (e 
ainda continuam a ser) excluídas do Ensino Superior português, por 
não serem titulares de habilitação de acesso e ingresso, nos termos 
aplicáveis ao regime geral de acesso ou para outras vias especiais de 
ingresso. No entanto, após a conclusão da escolaridade obrigatória, 
tal como acontece com os seus colegas, também desejam continuar a 
sua formação académica.

Na verdade, a sociedade ainda continua a subestimar o que es-
tas pesssoas podem alcançar e desconhecem como é que podem ser 

1   mamm@ua.pt. Investigadora do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia 
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incluídas com sucesso. Por isso é que “em pleno século XXI custa 
acreditar que a nossa sociedade não está preparada (ou não quer estar) 
para receber e incluir jovens adultos com Dificuldades Intelectuais e 
Desenvolvimentais” afirma Inês Gomes, estudante da Universidade 
de Aveiro (UA). 

Importa ter presente que Portugal assinou e ratificou, em 2009, 
a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em que 
o artigo 24º, ponto 5, declara que “as pessoas com deficiência podem 
aceder ao ensino superior… sem discriminação… Para este efeito, 
os Estados Partes asseguram as adaptações razoáveis para as pessoas 
com deficiência”.

Assim, uma equipa de investigação, com a intenção de intervir para 
a justiça social, porque a Educação é um direito, e um ES inclusivo é 
um imperativo ético, fez emergir o estudo-piloto inclUA, visando gerar 
condições para compreender o processo de inclusão desta população 
na universidade e as transformações que é necessário operar para que 
se torne uma opção viável. Por isso, as jovens acima mencionadas, 
segundo os objetivos dos seus projetos de vida, escolheram algumas 
“disciplinas” da regular oferta educativa da UA, em que vieram a 
participar, sob consentimento prévio dos docentes, no 2º semestre do 
ano letivo 2018-2019. 

Enquadrado neste projeto mais abrangente, decorre o “inclUA 
investiga”, que visa fomentar e sensibilizar para “um mundo mais 
justo e inclusivo”, como diz a Inês. Esta investigação, co-dinamizada 
por alunas da UA – Cátia Simões, Cátia Almeida, Inês Gomes, Telma 
Chipelo e participantes do inclUA – Carolina Martinho, Joana Santos 
e Patrícia Santos, “pretende provar que a educação pode ser a solução 
para eliminar alguns obstáculos, e alcançar a inclusão”, afirma Inês. 

Uma das primeiras universidades a abrir as suas oportunidades 
de aprendizagem a esta população foi a Universidade de Alberta, 
em 1987. Face a esta data, atónitas, questionámos: “Será que, há 32 
anos, a inclusão deste estudantes no Ensino Básico e Secundário já 
era plena e efetiva?”. Pesquisámos, buscando respostas, e constátamos 
que ainda não o era. Contudo, decidiram que o Ensino Superior não 
poderia continuar a esperar e a excluir jovens que têm muita moti-
vação e interesse em estudar. Além disso, considerando que o Ensino 
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Superior forma os futuros professores, por que não começar a ‘dar o 
exemplo’, precisamente neste nível de ensino? Nesta universidade, tal 
como noutras internacionais, estes estudantes têm uma via de acesso 
própria e frequentam um curso não conferente de grau que consiste 
num programa constituído por “disciplinas” de alguns cursos sele-
cionados pelos estudantes. Claro que, para se reconhecer e atender a 
diversidade, é necessário a inovação pedagógica; esta, inclui valorizar 
as experiências e perspetivas de TODAS as pessoas, respeitar as suas 
formas de aprendizagem e proporcionar-lhes oportunidades de otimi-
zarem o seu potencial. 

Para além das evidências resultantes dos estudos internacionais sobre 
os múltiplos benefícios da inclusão desta população na Universidade, 
como maior empregabilidade e participação social, importa enfatizar 
que não são as diferentes capacidades, mas antes as atitudes das pessoas 
que impõem barreiras impossibilitando a participação destas pessoas. 
Com base num conjunto coordenado de práticas colaborativas, apoios 
e metodologias apropriadas, estamos perante um desafio – tornar a 
comunidade mais inclusivo - onde as barreiras criadas por precon-
ceitos históricos quanto à aprendizagem de pessoas com dificuldades 
intelectuais e desenvolvimentais possam ser efetivamente desmorona-
das e se tenha em consideração a individualidade e a valorização da 
diversidade humana.
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5 março, 2020

BRINCAR PARA APRENDER 
MATEMÁTICA?! SIM! MAS HÁ 
BRINQUEDOS… E ‘BRINQUEDOS’!

Isabel Cabrita1

O dia 14 de março, até agora, conhecido como o dia do PI, foi 
recentemente instituído como o Dia Internacional da Matemática. A 
UNESCO quis, assim, que se homenageasse, em simultâneo, por todo 
o mundo, uma importante área para o desenvolvimento sustentável 
da humanidade. E foi decidido que, em 2020, o tema aglutinador 
de todas as atividades que se venham a realizar a este propósito é “A 
matemática está em toda a parte”. 

E assim é! Até há sempre alguma matemática mesmo nas ‘brinca-
deiras’ que as crianças desencadeiram naturalmente ou naquelas que se 
proporcionam quer nos contextos formais, quer nos não formais quer 
mesmo nos informais.

Mas uma das atividades mais ricas que se podem realizar prende-se 
com a ‘Probótica’ –programação associada à robótica. De facto, desen-
volve e mobiliza aquilo que, genericamente, se designa por pensamento 
computacional. Envolve um leque muito vasto de ferramentas mentais 
cognitivamente muito exigentes ligadas, principalmente: à formulação 
de problemas; organização e análise de dados; decomposição de um 

1   icabrita@ua.pt. Investigadora do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia 
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problema em problemas mais simples; identificação de padrões; algorit-
mização; abstração, entendida como síntese da informação fundamen-
tal; avaliação de soluções; generalização e transferência da resolução 
para outros problemas. Além disso, ainda promove, designadamente, a 
confiança para lidar com a complexidade, a persistência para resolver 
uma grande diversidade de problemas, a tolerância à ambiguidade, a 
capacidade para comunicar e trabalhar com outros na prossecução de 
um objetivo comum. Quando a programação se aplica a robôs, está ao 
alcance de todos. Até das crianças e dos mais velhos, menos habituados 
a aventurarem-se no mundo da tecnologia. É uma excelente oportuni-
dade para se promover a intergeracionalidade. E laços familiares mais 
estreitos, se estiverem implicados, por exemplo, avós e netos!

Adaptado de https://migobot.com/pt/kit-mi-go

Existem, no mercado, inúmeros robôs adaptados às mais diver-
sas situações – Bee Bot, Cubetto, DOC, Kibo, Pip & Pixie, Plobot, 
Probot, Roamer, Robopal, … No entanto, no âmbito de um projeto 
internacional recentemente concluído – projeto TangIn (http://www.
tangin.eu/) –, foi utilizado o robô mi-go (http://www.migobot.com). 
E foi possível concluir da importância da programação tangível para o 
desenvolvimento de competências, transversais e específicas, associadas 
às áreas Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, habitualmente 
designadas por STEM (na correspondente versão inglesa) bem como 
para promover a inclusão de crianças a frequentar o equivalente aos 1.º 
e 2º ciclos do ensino básico em Portugal, Espanha, Bulgária e Letónia.

http://www.tangin.eu/
http://www.tangin.eu/
http://www.migobot.com
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Portanto, é desejável investir em ‘brinquedos’ inteligentes e ativida-
des como as desenvolvidas no âmbito do referido projeto (http://www.
tangin.eu/lesson-plans-toolbox/, facilmente adaptáveis às mais diversas 
realidades. Constituem-se poderosos mediadores do desenvolvimento 
de competências fundamentais aos cidadãos do século XXI e são o 
garante de tempo de qualidade!

http://www.tangin.eu/lesson-plans-toolbox/
http://www.tangin.eu/lesson-plans-toolbox/




31

19 março, 2020

APRENDER SOBRE SOLOS: 
PARA QUÊ? QUANDO? COMO?

Patrícia João1, Maria Helena Henriques2 
e Ana V. Rodrigues3

“Já dei o solo no ano passado!” é uma expressão frequentemente 
usada por alunos do Ensino Básico, e meio caminho andado para o 
insucesso na árdua tarefa dos professores de estimularem a curiosidade 
e o interesse por aprender mais acerca de solos. Na verdade, continuar 
a abordar este importante tema sem repetir as mesmas atividades ao 
longo dos três ciclos de ensino requer o acesso a recursos didáticos 
sobre solos numa perspectiva interciclos para os diversos anos de es-
colaridade do Ensino Básico. 

Contudo, são escassos os exemplos de recursos didáticos já va-
lidados, orientadores de atividades para explorar a temática do solo 
numa perspetiva de promoção de Desenvolvimento Sustentável. Isto 
apesar de o 15º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, definido 
pela Organização das Nações Unidas, realçar precisamente a impor-
tância do solo, quando defende: “Proteger, restaurar e promover o uso 
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(H)À Educação: rubricas de 2020

32

sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as 
f lorestas, combater a desertificação, travar a degradação dos solos e 
travar a perda de biodiversidade”. 

Também a Direção Geral de Educação Portuguesa considera que, 
para a concretização deste e dos restantes Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, é imprescindível a participação das crianças e dos jovens, 
conferindo à escola um papel fundamental para dar a conhecer a nova 
agenda global, assim como para inspirar e incentivar ações quotidianas 
que assentem em hábitos sustentáveis. 

Assim, questões como: “O que tens por baixo dos pés?”, “O que 
suporta as árvores?”, “De onde vêm a água e sais minerais necessários 
ao desenvolvimento das plantas?”, “E a chuva, quando cai no jardim, 
para onde vai?”, “Todas as plantas se desenvolvem em todos os tipos 
de solos?”, “Após os incêndios, com a chuva, o que pode acontecer 
aos solos das f lorestas?”, entre muitas outras, podem ser usadas para 
introduzir diferentes abordagens à temática dos solos, quer no Estudo 
do Meio, no 1º Ciclo, quer nas Ciências Naturais dos 2º e 3º Ciclos 
do Ensino Básico. 

O desenvolvimento e validação de recursos didáticos sobre solos 
numa perspetiva de promoção de Desenvolvimento Sustentável, para 
os anos de escolaridade do Ensino Básico (1º ao 9º ano), visando a 
continuidade do tema e a não repetição das mesmas atividades ao 
longo dos três ciclos de ensino, é o foco central de uma investigação 
de um projeto de doutoramento em curso na Universidade de Aveiro, 
no âmbito da Didática das Ciências. Recorrendo à colaboração de 
professores em contexto de uma Oficina de Formação, todos os recur-
sos didáticos a elaborar têm o solo como fio condutor, temática que 
é explorada em diferentes perspectivas, envolvendo atividades práticas 
experimentais, saídas de campo e trabalhos de pesquisa. Os recursos 
didáticos resultantes serão posteriormente disponibilizados, em formato 
digital, para exploração/adaptação pelos professores do 1º Ciclo e de 
Ciências Naturais dos 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico nas suas aulas.
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2 abril, 2020

GRAVIDEZ E RECÉM NASCIDO, 
O QUE FAZER FACE AO COVID19?

Marília Rua1

Vivemos hoje um estado de pandemia devido ao COVID-19 que 
veio trazer ansiedade e incertezas a todos nós. Contudo, há grupos de 
risco, ou mais vulneráveis, que demonstram mais dúvidas e preocupações. 

Em períodos de crise e de grande incerteza devemos confiar nas 
as informações dadas pelas entidades responsáveis, tais como Direção 
Geral da Saúde (DGS), Ministério da Saúde, Profissionais de Saúde 
e Instituições de Saúde, Cientistas nas áreas e “filtrar” a informação 
constante da comunicação social e das redes sociais.

As famílias a vivenciar um processo de transição para a parenta-
lidade inscrevem-se nos grupos onde a preocupação é crescente pelo 
possível contágio e suas consequências, durante a gravidez (para mãe 
e feto), no trabalho de parto e no recém nascido.

Neste sentido, vimos deixar aqui alguma informação que possa 
minorar a ansiedade gerada em torno da questão inicial.

Não há evidência científica de que as mulheres, grávidas e no pós 
parto, sejam mais sensíveis às consequências do COVID 19, do que a 
população em geral. Assim, todas as recomendações da DGS, (2020a) 
devem ser seguidas pelas grávidas/casal da mesma forma. Relembramos 

1   mrua@ua.pt. Investigadora do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na 
Formação de Formadores da Universidade de Aveiro.



(H)À Educação: rubricas de 2020

34

a lavagem frequente das mãos, a etiqueta respiratória assim como o dis-
tanciamento social e consulta da linha telefónica Saúde 24 se necessário.

De acordo com a Orientação 18/2020 da DGS (2020b, p. 3) 
(relativa à gravidez e parto) as consultas de vigilância devem ser rea-
lizadas conforme idade gestacional e de acordo com cada grávida e o 
seu Médico/Enfermeiro de Saúde Familiar “Sempre que não estejam 
em causa procedimentos essenciais à vigilância da gravidez que exijam 
a presença física, as instituições devem privilegiar as teleconsultas e a 
autoavaliação domiciliária do peso e da tensão arterial”. 

O parto, tal como se preconiza deve ser um momento vivenciado 
por ambos os pais, caso assim o desejem; contudo, no período que 
vivemos, são necessárias alterações ao cumprimento desta recomenda-
ção. Dado que a evidência cientifica é ainda reduzida neste campo, a 
DGS recomenda que “Perante uma parturiente assintomática ou pouco 
sintomática podem estar presentes na sala apenas um obstetra e um 
enfermeiro especialista em saúde materna e obstétrica, ambos expe-
rientes em cuidados intraparto, estando a restante equipa rapidamente 
disponível, se necessário”(2020b, p. 6).

Relativamente aos Cuidados com o bebé, reforçamos aqui a im-
portância do cumprimento das recomendações dos profissionais de cada 
local que acompanham a mãe e o bebé nos primeiros dias de vida e 
que se encontram nos documentos supra referidos.

Reforçamos a importância das recomendações das entidades 
competentes nesta área, para que os efeitos da COVID -19 possam 
ser minorados, assim como a aceitação e cumprimento das mesmas.

Referências bibliográficas:
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de-23032020-pdf.aspx
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16 abril, 2020

COVID-19 E EDUCAÇÃO: QUE JANELA 
DE OPORTUNIDADES SE ABRE?

Maria João Loureiro1

A questão da abertura das escolas tem feito correr “muita tinta” 
nestas últimas semanas e está rodeada de incertezas, que se prendem 
com o desconhecimento de como evoluirá a situação de pandemia em 
que vivemos. Considera-se que as decisões no que respeita à Educação, 
como a abertura das escolas ou não, a avaliação dos alunos, em par-
ticular no 11.º e 12.º ano, têm sido pautadas por falta de coragem 
política para propor soluções de rutura, como a proposta pelo Professor 
Marçal Grilo, e parecem não ter em conta que a pandemia só será 
ultrapassada quando tivermos uma vacina ou um tratamento para a 
COVID-19. Até lá será necessário manter medidas de contenção ainda 
durante largos meses.

