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437.º CONGRESSO DO MEM - LISBOA 2015

Quinta-feira[
23 de julho de 2015>>

Acolhimento
[Auditório]

Das 09h00 às 10h00

Sala

Quinta-feira[
23 de julho de 2015

Acolhimento e Inscrições Equipas dos núcleos regionais do MEM 
para a receção dos congressistas

Sessão de Abertura
[Auditório]

Das 10h00 às 11h00

Sala

Quinta-feira[
23 de julho de 2015

Sessão de Abertura Presidente da Assembleia Geral do MEM

CONFERÊNCIA
[Auditório]

Das 11h00 às 12h30

Sala

Quinta-feira[
23 de julho de 2015

Nos 50 anos do MEM Jorge Ramos do Ó
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537.º CONGRESSO DO MEM - LISBOA 2015

Exposição
[Instituto de Educação da Universidade de Lisboa]

Das 12h30 às 13h00

Sala

Quinta-feira[
23 de julho de 2015

Visita à Exposição Exposição de práticas pedagógicas nos 
diversos níveis de ensino.

Relato de práticas
[Instituto de Educação da Universidade de Lisboa]

Das 14h30 às 16h00

Sala

Quinta-feira[
23 de julho de 2015

Reflexão em torno da reflexão escrita Pedro Branco 1Lisboa1.º CEB

Contos à nossa maneira..., um desafio de escrita Sílvia Regina Guedes 2LisboaDisciplinas (2.º, 3.º CEB e 
Sec)

O Plano Individual de Trabalho: Instrumento de 
planificação e de regulação das atividades

Joana Cadima e Joaquim Liberal 3Porto1.º CEB, Formação de 
Professores

Coisas avulsas (7.º e 9.º - Português) para partilhar Manuela Avelar dos Santos 4LisboaDisciplinas (2.º, 3.º CEB e 
Sec)

Aprender com sentido as metas curriculares de 
matemática

Ângela Costa 5Açores1.º CEB

A matemática em sintonia com a vida Mariana Félix 6Vila RealEducação Pré-Escolar

Projeto "Vamos fazer um filme" Maria Ludovina Teixeira; Andreia Marques 7ÉvoraEducação Pré-Escolar

Circuito de comunicação entre duas salas de jardim 
de infância

Helena Ferreira e Ana Isabel Ricardo 8SetúbalEducação Pré-Escolar

“1, 2, 3, a matemática outra vez” Lina Martins 9AlgarveEducação Pré-Escolar

A liderança do professor no MEM Ema Cruz 10Tomar1.º CEB
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637.º CONGRESSO DO MEM - LISBOA 2015

Relato de práticas
[Instituto de Educação da Universidade de Lisboa]

Das 16h30 às 18h00

Sala

Quinta-feira[
23 de julho de 2015

Desafios na aprendizagem dos números racionais 
no 1.º CEB - Reflexão em torno de uma investigação 
em curso

Helena Gil Guerreiro 1Lisboa1.º CEB

Aproximações ao trabalho pedagógico de formação 
do MEM 

Pedro Gonzalez 2AçoresEnsino Superior

Importância de um grupo cooperativo na prática 
pedagógica: o nosso olhar

Cristina Sacramento, Sílvia Valério, Marta 
Cardoso, Clélia Ferreira, Joana Ganho

3Lisboa1.º CEB

E os exames? Júlio Pires 4LisboaDisciplinas (2.º, 3.º CEB e 
Sec)

Percursos de escrita e reescrita Maria Eugénia de Jesus 5Algarve1.º CEB

Os projetos no jardim de infância Isabel Reis 6AlgarveEducação Pré-Escolar

História de um percurso feito com o grupo no 
Modelo do MEM 

Daniela Silva 7TomarEducação Pré-Escolar

Os Diários de Grupo: uma análise comparticipada Estela Rodrigues, Noémia Peres, Helena 
Barbieri; Daniela Correia 

8PortoEducação Pré-Escolar

A correspondência como meio para novas 
aprendizagens

Marta Reis e Ana Sofia Silva 9LisboaEducação Pré-Escolar

  A revisão de texto em  trabalho comparticipado 
pela turma 

Noémia Batista e Maria João Lourenço 10Lisboa1.º CEB
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737.º CONGRESSO DO MEM - LISBOA 2015

Sexta-feira[
24 de julho de 2015>>

Relato de práticas
[Instituto de Educação da Universidade de Lisboa]

Das 09h30 às 11h00

Sala

Sexta-feira[
24 de julho de 2015

Conselho de Cooperação Educativa Esmeralda Raminhos 1Lisboa1.º CEB

Os alunos e o modelo pedagógico do MEM Maria Luísa de Sousa 2MadeiraDisciplinas (2.º, 3.º CEB e 
Sec)

A partir das histórias ouvidas, escrevemos as 
nossas histórias

Isabel Melo 3ÉvoraEducação Pré-Escolar

Percursos de trabalho em Português Marina Cunha 4LisboaDisciplinas (2.º, 3.º CEB e 
Sec)

Os diários profissionais no MEM Luís Mestre 5Lisboa1.º CEB

“Até parece que nós é que andamos na escola, é 
uma escola para todos!”  – A familia, a criança e a 
creche

Mónica Ricardo e Vera Luís 6LisboaEducação Pré-Escolar

O trabalho de apropriação da escrita numa sala de 
jardim de infância.

Adelaide Roquete Vala 7LisboaEducação Pré-Escolar

Das atividades experimentais, aos projetos Manuela Guedes 8LisboaEducação Pré-Escolar
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837.º CONGRESSO DO MEM - LISBOA 2015

Organização do cenário pedagógico na Educação 
Pré-Escolar

Carla Martins e Dulce Correia 9AlgarveEducação Pré-Escolar

Além das metas Dora Agostinho, Helena Menor, Marta 
Comparada e Pascal Paulus

10Lisboa1.º CEB

Relato de práticas
[Instituto de Educação da Universidade de Lisboa]

Das 11h30 às 13h00

Sala

Sexta-feira[
24 de julho de 2015

A Turma Mista, uma história inacabável Pedro Branco 1Lisboa1.º CEB

O MEM num percurso como professora no Sistema 
de Aprendizagem e o PLNM

Lurdes Raimundo 2LisboaDisciplinas (2.º, 3.º CEB e 
Sec)

Vivências significativas, na creche, com arte e 
cultura 

Ana Isabel Carrilho e Teresa Matos 3Seixal/AlmadaEducação Pré-Escolar

Diário numa turma de 8º ano: escrita e gestão da 
vida da turma

Manuela Gama 4Vila RealDisciplinas (2.º, 3.º CEB e 
Sec)

Interações no trabalho de reescrita de texto Helena Camacho 5Madeira1.º CEB

Qual o número do meu sapato? Carla Morais 6PortoEducação Pré-Escolar

Desenvolvimento do trabalho de produção escrita: 
escrever para aprender a escrever

Ivone Niza 7LisboaFormação de Professores

Circuitos de comunicação: desafio dos grupos 
heterogéneos

Aissa Dias e Teresa Figueiredo 8LisboaEducação Pré-Escolar

Uma história em duas línguas Inês Filipe 9Évora1.º CEB

Reunião de Conselho Fátima Candeias e Érica Tavares 10AlgarveEducação Pré-Escolar

8 www.movimentoescolamoderna.ptescolamoderna.pt



937.º CONGRESSO DO MEM - LISBOA 2015

Relato de práticas
[Instituto de Educação da Universidade de Lisboa]

Das 14h30 às 16h00

Sala

Sexta-feira[
24 de julho de 2015

O Tempo de Trabalho Autónomo, ou, onde as 
aprendizagens acontecem

Joana Ganho 1Lisboa1.º CEB

Projetos de ligação da escola à comunidade 
educativa

Mário Mendes 2LisboaDisciplinas (2.º, 3.º CEB e 
Sec)

Circuitos de comunicação em parceria Olívia Canelas 3ÉvoraEducação Pré-Escolar

Entre duas escolas é possível construir cooperação? Maria Alexandra Barreto 4LisboaDisciplinas (2.º, 3.º CEB e 
Sec)

Às voltas com a Matemática num ano de transição: 
um olhar cooperado sobre os números e a medida

Helena Moreira, Helena Gil e Susana Brito 5Lisboa1.º CEB

O invisível dos inviZimals e outras coisas pequenas Estela Rodrigues 6PortoEducação Pré-Escolar

Trabalho comparticipado de conceitos e momentos 
de animação cultural

Olga Ludovico e Graça Bernardo 8AlgarveEducação Pré-Escolar

MEM na Creche: uma construção partilhada Vera Bispo, Selma Damásio e Luísa 
Barbeito

9LisboaEducação Pré-Escolar

O MEM em Vila Real – História, estórias e 
preocupações atuais

Manuela Jorge 10Vila RealFormação de Professores
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1037.º CONGRESSO DO MEM - LISBOA 2015

Relato de práticas
[Instituto de Educação da Universidade de Lisboa]

Das 16h30 às 18h00

Sala

Sexta-feira[
24 de julho de 2015

Percursos descritos (escrever ... ler) Luís Goucha 1Lisboa1.º CEB

Um percurso a conta-gotas na escrita, leitura e 
oralidade

Elsa Marques 2LisboaDisciplinas (2.º, 3.º CEB e 
Sec)

Democracia, Participação, Cooperação! Como é que 
os valores do MEM se vivem no Jardim de Infância?