Faz-se de seguida uma leitura crítica de algumas das medidas 
tomadas/anunciadas, que vão no sentido da continuidade das práticas 
educativos e não dão resposta aos desafios que todos enfrentamos. O 
ensino online, baseado no preenchimento de fichas de trabalho e na 
comunicação feita maioritariamente por email (dados do OP-Edu - 
http://www.op-edu.eu/), enquadra-se na continuidade. Criar um canal 
de telescola, cujos conteúdos ainda não são conhecidos, nem quem os 
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vai produzir, e que supostamente serão um complemento à atividade 
dos professores, levanta muitas dúvidas. A primeira prende-se com a 
qualidade do trabalho que, independentemente dos intervenientes, está 
a ser feito “à pressa”. Por outro lado, a televisão pode ter uma larga 
penetração social mas a comunicação de muitos alunos com os pro-
fessores continuará a ser deficitária, por falta de meios. Assim sendo, 
continuará a haver alunos excluídos, mesmo que seja feito um esforço 
de distribuição de equipamentos, que se pensa ser um erro se se tiver 
em conta o que aconteceu, por exemplo, com os Magalhães. Acresce 
que esta última medida pode provocar ansiedade, dado professores e 
alunos terem que rever os horários e estratégias de trabalho definidos 
nas escolas já depois do seu encerramento. Outra medida que está a 
ser equacionada é a de agendar para breve o retorno dos alunos do 
secundário às aulas presenciais. Esta medida pode ser problemática 
ao nível da propagação da COVID-19, porque será muito difícil a 
manutenção do distanciamento físico. 

Tendo em conta o quadro descrito, que janela de oportunidades 
se abre no campo da Educação? Considera-se ser mais profícuo apostar 
em alternativas que alarguem o campo da Educação, que a reinventem e 
possam promover uma reflexão sobre os impactos desta crise e a procura 
de soluções que possibilitem minorar os problemas sociais e económicos 
que já se fazem sentir. A proposta do Professor Marçal Grilo, de acabar 
o ano letivo e haver passagem administrativa, que implica rutura, é 
portanto bem vinda. Além disso, e à semelhança do que aconteceu no 
ano letivo de 1974/75, não havendo condições para fazer exames de 
acesso ao ensino superior, em 2020/21 não haveria ingressos. 

Dando por terminado o ano, o papel da escola podia centrar-se 
na Educação para a cidadania e para a sustentabilidade, tendo como 
embaixadores os alunos que não entrassem no ensino superior, que fariam 
um ano de trabalho cívico, e envolvendo a comunidade educativa em 
geral. Enquanto membro do CIDTFF/UA, considera-se que se poderia 
alargar o alcance e o impacto de projetos como o Sinergias ED ou o 
ProChild CoLAB. Se tivermos em conta a urgência de educar para o 
consumo, entre outros, de produtos alimentares, poder-se-ia criar uma 
rede para promover o seu não desperdício e para ajudar a levar a bom 
porto a campanha “Alimente quem o alimenta”. 

https://www.dgadr.gov.pt/53-divulgacao/847-ministerio-da-agricultura-lanca-campanha-alimente-quem-o-alimenta
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23 abril, 2020

ENTÃO E O QUE FAÇO EU COM 
ESSES DADOS?

Rita Tavares1

A Educação é talvez uma das áreas onde são produzidos mais 
dados, sem que muitas vezes tenhamos essa noção. Desde o simples 
preenchimento de uma grelha de participação na aula, à utilização de 
uma plataforma de e-Learning, diariamente são produzidas enormes 
quantidades de dados educacionais, cujo potencial é, ainda, muito 
pouco explorado. A pergunta que o leitor poderá estar a fazer neste 
momento é “Então e o que faço eu com esses dados? Como recolho 
e analiso esses dados?”. Talvez seja mais fácil associar o Data Science 
a áreas como a Engenharia Computacional ou de Software, mas a 
verdade é que se aliarmos a Educação a estas áreas do conhecimento 
abrimos portas para um campo com um potencial incrível no que 
toca à promoção do processo de ensino e aprendizagem: o Educational 
Data Mining. O Educational Data Mining é uma área de investigação 
preocupada com o desenvolvimento de formas automáticas que per-
mitam explorar dados únicos e em grandes quantidades, provenientes 
de contextos educativos, para melhor entender os alunos e a forma 
como estes aprendem (http://educationaldatamining.org/). A situação 

1   ritaveigatavares@ua.pt. Investigadora do Centro de Investigação em Didática e 
Tecnologia na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro.
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pandémica atual e a sua inf luência no sistema de ensino português 
(e mundial) é um bom exemplo de como estes dados são importantes 
e podem ser usados. Face à impossibilidade do ensino presencial, a 
tecnologia tem vindo a mostrar-se um forte aliado no combate à es-
tagnação do ensino e da aprendizagem. Um bom exemplo disso é o 
website Apoio às escolas, uma iniciativa da Direção-Geral da Educação 
em colaboração com a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino 
Profissional, que disponibiliza “um conjunto de recursos para apoiar as 
escolas na utilização de metodologias de ensino a distância que lhes 
permitam dar continuidade aos processos de ensino e aprendizagem” 
(disponível em https://apoioescolas.dge.mec.pt/). Para além deste e outros 
espaços de apoio, as próprias escolas e universidades estão a recorrer a 
um conjunto de ferramentas para dar continuidade às suas atividades 
letivas, nomeadamente a plataformas de e-Learning. Por exemplo, na 
Universidade de Aveiro, as atividades letivas estão a ser asseguradas por 
via da disponibilização de aulas na plataforma eLearning@UA (https://
elearning.ua.pt/), bem como com recurso a outras ferramentas adotadas 
pelos docentes. Partindo, então, do exemplo do uso de uma plataforma 
de e-Learning, com recurso a métodos de recolha e análise de dados do 
Educational Data Mining, podemos extrair um conjunto de informação 
relevante do ponto de vista do processo de ensino e aprendizagem, da 
avaliação das aprendizagens e da satisfação dos alunos, e da gestão e 
aperfeiçoamento do conteúdo disponibilizado na plataforma. Imagine 
que num determinado curso é disponibilizada uma disciplina contendo 
os seguintes recursos: vídeos explicativos dos conteúdos abordados na 
disciplina, jogos de exploração dos conteúdos veiculados, e quizzes 
de avaliação de conhecimentos dos alunos. Imagine, ainda, que esses 
mesmos conteúdos podem ser explorados pela ordem que os alunos 
preferirem. A partir da análise dos dados de exploração dos recursos 
pelos alunos, podemos perceber quais os mais acedidos e por que ordem 
de preferência. Com essa informação, podemos, entre outros, melhorar 
o desenvolvimento de futuros recursos a disponibilizar na disciplina 
ou até mesmo fazer algumas opções do ponto de vista da sua estrutura 
orgânica, como alterar a tipologia de recursos a disponibilizar. Veja-
se então: se os alunos maioritariamente acederem a jogos, poderemos 
deduzir que estas são as tipologias de recursos mais atrativas e, com 

https://apoioescolas.dge.mec.pt/
https://elearning.ua.pt/
https://elearning.ua.pt/
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isso, enquanto responsáveis pela disciplina, poderemos tomar a decisão 
de adotar uma abordagem de aprendizagem do tipo game-based lear-
ning (aprendizagem baseada em jogos). Imagine agora que, com esta 
alteração, o desempenho educativo dos alunos disparava positivamente. 
Com esta informação, enquanto responsáveis pelo curso, poderemos 
deduzir que a abordagem game-based learning é uma mais-valia para 
a aprendizagem dos alunos e, com isso, alterar a estrutura de todo o 
curso. Muito mais do que saber qual o desempenho educativo dos 
alunos numa determinada disciplina (e.g., somatório da pontuação de 
cada aluno nos jogos), o Educational Data Mining está preocupado 
em perceber como melhorar o desempenho educativo desses alunos 
e o que pode ser feito para melhorar (a satisfação dos alunos com) o 
processo de ensino e aprendizagem. É por esta razão que é comum 
ler-se que o Educational Data Mining é a extração de conhecimento 
dos dados, já que com a sua análise se desenham novas abordagens 
educativas e se aperfeiçoam as existentes. Por isso, não nos esqueçamos 
que #ATecnologiaÉUmAliadoDaEducação e que #VaiFicarTudoBem!
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30 abril, 2020

LÍNGUA PORTUGUESA, UMA LÍNGUA 
DO MUNDO E PARA O MUNDO?

Mónica Bastos1

Sabia que todos os dias cerca de 260 milhões de pessoas sonham 
em português?

O português é a quinta língua mais falada no mundo, língua 
oficial nos 9 países da CPLP: Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe 
e Timor-Leste. Graças aos movimentos das diásporas lusófonas, a 
geografia da nossa língua ultrapassa estas fronteiras e é utilizada dia-
riamente na América do Norte, na Ásia e na Oceania, assim como em 
diversos países europeus. 

Não admira, portanto, que seja já a língua mais falada no hemis-
fério sul e a terceira língua europeia mais falada no mundo. Segundo as 
últimas projeções demográficas da ONU, anteriores à atual pandemia, 
os cerca de 263 milhões de pessoas que falam português pelo mundo 
nos nossos dias passarão a 487 milhões no final do século. 

Embora sendo a mesma língua, o português é falado e escrito de 
formas diferentes nas suas diversas geografias, adaptando-se às culturas 
que expressa e interagindo com as línguas com que coabita. Não só 

1   mbastos@ua.pt. Investigadora do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia 
na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro.
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o “coqueiro fica muito mais vegetal” quando soletrado com as “suas 
sílabas todas” no Brasil, como se multiplicam termos para designar um 
mesmo conceito: por exemplo, autocarro é ônibus no Brasil, machibombo 
em Angola e Moçambique, toca-toca em Cabo Verde e microlete em 
Timor… Esta é a riqueza e o segredo da vitalidade da nossa língua, 
que levou Saramago a afirmar que “não há uma língua portuguesa, 
há línguas em português”.

Já há muito que ela deixou de ser “a língua dos portugueses” 
para se tornar numa língua global! Tudo começou há cerca de 500 
anos, quando um português sonhou em conhecer o que estava para 
além desta “ocidental praia lusitana”. Nas naus, embarcou também 
uma língua que se espalhou e se mestiçou! Hoje somos mais de 260 
milhões a sonhar (nestas múltiplas línguas) em português!

5 de maio foi a data escolhida, em 2009, para assinalar o Dia 
da Língua Portuguesa e da cultura da CPLP. Reconhecendo a sua 
vitalidade e importância como língua global e pluricêntrica, dez anos 
depois, a UNESCO proclama esta data como o Dia Mundial da 
Língua Portuguesa, que se assinala pela primeira vez este ano. A 5 
de maio, seremos milhões a sonhar, em português, com o dia em que 
esta pandemia se vai dissipar!
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14 maio, 2020

DE QUE EDUCAÇÃO PRECISAMOS 
PARA O SÉCULO XXI?

Patrícia Sá1

Vivemos tempos conturbados de medo e incerteza. A humanida-
de enfrenta, perplexa, a primeira pandemia do século XXI. Um vírus 
deixou-nos a vida em standby, e mostrou-nos que somos todos iguais: 
frágeis humanos.

Confinados, em casa, fazemos planos para quando tudo isto passar. 
Reclamamos, saudosos, a nossa conhecida “normalidade”. Mas o “nor-
mal”, por que tanto ansiamos, é um Planeta onde vivem cerca de 7,6 mil 
milhões de pessoas, limitado e finito em espaço e recuros. Um Planeta 
esgotado pelos impactes globais das ações do ser humano e caracterizado 
por obscenas e desumanas desigualdades. (Con)vivemos diariamente com 
ameaças globais à saúde, desastres naturais, alterações climáticas, conflitos, 
violência e crises humanitárias provocadas pela fuga de milhões de pessoas. 

Talvez este seja um momento de oportunidade. Uma pausa privi-
legiada para pensarmos a tão necessária transição para uma sociedade 
que possibilite uma vida mais justa e digna para todos, ao mesmo tempo 
que protege a biodiversidade e tenta reverter a degradação ambiental 
provocada pela atividade humana.

1   patriciasa@ua.pt. Investigadora do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia 
na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro.
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Num mundo em transformação, precisamos de uma educação 
verdadeiramente transformadora. O papel da educação na construção 
de um futuro mais sustentável é reconhecido e valorizado internacio-
nalmente há vários anos. A 1 de janeiro de 2016 entrou em vigor, pela 
mão das Nações Unidas, a A Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável. Esta Agenda é um compromisso intergovernamental sem 
precedentes e um plano de ação desenhado para alcançar 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável. 

A educação é uma ferramenta absolutamente essencial para a 
concretização destes objetivos. Precisamos, agora mais do que nunca, 
de uma educação que ensine a condição humana de Morin. Uma edu-
cação holística, mais humanista, que nos prepare para compreender, 
viver e agir numa situação de emergência planetária. Um educação 
que promova os direitos humanos e a dignidade, orientada para a 
construção de um futuro melhor para todos, assente em valores como 
a solidariedade intergeracional, a justiça social, a equidade e o respeito 
pela diversidade biocultural. Precisamos, afinal, de uma educação para 
a sustentabilidade, para todos e nos mais diversos contextos.
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28 maio, 2020

BRINCAR, INTERAÇÕES E COVID-19: 
QUAL O LUGAR DO ESPAÇO 
EXTERIOR/NATUREZA?

Aida Figueiredo1

A espécie humana tem enfrentado, ao longo do tempo, fenómenos 
desconhecidos da comunidade científica, como a Peste de Justiniano 
(541 D.C.), Peste Negra (século XIV), Gripe Russa (século XVI), 
Gripe Espanhola (1918), Síndrome Respiratória Aguda Grave-Sars-
CoV (2003), Pandemia de Inf luenza A - H1N1 (2009) e atualmente a 
Covid-19 –Sars-CoV-2. Todas estas situações exigiram ao ser humano 
alterações de atitudes e de comportamentos, designadamente relacionados 
com higiene e interação, com os outros e com o mundo envolvente, 
mas também o apelo a outras competências, nomeadamente a gestão 
de emoções (medo, raiva, angústia), a capacidade de adaptação e a 
f lexibilidade de pensamento e de comportamento. 

Aquando da Gripe Espanhola, 1918, as recomendações preventivas 
eram o distanciamento social, o redobrar da higiene do nariz, garganta 
e mãos, e o uso de máscara, principalmente em locais públicos. Ao 
compararmos essas recomendações com as de 2003, 2009 e 2020, 
verif icamos que são semelhantes, senão idênticas. Há, no entanto, 

1   afigueiredo@ua.pt. Investigadora do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia 
na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro.
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algo novo a partir da Pandemia de Inf luenza A - H1N1 (2009) – a 
diminuição da taxa de ocupação dos espaços interiores, dependendo da 
área física disponível, e o seu arejamento frequente. 

De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa, interação é 
ação recíproca entre dois ou mais corpos ou indivíduos e/ou intercâmbio 
de comunicação que se processa entre indivíduos. Essa ação e/ou 
intercâmbio de comunicação são construções sociais e culturais, defi-
nidas num tempo, contexto e circunstância específicos. O momento 
que atravessamos é um tempo e contexto muito específicos, que nos 
leva, inevitavelmente, a repensar a(s) leitura(s) e padrões culturais de 
interações, de afetos e de processos e mecanismos de comunicação.

Todos os estudos da área são perentórios em afirmar o papel das 
interações, afetos e comunicação no desenvolvimento Humano, o que 
torna claro que continuam a ser essenciais, mesmo em momentos ex-
cecionais, como o que vivenciamos atualmente. Gostaria de relembrar 
que o distanciamento físico pode não ser sinónimo de distanciamento 
emocional, e vice-versa. Do mesmo modo, as interações e afetos com 
os mais próximos (familiares e pessoas de referência) não podem ser 
confundidos com o contacto com estranhos em espaços fechados, tal 
como refere Daniel Sampaio. 

Retomando a recomendação de 2009 (H1N1) relativa aos es-
paços fechados e à necessidade de arejamento e diminuição da taxa 
de ocupação. Nessa data, iniciava o meu doutoramento na área do 
espaço exterior como contexto de aprendizagem e desenvolvimento 
das crianças. Talvez por essa razão tenha f icado na memória esta 
recomendação. Na altura pensei “é agora que as crianças vão passar 
mais tempo no espaço exterior/natureza!”. Enganei-me! Em 2015, 
altura da defesa do meu projeto, percebi que havia mudanças, mas a 
cultura de exterior era ainda pontual. Os motivos eram diversos: falta 
de sensibilidade e de intencionalidade dos adultos, tempo “objetivo”, 
mas também “subjetivo”, condições meteorológicas, pressão dos pais 
para o sucesso académico, dificuldade em integrar o espaço exterior 
nas rotinas, e, por último, falta de atribuição de significado ao papel 
do espaço exterior na aprendizagem e desenvolvimento. De acordo 
com epidemiologistas e virologistas, o Sars-CoV-2 veio para f icar, 
podendo, ou não, transformar-se em endémico. Assim sendo, acredito 
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que o Sars-CoV-2, contrariamente ao verificado em 2009, promoverá 
um contacto, sistemático e prolongado, com o espaço exterior/natureza, 
que, pelas suas características únicas, convida à descoberta, exploração, 
desafio, autonomia, criatividade, imaginação e resolução de problemas, 
permitindo à criança uma interação especial com o meio envolvente 
baseada em liberdade para investigar, testar e afirmar experiências e 
possibilidades de brincar.
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11 junho, 2020

AUTORREGULAÇÃO… 
O QUE É? COMO POSSO 
SER AUTORREGULADO?

Daniela Pedrosa1

Autorregulação? Auto, quê?! Mas o que é isso, Daniela?

Frequentemente as pessoas com quem convivo - alunos, professores, 
investigadores, amigos, colegas, família - fazem me este tipo de perguntas:

O que é a Autorregulação? Qual é a sua importância na vida do individuo? 

Então, vou passar a explicar o que a autorregulação, que é muito 
mais do que uma espécie de trava-língua…

Se pararmos um pouco para ref letir, vamos constatar que a 
autorregulação está presente e é importante, mais do que aquilo que 
pensamos… Pois, (in)conscientemente adotamos estratégias de autorre-
gulação no nosso dia-a-dia para lidar com os desafios que nos surgem! 

As estratégias de autorregulação permitem-nos ganhar conhecimento 
sobre nós próprios (autoconhecimento), ajudam-nos a ter consciência das 
nossas potencialidades e/ou fragilidades (autoconsciência), facilitam a 

1   dpedrosa@ua.pt. Investigadora do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia 
na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro.
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avaliação das nossas ações/comportamentos/competências (autoavaliação), 
e auxiliam-nos na capacidade de gerirmos e verificarmos o que precisamos 
de ajustar e melhorar na forma como aprendemos, convivemos e vivemos!

Assim, a autorregulação é o controlo que temos sobre os nossos 
pensamentos, comportamentos, sentimentos, motivações, ref lexões e 
conhecimentos sobre nós próprios e das nossas capacidades, através da 
adoção de estratégias que nos permitem atingir os nossos objetivos. 
É saber assumir compromisso, ter autocontrolo, autodisciplina e au-
tonomia para regular as nossas ações de forma a atingir com sucesso 
os nossos objetivos!

Mas será que é fácil sermos autorregulados?!

Depende muito de indivíduo para indivíduo… 
A autorregulação das aprendizagens é caracterizada como um pro-

cesso complexo… Pois depende de múltiplos fatores: a nossa natureza 
genética (biológica), o contexto em que vivemos (contexto sociocultu-
ral), entre outros! A nossa capacidade de estarmos conscientes sobre 
nós próprios e acompanharmos a nossa evolução enquanto indivíduos 
(metacognição), desempenha um papel essencial para nos ajudar a 
controlar melhor esses fatores que podem interferir na construção da 
nossa aprendizagem e identidade pessoal!

Ser autorregulado exige persistência, esforço, tempo, motivação 
e consciencialização sobre nós próprios e as nossas capacidades, sobre 
as nossas potencialidades e as nossas fragilidades!

Então, como podemos ser indivíduos autorregulados?!

Precisamos de dominar o nosso autoconhecimento (conhecermo-
-nos a nós próprios) e a nossa autoeficácia (a nossa convicção de sermos 
capazes de realizar determinada tarefas) de modo a podermos assumir 
um compromisso para superar os desafios que enfrentamos! Sendo essen-
cial, adotar estratégias de autorregulação das aprendizagens, tais como:
 - Definir objetivos pessoais: O que é que eu quero alcançar?;
 - Saber planear e organizar: Como planear a minha semana 

e organizar o meu dia? (Lista de tarefas a fazer; organizar o 
dia por tarefas e compromissos);
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 - Ser capaz de transformar a informação: O que faço com o 
material, recursos e informações que tenho, como faço para 
compreender isso? (Fazer resumos, fazer anotações);

 - Ser proactivo em pesquisar de informação: Ter iniciativa e 
autonomia em ir à procura de informação relevante;

 - Saber estruturar o ambiente psicológico e físico para estimular 
a concentração: Qqual o melhor local para estudar/trabalhar? 
(lugar silencioso, arejado ou um local com ruído de fundo, 
ou um café – ambiente psicológico) Como prefiro que o meu 
espaço de trabalho/ estudo seja? (local reservado ou amplo; 
com ou sem pessoas, etc - ambiente físico);

 - Procurar ajuda: saber pedir ajuda quando não consegue 
ultrapassar dificuldades ou não encontra informações;

 - Ref letir sobre os seus atos e sobre as respetivas consequências 
(Se eu fizer isto, vai acontecer isto);

 - Monitorizar/acompanhar: ref letir sobre a sua evolução e 
aspetos a serem melhorados/alterados; 

 - Autoconsequências: recompensar ou “castigar” os seus sucessos 
ou fracassos;

 - Revisar: reler, corrigir, anotar aspetos importantes; 
 -  Autoavaliar-se a sí próprio (o que tenho de melhorar, manter) e 

sobre as suas tarefas (realizei-as? Se não consegui realizá-las, que 
fatores impediram isso?, o que pretendo fazer e de que forma?).

Agora que já sabe o que é autorregulação das aprendizagens e o 
tipo de estratégias de autorregulação que pode adotar na sua vida… 
Sente que é uma pessoa autorregulada?! Vamos lá ref letir sobre isso!
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25 junho, 2020

PROJETOS DE INTERVENÇÃO 
EDUCACIONAL EM TEMPOS DE 
PANDEMIA: SÃO POSSÍVEIS?

Ana Raquel Simões1, 2

A Unidade Curricular (UC) anual de Projetos de Intervenção 
Educacional envolveu este ano letivo 50 estudantes do 3.º ano da 
Licenciatura de Educação Básica da Universidade de Aveiro (UA), 
organizados em 14 grupos, orientados por 12 docentes. Pretende-se 
que esta UC seja um espaço e tempo para que os futuros professores e 
educadores entrem em contacto e atuem em contextos educativos, que 
podem ser agrupamentos de escolas, IPSS (Instituições Particulares de 
Solidariedade Social) e/ou Câmaras Municipais. No 1º semestre cada 
grupo conhece 3 contextos, que observa durante um dia da semana, 
enquanto que no 2º semestre se pretende que os grupos desenvolvam 
um projeto de intervenção educacional num contexto específico. 

Quando o 2º semestre começou, os 14 grupos e seus orientadores 
contactaram os contextos e delinearam projetos, que seriam implemen-
tados até ao início do junho. No entanto, todos fomos apanhados de 

1   anaraquel@ua.pt. Investigadora do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia 
na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro.
2   Coordenadora da Unidade Curricular e restantes docentes: Aida Figueiredo, Daniela 
Pedrosa, Lúcia Pombo, Maria João Loureiro, Marlene Miguéis, Mónica Lourenço, Rosa 
Faneca, Rosa Madeira, Rui Neves,Teresa Bettencourt, Xana Sá Pinto.
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surpresa com a chegada da pandemia COVID-19. O que fazer quando 
se tem um projeto e não se consegue contactar com as crianças e/ou 
jovens com quem se ia trabalhar? O que fazer para que os estudantes 
da UA também tenham possibilidade de desenvolver alguma iniciação 
à prática profissional? Projetaram-se cenários, negociaram-se possibi-
lidades e pôs-se mão à obra. Em alguns casos, planificaram-se sessões 
“no papel”, noutros desenvolveram-se atividades através da criação de 
plataformas digitais, de páginas de Facebook, de blogues, de jogos de 
tabuleiro online, de sessões em comunicação síncrona,… Utilizaram-se 
plataformas diferenciadas de contacto com os contextos, que ora levaram 
a contactos “virtuais” com as crianças, ora à planificação de sessões.

As áreas de atuação foram múltiplas, desde as relações intergeracionais; 
o sentido de pertença a uma comunidade através do trabalho sobre toponí-
mia; a importância do brincar na natureza e do contacto da criança com 
espaços naturais; as potencialidades da utilização dos espaços exteriores; a 
sustentabilidade; a educação ambiental; a necessidade da redução da pegada 
ecológica e de produção de lixo; a preservação das espécies e o conhecimento 
de aves migratórias e domésticas; a implementação de atividades físicas de 
valorização de vida saudável; o direito de participação e direito à cidade por 
parte das crianças; os recursos pedagógicos como os Kamishibai Plurilingue 
para trabalhar a diversidade linguística e cultural; o desenvolvimento de 
competências essenciais para a autonomia no processo de aprendizagem e 
a Educação para a Cidadania Global em espaços municipais. 

Nas suas reflexões finais presentes nos pósteres digitais, que irão ser 
apresentados no dia 26 de junho numa sessão online, os estudantes da UA 
irão destacar, de entre as suas múltiplas aprendizagens, a capacidade de 
se adaptar a uma nova realidade. O cenário que hoje vivemos demonstra, 
pois, a enorme capacidade de adaptação do ser humano e a importância das 
redes entre sujeitos e instituições, nomeadamente no contexto educativo.

Títulos dos projetos desenvolvidos nos respetivos 
contextos:

 - A Redução de Lixo – Agrupamento de Escolas de Oliveirinha
 - As Florinhas no Jardim Encantado - Centro Social Florinhas 

do Vouga
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 - Ave(ntura-te)! - Escolinha Capitão Lebre
 - Brincar e Aprender - Centro de Infância Arte e Qualidade 

(CIAQ)
 - De Ílhavo para o mundo… – Câmara Municipal de Ílhavo
 - E se mudássemos o exterior? – Centro Paroquial de São 

Bernardo
 - Ilhavopólis – Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré
 - Marca-te! - Agrupamento de Escolas Rio Novo do Príncipe
 - O Kamishibai Plurilingue: recurso pedagógico para trabalhar 

a diversidade linguística e cultural - Agrupamento de Escolas 
José Estêvão

 - PARAM (Proteger, Amar e Respeitar as Aves Migratórias) - 
- Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo (CASCI)

 - Se esta rua fosse minha - Agrupamento de Escolas de Ílhavo
 - Um Saltinho para o Mundo – Centro Social e Paroquial 

de Vera Cruz
 - Um Kamishibai plurilingue à distância - Agrupamento de 

Escolas de Esgueira
 - Vida Saudável em Confinamento - Agrupamento de Escolas 

de Aveiro
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9 julho, 2020

EXISTE UMA VACINA CONTRA 
O CONFORMISMO?

Caroline Dominguez1

No iníco da pandemia, a Direcção Geral de Saúde (DGS) desa-
conselhava o uso de máscaras na batalha contra o temível e recente 
inimigo viral, o COVID 19. Perguntei-me: porquê? Algum tempo 
depois, o discurso modificou-se: afinal sim, as máscaras são uma boa 
barreira protetiva, é crucial usá-las. Pergunto-me novamente: porquê? 

Estas são algumas das interrogações que me fui colocando ao longo 
dos últimos e inusitados tempos e que partilhei com os meus mais 
próximos. As respostas foram paradigmáticas: “a DGS é que sabe”, a 
“OMS disse”, “eles sabem mais do que nós, temos que confiar”, “queres 
pôr tudo em causa?, pareces uma conspiracionista, como aqueles que 
andam por aí nas redes sociais”. 

O consumo de informação veiculada pelos media mainstream, 
inundada pelo número de infetados e mortos, com atualizações cons-
tantes e injunções não raras vezes contradictórias, deixou-me perdida, 
receosa e cheia de incertezas.

Esta situação fez-me lembrar uma experiência científ ica: uma 
pessoa é introduzida num espaço fechado com os olhos vendados e 

1   carold@utad.pt. Investigadora do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia 
na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro.
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deixada à sua sorte. Inicialmente, a pessoa começa por tentar encontrar 
marcos orientativos (as paredes, a porta, a janela). Depois, quando 
tenta novamente posicionar-se, de acordo com os marcos interiorizados, 
estes são manipulados (parede deslocada por exemplo) uma e outra 
vez. Em última instância, a experiência revela que a pessoa acaba por 
desistir, deixando de procurar os marcos, ficando imóvel, com medo. 

Procurei ultrapassar esse impasse, buscando uma voz interna escla-
recida que me guiasse para uma acção responsável individual (e coletiva), 
no respeito da minha liberdade de pensamento. Dei por mim a indagar 
(tal como incentivo os meus alunos a fazer sempre): como posso saber 
que os principais meios de comunicação foram objetivos na apresenta-
ção da situação e mostraram todas as perspectivas? Têm conf litos de 
interesse? Como acreditar nos números de infectados se alguns testes 
foram considerados pouco fiáves? Como é possível que uma publica-
ção da prestigiada revista Lancet tenha levado à interdição imediata 
de certos tratamentos e, poucos dias depois, ficou demonstrado que o 
artigo não era credível? Porque é que os media nunca referiram a parte 
significativa que o financiamento da Fundação Bill and Melinda Gates 
consitui no quadro do financiamento da OMS e não questionaram os 
potenciais conflitos de interesses?Quais as implicações do rastreio digital 
das pessoas infetadas? Que razões subjazem às barreiras utilizadas contra 
o vírus, o gel, as luvas e as máscaras? Vamos ter de usar escafandros 
com ar filtrado? Como pode ser reforçado o nosso sistema imunitário? 

No fundo, fui fazendo o exercício de responder a: o que está a ser 
afirmado? Quem o está afirmar e quais os seus conf litos de interesse 
com o assunto? Existem outras perspetivas? Quão boas são as evidências 
que suportam as afirmações (rigor, relevância, profundidade, clareza)? 
As falácias relevantes são evitadas?