Marta Botelho e Marta Reis 3LisboaEducação Pré-Escolar

O trabalho comparticipado na aprendizagem e 
ensino da História

Ângela Rodrigues 4ÉvoraDisciplinas (2.º, 3.º CEB e 
Sec)

Um percurso pelas atividades práticas em Ciências Sofia Cruchinho 5Lisboa1.º CEB

O papel do educador de infância em creche e jardim 
de infância: um percurso de formação inicial

Maria da Assunção Folque e Sara Caetano 6ÉvoraFormação de Professores

O trabalho de aprendizagem curricular por projetos 
cooperativos

Alexandra Cruz, Sara Ferreira, Sílvia 
Capela e Teresa Sousa

8AveiroEducação Pré-Escolar, 1.º CEB

Do mapa “Quero contar, mostrar ou escrever” aos 
projetos no Jardim de Infância

Lina Martins 9AlgarveEducação Pré-Escolar

Inquietudes de um grupo cooperativo: percursos de 
formação, processo e construção de produtos

Odete Xarepe, Eugénia de Jesus, Maria de 
Jesus Fernandes, Fernanda Lima

10AlgarveFormação de Professores

Sessão Plenária - PAINEL
[Auditório]

Das 18h15 às 19h45

Sala

Sexta-feira[
24 de julho de 2015

Pedagógia e Mudança na vida do MEM Manuela Castro Neves, Pascal Paulus e 
Filomena Serralha - Coord: Sérgio Niza
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1137.º CONGRESSO DO MEM - LISBOA 2015

Sábado[
25 de julho de 2015>>

Relato de práticas
[Instituto de Educação da Universidade de Lisboa]

Das 09h30 às 11h00

Sala

Sábado[
25 de julho de 2015

Projeto de Educação Artística: «Ó professora, isto 
também pode ser um projeto, não pode?»

Margarida Belchior 1Lisboa1.º CEB

 Construindo percursos inclusivos no ensino por 
disciplinas

Júlio Coincas 2Évora1.º CEB

A construção de conceitos matemáticos e suas 
possibilidades

Carla Morais, Carla Félix, Conceição 
Fernandes, Joaquim Liberal

3PortoEducação Pré-Escolar, 1.º CEB

Falar, escrever e ler para promover a educação 
literária com alunos de PLNM

Joaquim Segura 4LisboaDisciplinas (2.º, 3.º CEB e 
Sec)

Interações e desenvolvimento profissional: 
experiências de um grupo inter-regional online 

Álvaro Sousa, Ângela Costa, Esmeralda 
Raminhos e Maria Eugénia Jesus

5Açores, Algarve, 
Lisboa

1.º CEB, Formação de 
Professores

O mapa de atividades como instrumento promotor 
de aprendizagens

Paula Cunha 6LisboaEducação Pré-Escolar

Conselho de Cooperação Educativa: "É no conselho 
que resolvemos tudo"

Manuela Guedes 8LisboaEducação Pré-Escolar
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1237.º CONGRESSO DO MEM - LISBOA 2015

Crescer juntas numa sala MEM: um percurso de 
iniciação

Ana Sofia Silva, Carolina Dias e Susana 
Silva

9LisboaEducação Pré-Escolar

A escrita e a necessidade de “pôr em comum” Isa Isabel Coelho Gomes 10Setúbal1.º CEB

Relato de práticas
[Instituto de Educação da Universidade de Lisboa]

Das 11h30 às 13h00

Sala

Sábado[
25 de julho de 2015

Quando o autismo nos entra pela sala Pedro Branco 1Lisboa1.º CEB

Percursos desafiantes – Centro de Formação da 
Aldeia de Santa Isabel (SCML)

Patrícia Pimpão 2LisboaDisciplinas (2.º, 3.º CEB e 
Sec)

Coadjuvação em sala de aula com o psicólogo 
educacional

Marta Comparada e Sara Paulus 3Lisboa1.º CEB

Entre o avaliar e o desenvolver de uma cultura 
reflexiva - desafios e fragilidades da escrita