Enclausurar na noção de “conspiracionista” o que diz respeito a 
uma inteligibilidade mais ampla vicia fatalmente o reconhecimento de 
erros, ideologias, desvios. Como escreveu a filósofa Nussbaum, “o cul-
tivar das capacidades de pensamento crítico e de ref lexão é crucial para 
manter as democracias vivas e bem acordadas”. Isto requer curiosidade, 
humildade intelectual, coragem de ir contra o politicamente correto. 
Requer um combate sem tréguas contra o nosso (ego e socio)centrismo. 
Como educadores, em acordo com o que afirma Edgar Morin, um 
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conhecimento esclarecido que nos leve a uma ação responsável requer 
vigilância e abertura para um mundo onde a “ética da compreensão” 
é sistematicamente cultivada, onde a divergência pode ser fator de 
evolução pessoal e coletiva, onde pensar/falar livremente não pode ser 
inibido pelo medo ou pelo conformismo.

Referências bibliográficas:

Morin, E. (1999). Os sete saberes para a educação do futuro. Horizontes Pedagógicos. 
Lisboa: Instituto Piaget.
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23 julho, 2020

SERÁ QUE A COMPETÊNCIA 
INTERCULTURAL É FUNDAMENTAL 
PARA O MUNDO DO TRABALHO?

Mónica Lourenço1 e Susana Pinto2

Desde os tempo mais remotos que o ser humano procura antever o 
futuro. Ora recorrendo a uma inspiração sobrenatural, ora seguindo as 
leis da experiência, muitas foram as mulheres e os homens que dedicaram 
as suas vidas à arte da antecipação. O desejo de conhecer a vontade dos 
deuses, de descobrir o que está oculto no curso dos acontecimentos ou 
de fintar o próprio destino são razões que motivaram este afã milenar.

Porém, mais do que um mero ato premonitório, a necessidade de 
antecipar o futuro é também uma forma de organizarmos as nossas 
vidas e de nos prepararmos de forma mais eficaz para o que se avizi-
nha. No campo educativo, esta tem sido uma tarefa fundamental para 
a organização e funcionamento das instituições, em particular, as de 
ensino superior. De facto, ao longo dos séculos, as universidades têm 
procurado identificar antecipadamente as competências necessárias a 
desenvolver pelos estudantes, de forma a planificar adequadamente os 
planos de estudo e a garantir o sucesso profissional e pessoal. 

1   monicalourenco@ua.pt. Investigadora do Centro de Investigação em Didática e 
Tecnologia na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro.
2   spinto@ua.pt. Investigadora do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia 
na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro.
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Se no passado esta tarefa era complexa, mas possível, num mundo 
que avança a um ritmo incontrolável e que gera mudanças imprevisíveis 
parece impossível prever quais serão as competências essenciais para o 
futuro. Como refere a OCDE, no livro The Future of Education and 
Skills, as instituições de ensino superior são hoje chamadas a preparar 
os estudantes para desempenhar funções em empregos que ainda não 
foram inventados e resolver problemas sociais impossíveis de antecipar.

Perante esta imprevisibilidade, as universidades começaram a con-
centrar a sua atenção no desenvolvimento das chamadas “competências 
transversais”, que ultrapassam as barreiras disciplinares e podem ser 
aplicadas em qualquer situação ou tarefa profissional. São exemplos 
deste tipo de competências a capacidade de resolução de problemas, o 
pensamento crítico, o trabalho colaborativo, a criatividade, a liderança, 
ou a competência intercultural (CI). Esta última, o foco deste texto, 
diz respeito a um conjunto de atitudes, capacidades e conhecimentos 
que permitem comunicar de forma eficaz e adequada em situações de 
contacto com outras línguas e culturas, tão frequentes em sociedades 
multiculturais como as hodiernas.

Todavia, existe ainda algum desconhecimento sobre esta com-
petência e sobre a sua relevância no mundo profissional. Um estudo 
recente, que realizámos com cerca de 100 empresas da região de Aveiro, 
revela que a maioria dos empregadores não valoriza explicitamente a 
CI na contratação de recém-graduados. Não obstante, consideram-na 
importante para atrair novos clientes e parceiros, aumentar a capacidade 
de internacionalização, bem como a competitividade e produtividade 
das empresas. Sugerem, ainda, que as instituições de ensino superior 
valorizem o desenvolvimento da CI na formação dos estudantes, através 
de estratégias como a participação em programas de mobilidade, estágios 
profissionais em empresas internacionais e a integração obrigatória de 
línguas estrangeiras nos currículos.

Assim, respondendo à questão que lançamos no título deste texto, 
podemos afirmar que a CI é importante para um mundo do trabalho 
cada vez mais volátil e internacionalizado. Contudo, não se esgota na 
esfera profissional, sendo uma competência para a vida, essencial para 
educar cidadãos responsáveis   e implicados no diálogo e na colaboração 
a uma escala global.
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H(À) EDUCAÇÃO SEM AUTO 
CUIDADO EM SITUAÇÃO DE 
PANDEMIA?

Anabela Pereira1

No final do ano de 2019, fomos confrontados com a propagação do 
vírus SARS-CoV-2 (Sindrome Respiratória Aguda Grave) e que provoca 
a doença COVID -19. Sendo um vírus altamente contagioso, levou a 
Organização Mundial de Saúde a declarar situação de Pandemia e exigiu 
medidas extremas de prevenção e mitigação dos riscos associados à pro-
pagação do vírus, nomeadamente o impedimento de frequentar locais de 
trabalho, recorrendo-se ao regime de teletrabalho, no próprio domicílio.

Já iniciada nos anos 70, a noção de teletrabalho veio dar resposta 
às necessidades das empresas para f lexibilizar o trabalho e exigiu nesta 
pandemia, estratégias de adaptação nas famílias. Será que as instituições 
educativas e os seus principais atores (professores, alunos e funcionários) 
tiveram formação e estarão preparados para lidar com estas adversidades? 
Quais os efeitos psicológicos associados ao confinamento e como lidar 
com eles? Por fim a questão integradora (H)À Educação no autocuidado?

As respostas são multifacetadas ao nível das Politicas Educativas e 
da responsabilidade social de todos nós. Enquanto psicóloga e docente 
compete-nos evidenciar os aspetos ligados à educação para a saúde mental. 

1   anabelapereira@ua.pt. Investigadora do Centro de Investigação em Didática e 
Tecnologia na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro.
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Primeiro, muito há para fazer ao nível da Formação Inicial e Continua. 
A Educação à Distância, o trabalho de forma síncrona (comunicação 
em tempo real, com a utilização de videoconferência...) ou de forma 
assíncrona (com o recurso a email…) mostrou ser uma mais-valia onde 
os professores, alunos e funcionários foram excedíveis no apoio coopera-
tivo e entre pares, facilitando a auto - aprendizagem. Tal sucesso destas 
práticas educativas, deverá ser contemplado pela tutela. Contudo, porque 
“ não há bela sem senão” não deverá ser negligenciado a sobrecarga de 
trabalho e as consequências negativas no bem-estar pessoal e familiar. 
As Instituições de Educação devem apostar na formação das tecnologias 
da comunicação, das competências transversais, no desenvolvimento e 
bem-estar do individuo em particular do autocuidado.

Em segundo lugar, destaca-se os efeitos psicológicos resultantes das 
exigências em teletrabalho. Lidar com os medos, inseguranças, ansiedade, 
solidão, conflitos e interações familiares, que associadas ao excesso de 
horas de trabalho em detrimento das responsabilidades familiares e ne-
gligência de auto cuidado (esquecimento do Eu), levaram nalguns casos 
a situações de burnout (exaustão psicológica). Urge o desenvolvimento 
de estratégias de coping para lidar com o distress psicológico. 

Defensora da prevenção de comportamentos de risco, apraz nos aqui 
realçar a necessidade de todos nós termos um “Kit dos primeiros socorros 
emocionais” (tal como Kit dos primeiros socorros, que sempre nos acompanha), 
com estratégias de estilos de vida saudável, várias âncoras de suporte social, 
mil e uma cores de afetos e emoções positivas e alertas para o auto cuidado.

Por fim H(À) educação sem autocuidado ? Esta resposta será da 
primazia do leitor, contudo acreditamos que o auto cuidado será facili-
tador da saúde e bem-estar do individuo.
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6 agosto, 2020

QUE DESENVOLVIMENTO POSITIVO 
NA EDUCAÇÃO FÍSICA DO 1º CEB?

Rui Neves1

As crianças que frequentam a escola do 1º Ciclo do Ensino Básico 
(CEB) encontram-se num momento do seu desenvolvimento caraterizado 
por períodos ótimos de aprendizagem, pela necessidade de promoção do 
gosto e prazer na prática de Atividade Física e pelo impacte que estas, 
quando realizadas na infância, terão no seu futuro estilo de vida. A 
visão que temos acerca do sentido da Educação Física na escola do 1º 
CEB é muitas vezes exclusivamente centrada no desenvolvimento de 
capacidades e competências motoras para um melhor desenvolvimen-
to motor e adoção de estilos de vida ativos e saudáveis por parte das 
crianças. Acontece que no contexto do desenvolvimento global de cada 
criança as habilidades motoras, a otimização das capacidades motoras, 
o domínio das várias coordenações motoras, não se esgotam nelas pró-
prias. Ser capaz de transpor um obstáculo, realizar 20 saltos à corda, 
fazer o rolamento à frente, participar ativamente no jogo coletivo não 
são vivências pessoais que se fechem apenas nas suas condicionantes 
motoras. Se possuem uma expressão motora real e objetiva, têm para 
cada criança um significado pessoal e subjetivo com implicações na 

1   rneves@ua.pt. Investigador do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na 
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construção do seu autoconceito, na sua perceção de competência, no 
seu sentido de pertença a um grupo, da relação com os outros, do 
sentido de inclusão social. Cada conquista motora de uma criança (ex: 
equilibrar-se num banco, dominar a bola, saltar ao eixo) possui um 
amplo significado para lá da questão motora, como fortes condicio-
nantes para que cada criança ganhe gosto e prazer naquilo em que está 
implicada. O prazer nas Atividades Físicas realizadas na Educação Física 
é fundamental para a promoção de hábitos de prática regular e desejo 
de evolução nas suas competências. Deste modo importa alimentar 
os processos de aprendizagem em Educação Física no 1º CEB com o 
gosto e prazer nas atividades ligando à aprendizagem (atitudes e valores, 
comportamentos, conhecimentos e competências) que permita que cada 
criança construa uma perceção positiva da sua evolução individual. 
Contrariando ideias que predestinam prematuramente as opções das 
crianças, pois que independentemente do seu nível de desenvolvimento 
todos podem evoluir e ganhar competências para a vida. É neste sentido 
que a Educação Física na escola do 1º CEB pode também ser uma área 
curricular onde as questões do desenvolvimento positivo ganham forte 
expressão (ex: respeito, sentido de responsabilidade, sentido de parti-
cipação e esforço, regulação de atitudes e comportamentos, liderança, 
transferência de competências). A natureza da organização pedagógica 
das atividades de ensino-aprendizagem em Educação Física no 1º CEB 
(ex: empenho nas atividades, esforço de superação, trabalho em grupo, 
liderança de grupos, cooperação entre alunos) constituem-se como um 
excelente campo de promoção destas life-skills que de forma natural, 
implícita e aplicada podem ser desenvolvidas nas crianças. A própria 
forma como poderemos alcançar solidamente finalidades educativas 
mais focadas nas competências motoras, estão associadas à forma como 
questões do desenvolvimento positivo estão mais ou menos presentes 
nos processos de ensino-aprendizagem em Educação Física. Não se 
trata de desvirtuar as finalidades educativas da área, mas antes criar 
condições para que um maior número de crianças estabeleça relações 
mais positivas e duradouras com as Atividades Físicas e Desportivas 
ao longo da vida. Contribuindo dessa forma para que Portugal deixe 
de ser um dos países mais sedentários da Europa.
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ONDE ESTÃO AS CRIANÇAS?: 
A PERGUNTA QUE DESAFIA A 
INVISIBILIDADE DAS INFÂNCIAS

Rosa Madeira1

A ref lexão que aqui propomos não pode dispensar a pergunta, 
com que a autora do primeiro estudo etnográfico com crianças reali-
zado em Portugal expressou a sua experiencia de espanto, ao ingressar, 
como observadora participante, em grupos de Jardim de Infância, para 
descobrir os mundos sociais construídos pelas crianças.

A ela devemos quer a exigência de nos questionarmos criticamente 
sobre as conceções comuns sobre a infância e a Criança que influenciam 
aquilo que vemos, ouvimos, dizemos sobre a vida das Crianças, quer a 
obrigação de rigor de pensamento na ref lexão que nos cabe fazer sobre 
a ação dos Adultos, especialmente daqueles a quem é atribuído o papel 
de cuidar e educar e o poder de regular as condições de exercício de 
direitos humanos próprios.

Se é inegável o contributo que a sociologia da educação tem dado 
para a compreensão do modo como as posições sociais com que as 
crianças ingressam na escola são reproduzidas no quotidiano escolar, 
através de uma relação pedagógica não advertida sobre a desigualdade 

1   rmadeira@ua.pt. Investigadora do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia 
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social, nos parece importante considerar o que a sociologia da infância 
propõe como recurso de análise da(s) Infâncias, para superar a invisi-
bilidade e menorização social das crianças, enquanto grupo geracional.

Se pensarmos no que retivemos dos debates sobre o impacto 
da pandemia do COVID 19, nos daremos conta da trivialização da 
desigualdade das circunstancias vividas pelas crianças e a sua invisi-
bilidade enquanto membros de um grupo geracional heterogéneo, que 
viu suspensas a maioria das suas garantias de liberdade e direitos de 
proteção, de provisão e de participação social.

O que nos dá a saber, a sociologia da infância, é que o reconhe-
cimento das crianças como atores sociais fundamentais na organização 
da vida social e funcionamento das famílias, escolas e comunidades, 
é lento e cheio de retrocessos. 

Reconhecer o papel de suporte afetivo e de prevenção e mediação 
de tensões e conf litos intrafamiliares, desempenhado em melhores ou 
piores condições, pelas crianças, implicaria desnaturalizar a tendência 
de idealização do espaço doméstico como lugar de segurança e afeto 
para ref letir sobre a democraticidade nas relações intergeracionais.

Um primeiro passo para sabermos um pouco mais sobre quem 
são e onde estão as crianças, para além do que temos investido ou 
subestimado enquanto Adultos investidos do papel de agentes de re-
produção do mundo social e cultural, tal como o conhecemos, seria 
nos dispormos a observar atentamente a resiliência com que as crianças 
investem quotidianamente na preservação e na reconstrução de redes 
de sociabilidade, que são generativas de relações de convivência, de 
solidariedade e de vizinhança. 

É a partir deste outro ponto de vista e modo de ver, escutar e 
repensar a nossa experiencia com e entre as crianças que poderemos 
descobrir a possibilidade de reinterpretar os papeis sociais que repro-
duzimos, pela inércia de estruturas sociais, que não são determinantes 
da ação social das crianças, no espaço público e privado.
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3 setembro, 2020

O QUE SE ESPERA DOS 
PROFESSORES, HOJE? 

Ana Isabel Andrade1

Muito se tem dito e escrito sobre o trabalho dos professores nos 
últimos meses, quase sempre reforçando a importância da profissão 
nos tempos de incerteza e de dificuldade que atravessamos. Mas o que 
se espera da profissão docente? O que pretendemos que os professores 
sejam e façam?

De modo simples, podemos dizer que esperamos que os profes-
sores sejam profissionais conscientes da importância da sua profissão 
e se formem constantemente para a exercer, não desistindo dos seus 
alunos, preparando-os para contribuírem para a construção de um fu-
turo melhor. Por outras palavras, esperamos que os professores estejam 
preparados para a construção de futuros dignos para a humanidade e 
para o planeta, o que implica compreender o que tal significa e saber 
que caminhos importa abrir e ajudar a percorrer para lá chegarmos. 
Dito isto, fácil é de perceber a complexidade da profissão docente 
pelos desafios que enfrenta, no quotidiano da prática educativa, e 
pela multiplicidades de saberes exigidos ao conhecimento profissional 
docente: sobre os conteúdos a ensinar, sobre os alunos, sobre a escola 

1   aiandrade@ua.pt. Investigadora do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia 
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e o sistema educativo, sobre os modos de ensinar ou fazer aprender, 
sobre a educação, as suas teorias e as suas finalidades e valores, sobre 
o currículo a (re)construir, sobre o mundo, sobre o outro e sobre si 
próprios. Mas não são só saberes que se exigem aos professores, deles 
não se desligam atitudes de compromisso com o outro, de responsa-
bilidade individual e coletiva, capacidades e valores a convocar em 
situações cada vez mais difíceis de prever. Em síntese, esperamos que 
os professores sejam profissionais conscientes da sua missão, do valor da 
escola e da educação, da especificidade e complexidade da sua profissão. 

No momento do encerramento físico dos espaços escolares, ficou 
clara – para os professores e para todos os profissionais da educação – a 
importância da escola na reconstrução da sociedade desigual e injusta 
em que vivemos. Por isso, os professores não desistiram dos seus alu-
nos, nem da sua escola ou comunidade educativa, nem de si próprios 
como profissionais, tendo-se reinventado nos seus modos de ensinar e 
de fazer aprender, isto é, de educar, na assunção plena do valor da sua 
profissão na vida de todos e de cada um. 

Segundo a UNESCO, o mundo precisa de cerca de 69 milhões 
de novos professores para alcançar o estipulado pela Agenda 2030 para 
a Educação, o que nos faz reconhecer como preciosos os que temos e 
que demonstraram estar preparados para os desafios que continuamos 
a enfrentar.

Esperamos que a escola abra, receba alunos, pais e todos os pro-
fissionais de educação e que funcione, apesar dos constrangimentos que 
agora vivemos, mas esperamos, sobretudo, que os professores, neste ano 
letivo que agora começa, possam continuar a abrir caminhos àqueles 
que dela necessitam, mostrando o mundo, ensinando a compreendê-lo 
e a transformá-lo. Para terminar e como resposta à questão de partida, 
esperamos dos professores tudo. Deles depende o futuro, por isso lhes 
devemos muito.
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17 setembro, 2020

CELEBRAR AS LÍNGUAS, PORQUÊ?

Filomena Martins1

No dia 26 de setembro celebra-se o Dia Europeu das Línguas. 
Desde 2001, ano instituído pela Comissão Europeia e pelo Conselho 
da Europa como Ano Europeu das Línguas, que é assim: por toda a 
Europa, muitos europeus, em várias regiões celebram neste dia, em 
várias línguas, as línguas. Mas faz sentido ter um dia específico para 
comemorar as línguas, porquê e como podemos fazê-lo?

No Dia Europeu das Línguas festeja-se a diversidade linguística 
da Europa, enquanto património comum a preservar, evidenciando a 
importância do plurilinguismo, e motivando os cidadãos europeus a 
aprender línguas, em qualquer idade, em diferentes espaços, dentro e 
fora das escolas, de diferentes modos e com diferentes graus de pro-
ficiência. Assim, as línguas deixam cada vez mais de ser estrangeiras, 
no sentido de nos serem “estranhas”, para passarem a fazer parte de 
nós. Convém perceber que quotidianamente convivemos com muitas 
línguas, nos diferentes espaços físicos e virtuais em que habitamos e 
nos movemos, e que “nada do que é humano nos pode ser estranho”. 

Se pensarmos bem, as línguas celebram-se todos os dias, na medida 
em que constantemente as usamos, com várias funções, e porque elas 
fazem parte de nós. É talvez por isso mesmo que faz sentido reparar 

1   fmartins@ua.pt. Investigadora do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia 
na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro.
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nas línguas, na sua discreta ou ruidosa importância, e celebrá-las. As 
línguas, além de serem património, são também fiéis depositários da 
vasta herança de conhecimento que a humanidade foi construindo e 
legando (de geração em geração), pelas línguas.

As línguas identif icam-nos, dizem-nos quem e como somos, 
constituem-nos, representam o mundo e o conhecimento, servem para 
comunicar, e concedem-nos liberdade, liberdade de pensamento e de 
expressão. O sujeito que domina mais do que uma língua tem a pos-
sibilidade de compreender e representar o mundo de um modo mais 
complexo e variado, adquire uma maior consciência das palavras e do 
seu valor; por isso, falar diferentes línguas dá-nos essa maior liberdade 
de poder escolher conscientemente o modo como nos expressamos, de 
comparar, de perceber as nuances das palavras e as traduções na litera-
lidade dos seus sentidos. As formas como as línguas designam as coisas 
e representam o mundo, como o dizem, diz muito sobre as pessoas 
e comunidades que as falam, por isso mesmo, são línguas-culturas.

Na atual conjuntura, ensinar e aprender línguas e formar profes-
sores para a diversidade linguística é essencial no combate à discrimi-
nação e às desigualdades sociais, por dar a todos mais oportunidades 
de sucesso. Aprender línguas é vantajoso para poder estudar, viajar, 
trabalhar num outro país, ou para conseguir um emprego melhor. 
Aprender línguas em qualquer idade é proveitoso, mesmo que a criança 
“confunda” e misture línguas, é salutar na medida em que multiplica 
a sua f lexibilidade cognitiva, as suas capacidades de expressão, de co-
municação, de perceção, de representação e compreensão das coisas. 
Aprender línguas numa idade mais madura é benéfico e deverá fazer 
parte de qualquer terapia ocupacional, na medida em que contribui 
para uma boa saúde mental, porque previne o aparecimento de doenças 
mentais degenerativas. 

Todos os anos o Conselho da Europa, no site https://edl.ecml.at,  
divulga iniciativas e recursos dirigidos a diferentes públicos para que 
todos possamos celebrar este dia da melhor forma, a múltiplas vozes, 
conhecendo e aprendendo línguas, porque importa celebrá-las, todas 
elas, mesmo as que deixaram de existir ou as que vão ainda nascer 
ou reproduzir-se.

https://edl.ecml.at
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1 outubro, 2020

COVID-19. TERÁ A SOCIEDADE 
TOMADO CONSCIÊNCIA DA 
IMPORTÂNCIA DOS PROFESSORES?

Isabel Alarcão1

Para além da Implantação da República, em 5 de Outubro presta-
-se homenagem aos professores. Proclamado pela UNESCO em 1994, 
o Dia Mundial dos Professores pretende chamar a atenção para o seu 
papel, fulcral, na sociedade. A coincidência das duas comemorações 
tem deixado um pouco na penumbra esta homenagem. Mesmo sem um 
dia especial, eles seriam sempre merecedores do nosso reconhecimento. 
Mas já que o Dia existe, dediquemos alguma atenção a estes pilares 
de sustentação da sociedade.

A nossa ref lexão torna-se particularmente relevante neste estra-
nho ano de 2020 em que o mundo foi violentamente assolado pela 
pandemia Covid-19 e tremeu nos seus alicerces, ora desabando ora 
aguentando-se. Nalguns aspetos reinventou-se até, mas deixou a des-
coberto muitas fragilidades económicas e sociais.

Um dos setores mais afetados foi o da Educação com escolas fechadas 
desde meados do segundo período do ano letivo de 2019/2020. O que 
fizeram as escolas? Ou, melhor dizendo, o que fizeram os professores 

1   ialarcao@ua.pt. Investigadora do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia 
na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro.
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das escolas, pois escolas sem professores (alunos e funcionários), são 
edifícios sem vida. 

Demonstrando um sentido de responsabilidade social e de atenção às 
pessoas, neste caso aos alunos e seus pais, reagiram positivamente  e com 
celeridade, lançando mão de alternativas educativas e tentando chegar a 
cada um através das tecnologias informáticas. Correu tudo bem? Claro 
que não. Mas seria possível ter corrido tudo bem perante um abalo tão 
profundo e inesperado? Neste processo de adaptação - gostaria de apelidá-
-lo de reinvenção, mas acho que não posso ir tão longe – revelaram-se 
dificuldades e fragilidades. Elas já existiam, bem sabíamos, mas estavam 
camufladas. A pandemia desnudou-as. Alguns professores “perderam” os 
alunos, não conseguiam contactá-los e isso obriga-nos a reflexões sobre o 
que esse facto significa e a tomadas de decisão. As diferenças sociais vieram 
ao de cima. A diversidade de competências profissionais ficou patente. 
Tornaram-se evidentes diferentes níveis de empenhamento e inovação de 
professores e gestores. Nalguns centros educativos quebraram-se fronteiras; 
professores, pais e autarquias empenharam-se, num esforço articulado, de 
ultrapassagem dos muitos problemas com que tropeçavam no caminho e, 
deste modo, assumiram que educar é missão de todos e que a colabora-
ção é hoje fundamental. Quase diria que a ausência de aulas presenciais 
aproximou pais e professores, escola e família, escola, família e poderes 
locais. Só nalguns casos, é certo, pois como sabemos, nem todos os pais, 
por razões várias, têm a possibilidade de acompanhar os estudos dos seus 
filhos. Quando puderam, fizeram um esforço e perceberam quão difícil 
é ser professor. Ouvi uma mãe dizer que agora compreendia melhor o 
trabalho dos professores e as dificuldades em manter interessados, e 
sobretudo disciplinados, os alunos. Tomou consciência da importância 
destes atores educativos. E a sociedade em geral?
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15 outubro, 2020

SE ESTA RUA FOSSE MINHA… 
VAMOS JOGAR COM O NOME DAS 
NOSSAS RUAS?

Ana Raquel Simões1 e Lúcia Pombo2

     

Decorria o ano de 2019 quando o Centro de Documentação de 
Ílhavo da Câmara daquele município propôs ao CIDTFF o estabe-
lecimento de uma parceria no âmbito do projeto “Se esta rua fosse 
minha”... Este projeto tem como principal objetivo envolver a comuni-
dade na descoberta do património toponímico das quatro freguesias do 
município, com recolha de informação sobre a História e curiosidades 
sobre cada rua, beco, travessa, praceta, …

1   anaraquel@ua.pt. Investigadora do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia 
na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro.
2   lpombo@ua.pt. Investigadora do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia 
na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro.
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Foi com imenso gosto que aceitámos o desafio e procurámos 
articular a nossa participação no projeto com a oferta formativa do 
Departamento de Educação e Psicologia, onde o CIDTFF está sediado. 

A intervenção desta equipa do CIDTFF no projeto decorre em 
três vertentes principais: a) formação inicial de professores (na unida-
de curricular “Projetos de Intervenção Educacional” (PIE) do 3º ano 
da Licenciatura em Educação Básica); b) formação pós-graduada nos 
Mestrados Profissionalizantes em Educação; c) formação contínua de 
professores em exercício de funções.

No âmbito da formação inicial de professores, constituíram-se dois 
grupos de estudantes da Licenciatura em Educação Básica que desen-
volveram trabalho em duas turmas, uma noo Agrupamento de Escolas 
de Ílhavo (Centro Escolar da Coutada) e outra no Agrupamento de 
Escolas da Gafanha da Nazaré (Escola Básica do 1º Ciclo de Farol da 
Barra), no ano letivo 2019/20, sob orientação das autoras deste artigo.

O objetivo foi desenvolver jogos educativos sobre as ruas de Ílhavo 
com uma turma de cada agrupamento, onde se pretendeu: i) partilhar 
informação sobre a toponímia ilhavense; ii) criar sinergias com as 
famílias, revitalizando as suas heranças patrimoniais e de estímulo ao 
sentido de pertença local; iii) elaborar trilhos toponimico-turísticos e 
iv) materializar jogos educativos e respetivos guiões, sob a forma de 
jogo de tabuleiro digital ou em formato físico, numa conjugação dos 
conhecidos jogos Monopólio e Trivial. 

A ideia inicial era desenvolver sessões presenciais com as turmas 
envolvidas, mas com as contingências da pandemia, a intervenção teve 
que se reconfigurar, com recurso às tecnologias, por exemplo através da 
criação de um blog interativo ou de sessões de ensino a distância, de 
forma a que alunos, professores e pais pudessem participar na conceção 
do jogo, jogar em família e deixar comentários construtivos.

Os trabalhos culminaram em dois jogos de tabuleiro, Ilhopólio 
e Ílhavopolis, com cartões que contém questões sobre as ruas das 
localidades envolvendo conteúdos curriculares, numa perspetiva in-
terdisciplinar e com algumas informações em formato de código QR. 
As imagens ilustram os dois jogos criados.

Quer conhecer mais sobre este projeto? Mantenha-se atento aos 
próximos números desta rubrica.
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29 outubro, 2020

SE ESTA RUA FOSSE MINHA… 
QUAL O CONTRIBUTO DOS 
MESTRADOS EM ENSINO?

Margarida M. Marques1 e António Vítor N. de Carvalho2

No último artigo desta rubrica as autoras explicaram a parceria 
estabelecida em 2019 entre o Centro de Documentação de Ílhavo e o 
CIDTFF, no âmbito do projeto “Se esta rua fosse minha”. Este visa 
envolver a comunidade na descoberta do património toponímico do 
município de Ílhavo mediante a recolha de informação sobre a História 
e algumas curiosidades alusivas a ruas, becos, travessas…, como meio 
de promover o reconhecimento do território e o apego às raízes. 
Pretendendo-se ir além da mera compilação de informação, importa 
desenvolver estratégias e recursos para a devolver, de forma significativa, 
ao público em geral e à população em idade escolar. 

Uma das vertentes do “Se esta rua fosse minha” decorreu em con-
texto de formação pós-graduada de Mestrados Profissionalizantes em 
Ensino do Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de 
Aveiro, no ano letivo 2019/20, sob orientação dos autores deste artigo. 

1   marg.marq@ua.pt. Investigadora do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia 
na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro.
2   avitor@ua.pt. Professor no Departamento de Educação e Psicologia da Universidade 
de Aveiro.
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Como podem, então, futuros(as) professores(as) contribuir para este 
projeto, ao mesmo tempo que se comprometem nos seus próprios pro-
cessos de formação e desenvolvimento profissional? Hoje apresentamos 
dois casos que envolveram a criação de recursos educativos abertos à 
utilização de todos os interessados.