Maria de Jesus Fernandes 4AlgarveDisciplinas (2.º, 3.º CEB e 
Sec)

O desenvolvimento da escrita num contexto de 
organização cooperada

Inácia Santana 5Lisboa1.º CEB

Um ano, vários projetos em livro Helena Borges 6PortoEducação Pré-Escolar

Projeto "Uma horta para ser feliz" Carla Vaz, Lina Paulino e Liliana Soares 8Seixal/AlmadaEducação Pré-Escolar, 1.º CEB

Do questionar ao conhecer e saber Mariana Félix 9Vila RealEducação Pré-Escolar

Aprender matemática na escola de hoje: obstáculos 
e desafios

Célia Adriana Branco Miranda 10Setúbal1.º CEB

Sessão Plenária - PAINEL
[Auditório]

Das 14h30 às 16h00

Sala

Sábado[
25 de julho de 2015

Tempo de trabalho autónomo Teresa de Sousa, Joana Duarte e Manuela 
Avelar Santos - Coord: Joaquim Segura
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1337.º CONGRESSO DO MEM - LISBOA 2015

Fórum de Encerramento
[Auditório]

Das 16h15 às 17h15

Sala

Sábado[
25 de julho de 2015

Núcleo Regional de Lisboa

Sessão de Encerramento
[Auditório]

Das 17h15 às 18h00

Sala

Sábado[
25 de julho de 2015

Orientações Estratégicas 2015/16 Direção do MEM
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 2. RESUMOS DAS COMUNICAÇÕES
Relatos de práticas pedagógicas
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1537.º CONGRESSO DO MEM - LISBOA 2015

Quinta-feira[
23 de julho de 2015>>

Reflexão em torno da reflexão escrita
Notas pessoais...

Desde sempre escrevi e a partir de certa altura da minha vida como professor passei a utilizar a 
escrita como importante instrumento de desenvolvimento profissional. Aproveito esta ocasião para 
(de novo) revisitar os meus cadernos de apontamentos.

Quero mostrar-vos alguns excertos desses registos – feitos em inúmeras e variadas situações –, que 
se revelam autênticas fotografias da minha forma de pensar. Pretendo, assim, refletir convosco 
sobre alguns temas das nossas preocupações pedagógicas.

Quinta-feira[
Das 14h30 às 16h00

23/jul/15

Pedro Branco

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
1.º CEB

Autor(es):

e-Mail:
pedroguedesbranco@gmail.com

167 Sala
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1637.º CONGRESSO DO MEM - LISBOA 2015

Contos à nossa maneira..., um desafio de escrita
Notas pessoais...

Português, 7.º ano, 4 turmas, 114 alunos, 27 histórias e no fim, 250 alunos envolvidos na dinâmica “
Contos à nossa maneira…”
 

Tudo começou com o desafio de escrever. Vamos escrever em grupo lendas, fábulas e contos? Na 
minha cabeça já estava quase tudo pensado. Quase… No 1º período, os alunos iniciaram um projeto 
de escrita de narrativas: planificação; escrita; leitura (decisão/ indecisão; riscar; alterar; 
reescrever; manter) e aperfeiçoamento do texto pelo professor/ em grupo/ professor e grupos; 
trabalho moroso e árduo pela diversidade de textos, de temas, de ideias, de opiniões. No 2º 
período, parte II da revisão. Ao mesmo tempo, e em interdisciplinaridade com a disciplina de 
Educação Visual, o professor explorava com os alunos as personagens, os espaços, o tempo das 
histórias. Depois da composição escrita, estava criada a primeira composição visual das narrativas. 
No final do 3.º período, os 114 alunos deram voz e corpo às suas histórias, através da apresentação 
das suas narrativas à comunidade escolar, com base em leituras dramatizadas, vídeo e teatro de 
fantoches.
 

Trata-se uma viagem que se fez pela escrita, num processo longo, complexo, às vezes incrédulo, 
mas de partilha, e que, em todas as etapas, foi sendo vivido e participado por todos, de múltiplas 
maneiras.

Quinta-feira[
Das 14h30 às 16h00

23/jul/15

Sílvia Regina Guedes

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
Disciplinas (2.º, 3.º CEB e 
Sec)

Autor(es):

e-Mail:
silviagues@gmail.com

22 Sala

O Plano Individual de Trabalho: Instrumento de planificação e de 
regulação das atividades Notas pessoais...