Uma estudante do Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico (CEB) e de Matemática e Ciências Naturais do 2.º CEB visou 
promover uma Educação em Valores curricularmente integrada, ou seja, 
que também permitisse aos alunos aprender, por exemplo, Cidadania, 
Português e Matemática. Planificou uma estratégia na qual alunos do 
4.º ano recolhem e analisam informação sobre topónimos para criar um 
jogo tipo quiz, suportado por smartphones, que envolve percorrer um 
trilho na zona circundante à sua escola. Porém, face às contingências 
da pandemia COVID-19, foi necessário transitar para a modalidade 
de Ensino a Distância e os alunos não puderam criar nem jogar o jogo 
nas ruas de Ílhavo. Dada a relevância do Projeto, a estudante criou 
um jogo toponímico que ficará disponível à comunidade através do 
seu Relatório de Estágio.

Outro exemplo desta parceria centra-se na elaboração de um 
Projeto de promoção da Toponímia local especificamente veiculado 
para professores e alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Uma alu-
na do Mestrado em Ensino do 1.º CEB e de Português e História 
e Geografia de Portugal no 2.º CEB concebeu um roteiro capaz de 
expandir o conhecimento da História e património locais tendo como 
referência a Toponímia. O objetivo primordial centra-se no estímulo e 
desenvolvimento da consciência histórica junto dos alunos arrolando, 
também, a participação da comunidade. As atividades propostas abar-
cam a recolha de informação, registos fotográficos, utilização das TIC, 
‘saídas de campo’/contacto in loco, conceção de um jogo toponímico 
e a elaboração de roteiros históricos e patrimoniais. Este Projeto está 
preparado simultaneamente para o ensino presencial e não presencial. 
O mesmo será facultado às escolas como mais um recurso à disposição 
dos docentes interessados em abordar/trabalhar a História e a identidade 
local a partir da Toponímia.

Consegimos aguçar a sua curiosidade? Mantenha-se atento ao 
próximo número desta rubrica.
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11 novembro, 2020

SE ESTA RUA FOSSE MINHA… 
QUE NARRATIVAS DIGITAIS FARIA?

Vânia Carlos1 e Manuel Santos2

Publicadas as vertentes iniciais do projeto “Se esta rua fosse mi-
nha” nas duas rúbricas anteriores, apresentamos a última da trilogia, 
focada na formação contínua de professores. Dinamizada pelos autores, 
no ano letivo 2019/20, na escola Secundária da Gafanha da Nazaré, a 
Oficina de Formação Smart School Lab (SSL) criou um espaço forma-
tivo e de aprendizagem onde escolas e município puderam aprender 
colaborativamente, através de estratégias de ciência cidadã (recolha 
participativa de dados a partir de sensores) suportadas por plataformas 
digitais de consciência coletiva.

Um grupo de professores formandos, de várias áreas científicas, 
abraçou, no contexto do SSL, este projeto. Desenvolveram, em con-
junto com os seus alunos, recursos no formato de narrativas digitais 
georreferenciadas, infograf ias, notícias, etc, para partilhar com a 
comunidade local. Assim, para potenciar a participação e a cocriação 
cívica, foi utilizada a plataforma de georreferenciação ArcGIS, espe-
cificamente as aplicações Survey 123 (formulários georreferenciados 

1   vania.carlos@ua.pt. Investigadora do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia 
na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro.
2   manuel.santos@egn.pt. Investigador do Centro de Investigação em Didática e 
Tecnologia na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro..

mailto:vania.carlos@ua.pt
mailto:manuel.santos@egn.pt


para levantamento de informação sobre as ruas) e StoryMaps (criação 
de narrativas digitais georreferenciadas, para descrever as ruas e pa-
trimónio cultural associado).

O projeto foi implementado durante o segundo e o terceiro período 
do referido ano letivo, com uma turma do 8.º ano, em 4 áreas disciplina-
res, de forma interdisciplinar: Português, Cidadania e Desenvolvimento, 
História e Ciências Naturais. Competências de cidadania e a f lexibi-
lidade curricular coexistiram nas várias etapas do projeto: criação de 
formulário de recolha de dados por dispositivos móveis e análise dos 
resultados obtidos em mapas; reconhecimento dos locais selecionados, 
nas ruas onde os alunos moram, através do registo fotográfico e geor-
referenciação, pela aplicação da ferramenta Survey 123; elaboração das 
histórias das ruas dos alunos, com recurso ao StoryMap.

Nas palavras dos professores formandos envolvidos nesta Oficina 
de Formação: “O projeto “Se esta rua fosse minha” constitui um 
excelente desafio de conhecimento e de divulgação da nossa terra. 
(...) Este conhecimento desenvolve o sentimento de pertença e, si-
multaneamente, de identidade e de consciência cívica”. Acrescentam 
que: “o nosso trabalho ref lete um enorme espírito de equipa e de 
partilha, não só dos materiais que lhe serviram de base (fotografias, 
informações), mas também interajuda entre os alunos que melhor 
dominavam o Survey e o StoryMaps e que disponibilizaram tardes 
e vários momentos para auxiliar os colegas com mais dúvidas e 
trabalhar com as professoras, fazendo e refazendo as “histórias” 
das suas ruas””. Destacam ainda a pertinência das ferramentas uti-
lizadas: “O Survey 123 e o StoryMaps são, sem dúvida, um campo 
de possibilidades ao serviço da comunidade, da cidadania, e do 
conhecimento da História Local. O primeiro passo está dado… que 
venha a restante caminhada.””

Convidamo-lo a espreitar parte do trabalho desenvolvido por 
professores e alunos (StoryMaps de ruas das freguesias da Gafanha da 
Nazaré e Gafanha da Encarnação), aqui: Rua do Lavadouro: https://
arcg.is/1nDPmq; Rua D. Manuel Trindade de Salgueiro: https://arcg.
is/br5K00; Rua de São Francisco Xavier: https://arcg.is/1HiPbL; Rua 
Gil Eanes: https://arcg.is/10iT4; Avenida José Estevão: https://arcg.
is/19ejXD0; Rua Joana Gramata: https://arcg.is/0HeOO1.

https://arcg.is/1nDPmq
https://arcg.is/1nDPmq
https://arcg.is/br5K00
https://arcg.is/br5K00
https://arcg.is/1HiPbL
https://arcg.is/10iT4
https://arcg.is/19ejXD0
https://arcg.is/19ejXD0
https://arcg.is/0HeOO1
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26 novembro, 2020

A CIÊNCIA LIBERTA-NOS DE TERMOS 
DE ESCOLHER?

J. Bernardino Lopes1

No mês de novembro celebra-se a Ciência. Em Portugal, a 24, é 
o dia nacional da cultura científica, dia do nascimento de Rómulo de 
Carvalho, figura ímpar do Ensino das Ciências da Cultura Científica 
e das Letras. No mundo, a 10, é o dia mundial da Ciência para a Paz 
e o Desenvolvimento. 

A tecnociência (hoje, a ciência e a tecnologia são inseparáveis) 
é reconhecida como importante tanto para o desenvolvimento como 
para a melhoria das condições de vida. O contexto pandémico em 
que vivemos reforçou a perceção pública da sua importância, mas 
talvez se tenham aprofundado equívocos em torno desta atividade. 
Com efeito, hoje, passados alguns séculos sobre o início da ciência 
moderna, mantêm-se dois perigosos equívocos sobre a tecnociência, 
a saber:
 - resolve todos os problemas que a sociedade enfrenta e as 

soluções que disponibiliza são infalíveis;
 - se as soluções funcionam, estamos dispensados de escolher 

se as adotamos ou não.

1   blopes@utad.pt. Investigador do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia 
na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro.



(H)À Educação: rubricas de 2020

82

A tecnociência tem uma forma peculiar de olhar para a realidade, 
de a estudar e de a transformar. Usa métodos rígidos e rastreáveis e 
recorre a linguagem abstrata para elaborar conceitos ou artefactos e 
comunicar as suas conclusões ou soluções. Ao encarar a realidade isola 
determinados aspetos da mesma, ignorando alguns fatores. Esta for-
ma de funcionar conduz a modelos que são sempre simplificações da 
realidade, mas com a grande vantagem de serem operacionais e terem 
um poder explicativo ou preditivo reconhecido ou de transformar a 
realidade numa dada direção (e.g. vacinas) ou ainda de inventar arte-
factos novos (e.g. algoritmos).

Esta forma de pensar e trabalhar conduziu a humanidade a grandes 
realizações que transformaram a vida quotidiana, mas também a um 
estilo de vida que degrada ou esgota recursos e provoca desequilíbrios 
no planeta Terra. 

Nunca se produziu tanto saber como atualmente. Porém, con-
tinuamos seres humanos frágeis e a viver num sistema finito tanto 
espacial como temporalmente. Talvez o contributo mais importante que 
a tecnociência tenha dado seja o de que vivemos na Terra que é finita, 
com equilíbrios frágeis e que teve uma origem e terá um fim e que 
a vida na Terra está condicionada pela fragilidade desses equilíbrios.

Por outro lado, a tecnociência ainda que ofereça muitas soluções 
tem características importantes que não se têm considerado devidamente:
 - Não tem resposta para todos os problemas que a humanidade 

precisa de resolver;
 - As soluções propostas não são neutras devido a que todas 

elas têm um impacto no modo como as pessoas vivem ou 
no próprio ecossistema.

Assim, a tecnociência é um marco crucia l na evolução da 
humanidade. 

Há que celebrar! 
No entanto, é uma conquista ela própria frágil porque pode ser 

vítima da ganância de quem se apropria do saber que produz e, em 
qualquer caso, não dispensa um exercício crítico e criterioso de escolha 
das soluções que garantam que os seres humanos não fragilizem a sua 
humanidade nem ameacem a vida na planeta Terra.
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10 dezembro, 2020

H(À)VERÁ INCLUSÃO NO ENSINO 
SUPERIOR SEM SUPORTE FAMILIAR? 

Evelyn Santos1

No dia 10 de dezembro comemora-se a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, data instituída pela ONU, em 1948, para firmar 
a consolidação da dignidade e dos direitos humanos. Neste entorno, 
desde 1992, no dia 3 de dezembro celebra-se o Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência, um marco dentro e fora das Instituições de 
Ensino Superior (IES), reconhecendo a luta pelos direitos cívicos e de 
igualdade de oportunidades das pessoas com Necessidades Educativas 
Especiais (NEE)2.

Grandes são os desafios e as possibilidades no Ensino Superior 
(ES) para a promoção da educação (+) inclusiva. A investigação nas 
várias áreas da Ciência, em particular, em educação, tem vindo a 
mostrar que a trajetória de transição e inclusão é uma complexa rede 
de interações, que se associa e complementa, evidenciando os próprios 
fatores pessoais dos estudantes, os apoios institucionais e as rede de 
suportes, na qual realça-se o sistema familiar.

1   evelynsantos@ua.pt. Investigadora do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia 
na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro.
2   A autora utiliza o termo NEE, debruçada na definição dos autores Kuhlthau et 
al. (2011), considerando as pessoas com algum tipo de deficiência de caráter físico, 
desenvolvimental, comportamental ou que possuam condições emocionais que exijam 
cuidados de saúde e suportes educativos específicos.
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Um estudo de doutoramento3 tem se dedicado a verificar se “É 
possível potenciar a transição e a inclusão de estudantes com NEE para o 
ES através do suporte familiar?”, elaborando, implementando e avaliando 
um Programa de Intervenção Psicossocioeducativo, presencial e de curta 
duração, para pais de estudantes com NEE, dismistificando alguns mitos 
que povoam o imaginário popular e que adentram as IES, reforçando que a 
família é o âmbito mais importante da educação, porém, o mais descuidado.

As nuances do suporte familiar, amplamente discutidas e vivencia-
das em diferentes contextos e culturas, se traduzem, conforme as suas 
dinâmicas, em ref lexos insatisfatórios ou satisfatórios, nas dimensões 
físicas, psicológicas, sociais e académicas dos seus membros, levando-nos a 
reconhecer que, o suporte para os familiares e o que eles providenciam ao 
estudante é essencial para a adaptação social e académica. Assim, quanto 
melhor forem desenvolvidas as competências do estudante, melhor será 
o seu ajustamento. E, quão maior for a preparação dos familiares, mais 
eficaz será o suporte que poderão proporcionar. “Uma família de sucesso, 
é fundamental desde sempre. Ele decide, mas temos sido uma âncora, um 
pilar. Nós ensinamos as bases para que sejam autónomos, com capacidade 
de decidir, sem nunca esquecerem que estamos lá”.4

Cabe a nós, oferecermos estratégias de apoio aos pais, buscando for-
talecer as características socialmente habilidosas, a motivação, o repertório 
emocional junto das competências parentais de assertividade e comunicação, 
providenciando informações sobre as acessibilidades5 e as políticas de inclusão. 
Desta maneira, os pais estarão mais preparados para facilitar o equilíbrio 
entre liberdade e responsabilidade, permitir a separação dos seus filhos 
com a assistência e o apoio adequado, incentivá-los para as novas etapas, 
consolidando a manutenção de uma base de suporte familiar. “Meus pais 
apoiaram-me imenso. Disseram: pode ser muito difícil, mas queremos muito 
que sejas feliz. Estivemos contigo e a partir de agora não vai ser diferente”.6 

De maneira a (IN)concluir, lhe convidamos a revisitar a nossa 
questão inicial e lhe perguntamos, caro leitor, qual a sua opinião?

3   Doutoramento em Educação, ramo de Psicologia da Educação, no Departamento 
de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro.
4   Fala de um dos pais (de entre os 126 participantes do estudo).
5   Acessibilidades culturais /atitudinais, físicas /estruturais, digitais / materiais, políticas/
organizacionais, académicas / curriculares
6    Fala de um dos estudantes (de entre os 126 participantes do estudo).
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24 dezembro, 2020

O QUE É QUE A PANDEMIA ME 
TROUXE DE ERASMUS?

Margarida M. Pinheiro1

Hoje venho falar-vos sobre o que fica em nós depois de Erasmus. 
Em tempos de pandemia, não realizei mobilidades Erasmus. No entanto, 
se as viagens físicas se tornaram projetos adiados, outras formas de viver 
Erasmus foram acontecendo. E aconteceram logo a partir de meados 
de março, em pleno confinamento, com o retomar de vários contactos 
iniciados em resultado de mobilidades. O primeiro foi com uma colega 
de França, a Carine. A partir desse momento, temos mantido o contac-
to regular via Whatsapp, preocupando-nos uma e outra com a forma 
como a pandemia tem vindo a alterar as nossas vivências, as das nossas 
famílias, as das nossas instituições. O mesmo se tem vindo a passar 
com a Sunny, uma colega natural da Arménia, atualmente a viver na 
China, e que conheci em Portugal. Através de mensagens frequentes, 
temos vindo a conhecer as perspetivas, na primeira pessoa, de quem 
está a lidar com esta pandemia em pontos diferentes do planeta. De um 
outro país europeu, Itália, também o Valentino me fala e se preocupa 
em saber como estamos em termos sanitários. E é exatamente isto que 
me trouxe a pandemia: proximidade com colegas de outros países que, 

1   margarida.pinheiro@ua.pt. Investigadora do Centro de Investigação em Didática e 
Tecnologia na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro.

mailto:margarida.pinheiro@ua.pt
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mesmo que nos tivéssemos encontrado apenas por breves períodos de 
tempo, deixam marcas em nós. Marcas que, como diz a minha colega 
Cláudia, que já fez várias mobilidades, foram desconstruindo estereótipos, 
potenciando contactos e em que, tal como refere a Diana que foi estudar 
na Roménia, desconhecidos se tornaram irmãos. Portanto, ao conversar 
com a Carine (como ainda hoje aconteceu, ao telefone para desejarmos 
Boas Festas), revejo-me no que diz o meu colega Fernando após ter 
estado em França, que também a mim [o Erasmus] trouxe novas relações, 
novas amizades, partilha de saberes e de modelos de organização, atividades 
culturais e de convívio […] tudo isto são igualmente formas de ensinar 
e de aprender. Com a Sunny, percebi que os meus desejos são os dela 
também e que isso me ajuda, tal como ao Hugo que esteve a estudar 
na Eslováquia, a abrir novas maneiras de pensar, novos caminhos e ho-
rizontes. Podem dizer que é clichê, mas quem disse que não era verdade? 
Igualmente, com o trabalho que estou a desenvolver com o Valentino, 
me revejo nas palavras da Renata que esteve a estudar em Espanha, 
de que [o Erasmus] também permite descobrir e fomentar contactos com 
profissionais de diferentes áreas. Assim, como tão bem diz o Alexandre, 
que esteve na Polónia um semestre, [o Erasmus] despertou em mim 
enorme vontade de conhecer muitas mais pessoas, culturas e locais. Dito 
por outras palavras, a experiência abriu a minha mente e colocou lá um 
“bichinho curioso” que não tem intenções de ir embora

É esta a mensagem que vos quero deixar hoje: que Erasmus vai 
muito além da pandemia e do confinamento. Vai ao encontro de nós 
entre os outros, vai ao encontro dos outros entre nós. E isto é o que 
nos define enquanto Humanidade.

Feliz Natal 2020, mesmo com pandemia!
(Como prenda de Natal, convido-vos a consultarem o site do 

ISCA-UA, Ensino, Erasmus, e a lerem com a voz do coração, estes e 
muitos mais testemunhos escritos por quem já foi).



SOBRE OS AUTORES





(H)À Educação: rubricas de 2020

89

SOBRE OS AUTORES

Joana Lobo Antunes
Comunicadora de Ciência. Licenciada em Ciências 
Farmacêuticas, com mestrado e doutoramento em 
Química Orgânica, depois de um percurso na ciência 
e ensino superior em ciências exatas e naturais passou a 
dedicar-se a tempo inteiro à Divulgação e Comunicação 
de Ciência. Já foi investigadora posdoc em Promoção e 
Investigação de Ciência e Tecnologia, Diretora de um 
Centro Ciência Viva, Responsável de Comunicação 
do ITQB NOVA e atualmente do Instituto Superior 
Técnico. É docente em Comunicação de Ciência na 
Universidade Nova de Lisboa.

Maria Helena Araújo e Sá
Professora Catedrática da Universidade de Aveiro, 
é doutorada em Didática de Línguas desde 1996. É 
atualmente coordenadora do CIDTFF e diretora do 
Programa Doutoral em Educação, sendo ainda res-
ponsável pelo Ramo de Didática e Desenvolvimento 
Curricular deste curso. Os seus interesses de investi-
gação e formação situam-se no âmbito da educação 
plurilingue e intercultural e da intercompreensão. 

Susana Ambrósio
Doutorada em Educação pela Universidade de 
Aveiro, é Investigadora no CIDTFF onde desenvolve 
o projeto SKG_ON - “Science Communication 
within the Smart Knowledge Garden: enhancing 
Outreach in Education and Networking to fos-
ter the sustainability of CIDTFF’s research”. A 
Comunicação de Ciência em Educação é a sua 
principal área de investigação.



(H)À Educação: rubricas de 2020

90

Aida Figueiredo
Professora Auxiliar DEP-UA. Licenciatura, Mestrado 
e Doutoramento em Psicologia. Interesse investigativo 
Espaços exteriores/natureza em contextos de infân-
cia. Colaboração: Grupo de Pesquisa Comunicação, 
Educação Ambiental e Intervenções, Brasil; Outdoor 
Play Learning in Early Childhood Education; IPA e 
CIDTFF; Comissão Científica Série Educazione e 
Nature, Editora Quipá e Equipa Científica do Projeto 
Limites Invisíveis-UA/ESEC/CASPAE, Academia 
Gulbenkian do Conhecimento, 2019. Registada 
CNPq, Brasil.

Anabela Pereira
Doutorada em Psicologia pela Universidade de Hull e 
Professora Associada com Agregação no Departamento 
de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro. 
Membro Integrado do CIDTFF. Diretora do Mestrado 
em Psicologia da Saúde e Reabilitação Neuropsicológica. 
Membro da Comissão Científica do Programa 
Doutoral em Psicologia e em Educação. Diretora 
do StressLab, com investigação e intervenção de 
interface entre Psicologia e Educação. Em 2010, 
galardoada a nível nacional com o Prémio SPSS 
Investigador de Mérito (Sociedade Portuguesa de 
Psicologia da Saúde).

Ana Isabel Andrade
Professora Catedrática no Departamento de Educação 
e Psicologia da Universidade de Aveiro. Licenciada 
em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade 
de Coimbra, doutorou-se em 1997, na Universidade 
de Aveiro, com uma tese em Didática de Línguas. 
Tem sido responsável por unidades curriculares 
nos cursos de formação inicial e pós-graduada de 
professores. Participou em vários projetos de inves-
tigação e de formação, tendo coordenado o projeto 
ILTE (Intercomprehension in Language Teaching 
Education), financiado pelo Programa Socrates, e 
o projeto Línguas e Educação: construir e partilhar 
a formação, financiado pela FCT. Coordena, neste 



(H)À Educação: rubricas de 2020

91

momento, o Projeto TEDS, Schools educating for 
sustainability: proposals for and from in-service tea-
cher education (financiado pelo programa Erasmus). 
Orientou várias dissertações de mestrado e teses de 
doutoramento, contando com várias publicações 
em livros, capítulos de livros e artigos em revistas 
nacionais e internacionais.

Ana Raquel Simões
Doutorada em Didática de Línguas pela Universidade 
de Aveiro, Portugal, onde é Professora Auxiliar no 
Departamento de Educação e Psicologia. Tem sido 
responsável por unidades curriculares nos cursos 
de formação inicial e pós-graduada de  professores. 
Coordenou e participou em diferentes projetos de 
educação e formação na área da educação em lín-
guas. É vice-coordenadora do CIDTFF (Centro de 
Investigação em Didática e Tecnologia na Formação 
de Formadores) e membro do LALE (Laboratório 
Aberto para a Aprendizagem de Línguas Estrangeiras).

Ana Rita Costa
Membro do Centro de Investigação em Didática e 
Tecnologia na Formação de Professores (CIDTFF) e 
do Laboratório Aberto de Aprendizagem de Línguas 
Estrangeiras (LALE) no Departamento de Educação 
da Universidade de Aveiro. Licenciada em Ensino 
de Línguas e doutorada em Educação, desenvolveu 
o projeto intitulado “Ensino do inglês e desenvol-
vimento da competência plurilingue: um estudo de 
caso no ensino secundário”.



(H)À Educação: rubricas de 2020

92

Ana V. Rodrigues
Professora Auxiliar, Departamento de Educação 
e Psicologia, Universidade de Aveiro. Diretora 
do Centro Integrado de Educação em Ciências 
(CIEC). Doutora em Didática e Formação, membro 
do CIDTFF - Centro de Investigação Didática e 
Tecnologia na Formação de Formadores, investiga 
sobre didática das ciências nos primeiros anos, con-
textos de educação formal e não-formal e formação 
de professores.

António Vítor Nunes de Carvalho
Professor Auxiliar no Departamento de Educação 
e Psicologia da Universidade de Aveiro. É Vice- 
-Diretor do Mestrado em ensino do 1.º CEB e de 
Português e História e Geografia de Portugal no 2.º 
CEB. É Doutorado em Educação (especialidade de 
História e Teoria da Educação) pela Universidade 
de Aveiro, Mestre em História Económica e Social 
Contemporânea e Licenciado em História pela 
Universidade de Coimbra. É Investigador em 
História da Educação, História Económica e Social, 
e Ensino da História.

Caroline Dominguez
Doutorada pela Universidade de Toulouse-Le Mirail 
(França), é Professora Auxiliar em gestão empresa-
rial/industrial no Departamento de Engenharias da 
UTAD. Coordena a comunidade de prática pluri-
disciplinar sobre pensamento crítico e criativo da 
UTAD. Investigadora do CIDTFF, os seus principais 
interesses científicos centram-se no desenvolvimento 
do pensamento crítico e da gestão. Participa(ou) em 
projectos nacionais e internacionais, recentemente 
como coordenadora do projecto Europeu Erasmus+ 
“Critical Thinking  Across the European Higher 
Education Curricula”.



(H)À Educação: rubricas de 2020

93

Daniela Pedrosa
Investigadora do Centro de Investigação em Didática 
e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF/
UA) e frequenta pós-doutoramento na Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Integra 
a equipa de investigadores do projeto SCReLProg 
financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia 
(FCT). Possui Doutoramento em Didática das Ciências 
e Tecnologia com especialização em Didática da 
Informática pela UTAD (2017). O seu projeto de 
doutoramento foi financiado por uma Bolsa de dou-
toramento pela FCT com o tema Autorregulação e 
Corregulação das Aprendizagens no Ensino Superior: 
Estratégias adotadas por alunos de programação de 
computadores. Licenciada e Mestre em Ciências 
da Educação com especialização em Tecnologias 
Educacionais e de Comunicação pela Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da Educação – Universidade 
de Coimbra. Possui várias publicações cientificas em 
revistas, conferências, capítulos de livros, com interesse 
cientifico por Auto e corregulação das aprendizagens, 
avaliação formativa, Aprendizagem à Distância (e-
-learning), Aprendizagem suportada por tecnologia, 
formação de docentes, e metodologias de investigação 
e de intervenção

Evelyn Santos
Doutoranda e mestre em Educação pela UA, 
investigadora no CIDTFF, pós-graduada em Neuro-
psicopedagogia e licenciada em Psicopedagogia. 
Tem experiência na área de Educação, Educação 
Inclusiva, Luto, Psicologia da Educação e Psico-
pedagogia Clínica e Institucional. Já trabalhou 
como Psicopedagoga, Docente no Ensino Superior, 
Professora de séries iniciais, Coordenadora Peda-
gógica, Conselheira do Luto e Formadora do 
Software de Análise qualitativa WebQDA. 



(H)À Educação: rubricas de 2020

94

Filomena Martins
Licenciada em Ensino de Português-Francês, Mestre 
em Língua e Literatura Francesas e Doutora em 
Didática, com uma tese na área da formação para a 
diversidade linguística. Atualmente é Prof. Auxiliar 
no Departamento de Educação e Psicologia da 
Universidade de Aveiro e membro integrado do 
CIDTFF, com trabalhos nas áreas da supervisão, 
formação inicial de professores e de Didática de 
Línguas. É autora e coautora de vários capítulos de 
livros e artigos em revistas internacionais.

Isabel Alarcão
Licenciada em Letras, mestre em Currículo e Instrução 
e doutorada em Educação, professora catedrática apo-
sentada, exerceu os cargos de Vice-reitora e Reitora da 
UA. Integra o CIDTFF, desde a fundação. É membro 
da SPCE e do CIDInE. Autora de vários livros e 
artigos, conferencista frequentemente convidada, 
é conhecido o seu pensamento sobre o papel das 
Didáticas Específicas na formação de professores e o 
da Supervisão no desenvolvimento profissional dos 
professores e das escolas.

Isabel Cabrita
Doutorada em Didática, desenvolvendo atividades 
de investigação, formação e extensão universitária, 
principalmente, em educação em matemática. É 
membro da Cátedra Ibérica CTS+I, Assessora Editorial 
da Revista Indagatio Didactica, Coordenadora do 
ccTIC-UA e do lem@tic, diretora do Mestrado 
em Ensino de Matemática no 3.ºCEB e Ensino 
Secundário e Coordenadora da Prática de Ensino 
Supervisionada e membro da direção do Programa 
Doutoral em Multimédia em Educação e do Mestrado 
em Educação e Formação.



(H)À Educação: rubricas de 2020

95

J. Bernardino Lopes
Professor Associado com Agregação e Diretor do 
Doutoramento em Didática de Ciências e Tecnologia 
da UTAD. É investigador do CIDTFF onde coorde-
na o LabDCT. É editor da revista científica APEduC 
Journal. É membro da Comissão Editorial e referee 
em revistas científicas JCR. Faz investigação em 
Educação em Ciência e Tecnologia em particular. 
Interessa-se por filosofia, religião, arte e história. 
Tem livros de ficção publicados. 

Joana Rios Rocha
Professora do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico. 
De 2016 a 2018, lecionou em algumas instituições 
de ensino privadas e públicas. Neste momento, 
frequenta o terceiro ano do Doutoramento em 
Didática de Ciências e Tecnologia na Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto-Douro. É bolseira da 
Fundação para a Ciência e Tecnologia desde 
2018, tendo o CIDTFF-UA como instituição 
de acolhimento. Há dois anos que tem vindo a 
participar em ações da COST, sendo membro do 
Grupo de trabalho da Educação Formal e Não 
Formal do EuroScitizen, projeto que visa promover 
a literacia científica sobre evolução na Europa. 
Recentemente, abraçou o projeto BiblioLab com 
toda a dedicação e entusiasmo.

Lúcia Pombo
Investigadora de carreira e docente da Universidade 
de Aveiro, é Vice-Coordenadora do CIDTFF. 
Doutorada em Biologia e Doutorada em Educação, 
com especialização em Didática e Tecnologia 
Educativa. É Coordenadora do Projeto EduPARK 
que articula a aprendizagem móvel, a realidade au-
mentada e o geocaching, vencedor do ECIU Team 
Award for Teaching and Learning, em 2018. Leciona 
e orienta estudantes no DEP, e tem dado cursos de 
formação creditados a professores para a integração 
de tecnologias no Ensino. Os seus Interesses de 
investigação são: aprendizagem móvel, gamificação 
e Realidade Aumentada no Ensino das Ciências.



(H)À Educação: rubricas de 2020

96

Manuel Santos
Doutorando em Multimédia em Educação pela UA, 
onde exerce a função de investigador não doutora-
do no CIDTFF. Leciona informática desde 1996, 
estando há 20 anos no Agrupamento de Escolas 
da Gafanha da Nazaré. Os principais interesses 
de investigação são a Internet das Coisas, cidades 
inteligentes, sensores e microcontroladores, cida-
dania participativa, ciência cidadã e a formação de 
professores ao nível da inovação pedagógica e da 
integração das TIC nos processos educativos.

Margarida M. Marques
Investigadora do CIDTFF/DEP da Universidade de 
Aveiro, com doutoramento em Didática e Formação, 
mestrado em Gestão Curricular e Licenciatura em 
Ensino de Biologia e Geologia. Durante cerca de 
10 anos foi professora em escolas portuguesas e tem 
também alguma experiência de ensino em escolas 
inglesas. Ao nível da investigação, tem trabalhado 
na área da Educação em Ciências suportada por 
Dispositivos Móveis, Realidade Aumentada e Jogo.