Conhecemo-nos no decorrer de entrevistas para a tese de doutoramento da Joana e voltámos a 
encontrar-nos em diferentes momentos e diferentes contextos de formação.
 

Estes encontros acentuaram a vontade de conhecer melhor os modos de trabalho que o MEM propõe 
e aí procurar um contributo para a melhoria das práticas ao nível do Ensino Superior. Tal percurso 
só foi possível através do trabalho de cooperação que fomos desenvolvendo com dois níveis de 
ensino distintos: O 1.º Ciclo e o Ensino Superior, na ESE do Porto.
 

O ponto de partida para o nosso trabalho foi o Plano Individual de Trabalho (PIT), enquanto 
instrumento de planificação e regulação das atividades. Comparámos e criámos novos instrumentos, 
aplicámos distintos processos e refletimos acerca dos resultados.

Quinta-feira[
Das 14h30 às 16h00

23/jul/15

Joana Cadima e Joaquim 
Liberal

Núcleo Regional:
Porto

Nível:
1.º CEB, Formação de 
Professores

Autor(es):

e-Mail:
joana.cadima@gmail.com

38 Sala
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1737.º CONGRESSO DO MEM - LISBOA 2015

Coisas avulsas (7.º e 9.º - Português) para partilhar
Notas pessoais...

Chegada ao final do ano letivo, contrario a minha vontade e obrigo-me a refletir sobre o que fiz, ao 
longo deste tempo, com as turmas que acompanhei, dois  sétimos e dois nonos. Algumas coisas 
avulsas:  o diálogo dos alunos com os textos incluídos nos documentos curriculares e a produção de 
novos textos (orais e escritos); o diálogo da professora com os alunos para apoiar e regular a 
aprendizagem. O objetivo foi a construção de pequenas comunidades de trabalho onde se aprende  
o currículo através da valorização da produção e da comunicação, para saber mais sobre as coisas 

 da escola e da cultura. Resultados? A maior parte dos alunos comprometeu-se e trabalhou, fez um 
percurso evolutivo. Alguns alunos (9.º ano), apesar do esforço e do empenho, não tiveram sucesso 
na Prova Final…
 

Assim se vai pensando e construindo a profissão...

Quinta-feira[
Das 14h30 às 16h00

23/jul/15

Manuela Avelar dos Santos

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
Disciplinas (2.º, 3.º CEB e 
Sec)

Autor(es):

e-Mail:
mavelar.manuela@gmail.com

420 Sala

Aprender com sentido as metas curriculares de matemática
Notas pessoais...

Este ano letivo, o meu trabalho desenvolveu-se numa turma do 3.º ano, com a qual venho 
trabalhando há três anos. Desde o primeiro ano que tenho procurado desenvolver o gosto pela 
matemática nos alunos, pautando a minha prática pelo objetivo de aprenderem com compreensão, 
partindo de situações concretas.
 

Este ano, e com a generalização das metas curriculares, um desafio se impunha: de que forma 
continuar a proporcionar uma aprendizagem significativa, partindo das questões levantadas pelos 
alunos e de situações vividas pelos mesmos e dar cumprimento às metas?
 

Nesta comunicação pretendo descrever a forma como abordei alguns domínios e subdomínios das 
metas curriculares de matemática para o terceiro ano, ilustrando-os com produções dos alunos, que 
nos ajudarão a refletir, em conjunto, sobre o trabalho realizado.

Quinta-feira[
Das 14h30 às 16h00

23/jul/15

Ângela Costa

Núcleo Regional:
Açores

Nível:
1.º CEB

Autor(es):

e-Mail:
costa.dref@gmail.com

535 Sala
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1837.º CONGRESSO DO MEM - LISBOA 2015

A matemática em sintonia com a vida
Notas pessoais...

Cada vez mais a matemática representa, para a maioria dos nossos alunos, algo que não 
compreendem, algo abstrato, algo que representa um lado escuro na sua vida enquanto aprendizes. 

 Um mito, para muitos… E o que podemos nós fazer, Educadores, para desmistificar a matemática?

Desde muito cedo, no Jardim de Infância, é necessário ligar a matemática à vida, às coisas 
concretas da vida quotidiana. E saber aproveitar, fazer paralelismos, transportar factos, colocar 
questões, procurar respostas, resolver problemas, como se do dia-a-dia se tratasse e não de 
matemática pura.

Esta comunicação pretende ser um relato simples, mas concreto, de um percurso aparentemente 
inocente e inusitado, mas profundamente pensado e delineado que pôs, ao longo de um ano letivo, 
as crianças de um Jardim de Infância em sintonia com a matemática e com a vida.