Margarida M. Pinheiro
PhD, é Professora da Universidade de Aveiro (Instituto 
Superior de Contabilidade e Administração, ISCA- 
-UA) e Investigadora do Centro de Investigação 
“Didática e Tecnologia na Formação de Formadores” 
(CIDTFF). É elemento do Conselho de Escola 
daquele Departamento. Apaixonada pelas questões 
da educação ao nível do ensino superior, tem vindo 
a fazer investigação na área, formalizada em várias 
publicações e comunicações. É Editora Associada do 
Journal of Higher Education Pedagogies.



(H)À Educação: rubricas de 2020

97

Maria Helena Henriques
Professora Auxiliar com Agregação no Departamento 
de Ciências da Terra e Diretora do Centro de 
Geociências da Universidade de Coimbra. Atua 
na área de Ciências da Terra, nomeadamente em 
Paleontologia, Biostratigrafia e Geoconservação.

Maria João Loureiro
Engenheira Electrónica e Telecomunicações (UA, 
1980) e doutorada em Educação (Université de 
Mons, Bélgica, 2002), é atualmente Professora 
Auxiliar do Deptº de Educação e Psicologia e mem-
bro do CIDTFF. É também membro da coordenação 
do Programa Doutoral em Educação (Ramo de 
Supervisão e Avaliação). Interesses de investigação: 
Integração das TIC na Educação, Educação para a 
sustentabilidade, Avaliação e Supervisão (nomeada-
mente de supervisão de Investigação em contextos 
online). Esteve envolvida em vários projetos, sendo os 
últimos projectos internacionais - EVAL-IC e TIBL 
e o projeto nacional - EduPARK. É coordenadora 
do projeto RedesIDEdu e coordenadora local do 
projeto KMLII. Tem várias publicações em revistas 
científicas, capítulos de livros e atas de conferências. 
Faz parte do comité editorial de várias revistas e 
tem uma extensa experiência de revisão por pares. 
Foi professora visitante da UNM (EUA), 2009, e 
na UNIT (Brasil), 2017. É consultora do grupo de 
investigação PYDES, UMNG (Colombia). 



(H)À Educação: rubricas de 2020

98

Marília Rua
PhD Ciências da Saúde, MSc Ciências Enfermagem, 
Especialização em Enfermagem Materna e Obstétricia. 
Professora Coordenadora da ESSUA e membro do 
CIDTFF. Cargos e funções: 20 anos prática clínica 
Enfermagem; 19 anos docente, Presidente Adjunta 
da CPAC do Conselho Pedagógico da UA, Diretora 
Mestrado Enfermagem Saúde Familiar, Membro 
Comissão Executiva da ESSUA, Coordenadora do 
Gabinete da Educação e Qualidade ESSUA, Presidente 
Programa de Enfermagem do Grupo Tordesillas. 
Investigadora principal do projeto UaCuida.

Marisa Maia Machado
Iniciou o percurso como professora de Matemática 
e Ciências no ano 2000. Vivenciou diversas escolas 
e trilhou por uma pós-graduação e um mestra-
do. Rumou para Banquecoque, onde lecionou na 
Universidade de Chulalongkorn. Voltou às suas 
raízes, continuou a lecionar e cooperou no estágio 
de futuros professores. Em 2015, enveredou pelo 
Programa Doutoral em Educação da Universidade 
de Aveiro e, em 2016, tornou-se investigadora do 
CIDTFF. No âmbito da sua tese, desenvolveu o 
projeto InclUA que enfoca a inclusão de jovens 
com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais 
no ensino superior. 

Mónica Bastos
Licenciada em ensino de Português/Francês, dou-
tora em Educação e investigadora do CIDTFF 
(Universidade de Aveiro), dedica-se há vários anos à 
formação de professores de línguas. Os seus interes-
ses de investigação gravitam em torno da educação 
plurilingue e intercultural; desenvolvimento profis-
sional docente e ensino de português como língua 
segunda, de herança e estrangeira. Foi docente 
do Camões, I.P. na Universidade Pedagógica, em 
Moçambique (2012-2017). Atualmente, é Adjunta 
de Coordenação da rede de Ensino Português do 
Camões, I.P. no Luxemburgo.



(H)À Educação: rubricas de 2020

99

Mónica Lourenço
Investigadora Doutorada no Centro de Investigação 
Didática e Tecnologia na Formação de Formadores 
(CIDTFF) da Universidade de Aveiro (UA), onde 
desenvolve um projeto centrado na formação de 
professores para a cidadania global. É autora de 
publicações sobre educação para a diversidade, 
internacionalização e educação global e participa 
regularmente em conferências e projetos nestas 
áreas. Desde 2014 colabora em atividades de do-
cência e supervisão no Departamento de Educação 
e Psicologia da UA.

Patricia João
Doutoranda em Educação e bolseira de doutoramen-
to pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). 
Possui o Mestrado em Ciências da Terra obtido na 
Universidade de Coimbra e a Licenciatura em Ensino 
da Biologia e Geologia pela Universidade de Aveiro. 
Atualmente integra o CIDTFF na Universidade de 
Aveiro e o Centro de Geociências na Universidade 
de Coimbra.

Patrícia Sá
Investigadora na Universidade de Aveiro (UA) e 
membro efetivo do Centro de Investigação Didática 
e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF) 
desde 2002. É Licenciada em Ciências da Educação 
pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 
da Universidade de Coimbra e Doutorada, pela UA, 
em Didática das Ciências. Desenvolveu, com bolsa 
FCT, dois pós-doutoramentos na área da Educação.
Participou em diversas conferências e encontros 
científicos e é autora artigos científicos, livros e 
capítulos de livros nacionais e internacionais. A sua 
área de interesse é a EDS.



(H)À Educação: rubricas de 2020

100

Paula Santos
Doutorada em Ciências da Educação e mestre em 
Ativação do Desenvolvimento Psicológico, pela 
Universidade de Aveiro. Docente especializada 
em Educação Especial – Problemas Graves de 
Cognição, pela ESE do Instituto Politécnico de 
Lisboa. Professora Associada do Departamento de 
Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro, 
Vice-Diretora do Programa Doutoral em Educação, 
coordena a respetiva área de especialização em 
Diversidade e Educação Inclusiva. Desempenhou 
funções docentes, supervisivas e de coordena-
ção técnico-pedagógica em Educação Especial/
Inclusiva e em Intervenção Precoce na Infância. 
Atualmente coordena vários projetos de investiga-
ção no domínio da Inclusão no Ensino Superior 
(dois com financiamento externo: da Comissão 
Europeia/Programa ERASMUS+; e da Fundação para 
a Ciência e Tecnologia), da Educação Inclusiva e da 
Intervenção Precoce na Infância. Interesses de in-
vestigação: Educação Inclusiva; Intervenção Precoce 
na Infância; Abordagem Experiencial em Educação. 

Rita Tavares
Licenciada em Ensino Básico e Formadora acreditada 
em Tecnologias Educativas – Meios Audiovisuais. 
Atualmente, frequenta o Programa Doutoral em 
Multimédia em Educação da Universidade de 
Aveiro, onde trabalha como Bolseira de Investigação 
colaborando no projeto SHAPES – Smart and 
Health Ageing through People Engaging in su-
pportive Systems. Tem experiência profissional 
como Professora do 1.º CEB; Revisora Editorial; 
Autora e Designer Instrucional de conteúdos edu-
cativos digitais (PEN-USB, Web e TV Interativa); 
Formadora; Coordenadora Pedagógica; Gestora 
de projetos de I&DT na área da Educação; e 
Diretora de Unidade de Educação de empresa de 
desenvolvimento de software educativo. É Membro 
Integrado do CINTESIS – Centro de Investigação 
em Tecnologias e Serviços de Saúde; Membro 
Integrado do CIDTFF – Centro de Investigação em 



(H)À Educação: rubricas de 2020

101

Didática e Tecnologia na Formação de Formadores; 
Membro Colaborador do DigiMedia – Digital 
Media and Interaction Research Centre; Membro 
do LEduC – Laboratório Aberto de Educação em 
Ciências; e Membro da AIA-CTS – Associação Ibero- 
-Americana CTS na Educação e Ciência. Os seus 
principais interesses de investigação são Educação em 
Ciências, Recursos Educativos Digitais, Ambientes 
Aprendizagem Digitais, Participatory Design, User- 
-Centered Design, Universal Design (for Learning), 
e Educational Data Mining

Rosa Madeira
Professora no Departamento de Educação e Psicologia 
da Universidade de Aveiro. Doutoramento em Ciências 
da Educação. Pós- graduação em Diversidade Cultural 
e Formação Especializada em Educação Especial. 
Membro do CIDTFF - Centro de Investigação em 
Didática e Tecnologias na Formação de Formadores, 
com interesse nas problemáticas da infância, com 
incidência na construção social da desigualdade e 
diferença, como desvantagem socioeducativa de grupos 
sociais específicos. Percurso comprometido com a 
mobilização e intervenção comunitária pela inclusão 
social de crianças com diferenças individuais e de 
pertença a grupos sociais em circunstância de risco 
social e grupos culturais minoritários que enfrentam 
desvantagens no acesso a oportunidades sociais e ao 
reconhecimento de direitos fundamentais. Coopera 
com atores locais em processos de promoção da 
cidadania das crianças, centrados na participação 
social das crianças na comunidade e através do 
acompanhamento de projetos de investigação-ação 
participativa com crianças de grupos minoritários 
e/ou em circunstancias de vulnerabilidade social. 
Membro da RESMI - Rede de Ensino Superior de 
Mediação Intercultural, do Instituto Paulo Freire de 
Portugal e da Rede Inclusão.



(H)À Educação: rubricas de 2020

102

Rui Neves
Doutorado em Didática (UAveiro), Mestre em 
Ciências do Desporto – Especialização em despor-
to para crianças e jovens (UPorto) e Licenciado 
em Educação Física (ULisboa). Professor Auxiliar 
no Departamento de Educação e Psicologia da 
Universidade de Aveiro. Membro do seu Centro de 
Investigação em Didática e Tecnologia na Formação 
de Formadores. Tem como interesses de investigação 
as questões da Atividade Física e da Educação Física 
nos primeiros anos. Autor de dezenas de comunica-
ções em seminários e congressos, bem como artigos 
em revistas nacionais 

Susana Pinto
Doutorada em Didática e Formação, é Investigadora 
no Centro de Investigação Didática e Tecnologia na 
Formação de Formadores, sediado no Departamento 
de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro. 
Desenvolve investigação nas áreas das políticas 
linguísticas educativas e investigativas e supervisão 
intercultural no ensino superior no âmbito das 
quais é de autora de artigos, livros e capítulos de 
livros. É Coordenadora do Laboratório Aberto para 
a Aprendizagem de Línguas Estrangeiras.

Vânia Carlos
Investigadora do CIDTFF/DEP-UA doutorada em 
Multimédia em Educação. Investiga sobre apren-
dizagens ativas, espaços flexíveis de aprendizagem, 
ciência cidadã, didática das ciências sociais e desenvol-
vimento profissional docente. Expertise em análise de 
dados qualitativos e de dados espaciais/SIG. Integra os 
projetos europeus “L&TSHE–Learning and Teaching 
Spaces in Higher Education” e “TEDS–Teacher edu-
cation for sustainability”, e a Equipa de Apoio para 
a Inovação Curricular e Pedagógica da UA.



(H)À Educação: rubricas de 2020

103

Xana Sá Pinto
Cresceu nas encostas do Montemuro. Licenciou- 
-se e doutorou-se em Biologia na Universidade do 
Porto. Foi formadora de professores, fundadora do 
EvoKE, e é líder do Grupo de trabalho da Educação 
Formal da EuroScitizen, que visa promover a lite-
racia científica sobre evolução na Europa. Desde 
2015 é investigadora do CIDTFF.UA onde estuda 
os efeitos de ensinar ciências à luz da evolução. É 
mãe de duas filhas maravilhosas e curiosas, que a 
deslumbram e tornam azuis os dias cinzentos.







Financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, I.P., no âmbito dos projetos UIDB/00194/2020 e UIDP/00194/2020


	Prefácio
	Joana Lobo Antunes

	Do valor das palavras
	Maria Helena Araújo e Sá
	Susana Ambrósio

	RUBRICAS
	Saber inglês – uma porta aberta ao mundo ou um obstáculo à diversidade linguística? 
	Ana Rita Gomes Costa

	ECTS, o que é, para que serve e como funciona?
	Margarida M. Pinheiro

	‘Mamã as formigas gostam
mais de migalhas de gressinos ou de pão?’
	Xana Sá-Pinto e Joana Rios da Rocha

	Podemos derrubar preconceitos históricos
e desinformação?
	Marisa Maia Machado e Paula Santos

	Brincar para aprender matemática?! Sim! Mas há brinquedos … e ‘brinquedos’!
	Isabel Cabrita

	Aprender sobre solos:
Para quê? Quando? Como?
	Patrícia João, Maria Helena Henriques
e Ana V. Rodrigues

	Gravidez e Recém nascido,
o que fazer face ao COVID19?
	Marília Rua

	COVID-19 e Educação: que janela de oportunidades se abre?
	Maria João Loureiro

	Então e o que faço eu com esses dados?
	Rita Tavares

	Língua portuguesa, uma língua do mundo e para o mundo?
	Mónica Bastos

	De que educação precisamos para o século XXI?
	Patrícia Sá

	Brincar, Interações e Covid-19: qual o lugar do espaço exterior/natureza?
	Aida Figueiredo

	Autorregulação…
O que é? Como posso
ser autorregulado?
	Daniela Pedrosa

	Projetos de intervenção educacional em tempos de pandemia: são possíveis?
	Ana Raquel Simões, 

	Existe uma vacina contra
o conformismo ?
	Caroline Dominguez

	Será que a competência intercultural é fundamental para o mundo do trabalho?
	Mónica Lourenço e Susana Pinto

	H(À) Educação sem auto cuidado em situação de pandemia?
	Anabela Pereira

	Que Desenvolvimento Positivo na Educação Física do 1º CEB?
	Rui Neves

	Onde estão as Crianças? : a pergunta que desafia a invisibilidade das Infâncias
	Rosa Madeira

	O que se espera dos professores, hoje? 
	Ana Isabel Andrade

	Celebrar as línguas, porquê?
	Filomena Martins

	Covid-19. Terá a sociedade tomado consciência da importância dos professores?
	Isabel Alarcão

	Se esta rua fosse minha…
Vamos jogar com o nome das nossas ruas?
	Ana Raquel Simões e Lúcia Pombo

	Se esta rua fosse minha…
qual o contributo dos Mestrados em Ensino?
	Margarida M. Marques e António Vítor N. de Carvalho

	Se esta rua fosse minha…
	Vânia Carlos e Manuel Santos

	A Ciência liberta-nos de termos de escolher?
	J. Bernardino Lopes

	H(À)verá inclusão no Ensino Superior sem suporte familiar? 
	Evelyn Santos

	O que é que a pandemia me trouxe de Erasmus?
	Margarida M. Pinheiro

	SOBRE OS AUTORES