Quinta-feira[
Das 14h30 às 16h00

23/jul/15

Mariana Félix

Núcleo Regional:
Vila Real

Nível:
Educação Pré-Escolar

Autor(es):

e-Mail:
marianaisabelfelix@gmail.com

652 Sala

Projeto "Vamos fazer um filme"
Notas pessoais...

O propósito desta comunicação é relatar um projeto inserido num estágio da formação inicial a 
decorrer numa sala com crianças entre os cinco e os seis anos, de uma IPSS.
 

Este projeto ajudou a estagiária a definir a sua opção pedagógica. Contribuiu também para a 
autonomia das crianças, nomeadamente no que se refere ao uso das novas tecnologias de 
informação e comunicação.
 

Iremos explicitar de que forma decorreu o trabalho “Vamos fazer um filme”, percorrendo todas as 
fases do trabalho de projeto, assim como, de que forma conseguimos responder aos interesses das 
crianças e, em simultâneo, criar momentos diversificados que resultassem em inúmeras 
aprendizagens significativas.

Quinta-feira[
Das 14h30 às 16h00

23/jul/15

Maria Ludovina Teixeira; 
Andreia Marques

Núcleo Regional:
Évora

Nível:
Educação Pré-Escolar

Autor(es):

e-Mail:
vcetra@gmail.com

721 Sala
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Circuito de comunicação entre duas salas de jardim de infância
Notas pessoais...

Trata-se de um projeto de investigação  que surgiu como resposta às questões colocadas pelas 
crianças após a descoberta de uma maçã que, esquecida numa sala, acabou por apodrecer:
-Porque é que a maçã ficou podre?
-Já sei! É porque não foi para o frigorífico.
-E se não houver frigorífico? Como é que se faz para isto não acontecer?
- Vamos perguntar aos nossos amigos!
 

Com esta comunicação pretendemos relatar e reflectir sobre o trabalho desenvolvido no âmbito das 
 ciências, em duas salas de jardim de infância. Aproveitando as oportunidades que a comunidade 

nos oferece e procurando ir ao encontro dos interesses das crianças, satisfazendo a sua curiosidade, 
surgiu um projecto de investigação em que a ciência e o património cultural da cidade de Setúbal 
andaram de braço dado.
 

Ao longo da comunicação iremos mostrar como este projecto de partilha foi evoluindo, 
simultaneamente, nas duas salas e a forma como as crianças foram desenvolvendo competências 
científicas e históricas.

Quinta-feira[
Das 14h30 às 16h00

23/jul/15

Helena Ferreira e Ana 
Isabel Ricardo

Núcleo Regional:
Setúbal

Nível:
Educação Pré-Escolar

Autor(es):

e-Mail:
helenaferreira81@gmail.com

817 Sala

“1, 2, 3, a matemática outra vez”
Notas pessoais...

Enquanto educadora, este ano deparei-me com a necessidade de explorar mais a área da 
matemática com as crianças. Várias foram as questões que, no início do ano, me preocuparam: 
como poderia levar as crianças a interessarem-se mais por esta área? Qual a melhor maneira de 
organizar o trabalho? Que materiais ter na área da matemática? Quais os conteúdos relevantes para 

 trabalhar?Pretendo partilhar o modo como organizámos a sala ao longo do ano para responder a 
estas questões. 

Foi um ano de muita reflexão, aprendizagem e criatividade na área da matemática, onde a 
construção e partilha de materiais e jogos com as crianças, com a sua família e com os 
correspondentes, veio despertar um maior interesse por esta área.

Quinta-feira[
Das 14h30 às 16h00

23/jul/15

Lina Martins

Núcleo Regional:
Algarve

Nível:
Educação Pré-Escolar

Autor(es):

e-Mail:
martins_lina@sapo.pt

959 Sala
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A liderança do professor no MEM 
Notas pessoais...

Esta investigação teve como objeto de estudo as perceções que os alunos têm acerca do exercício 
de liderança do professor do Movimento da Escola Moderna do primeiro ciclo, em contexto de sala 
de aula. Foram utilizados os conceitos e modelos de liderança em diferentes situações, 
nomeadamente educacional, dando-se ênfase à perspetiva de Kouzes e Posner (2009) na práxis do 
professor líder.

Como este estudo se restringe aos professores do 1.º Ciclo que implementam o modelo pedagógico 
do MEM nas suas práticas, foi feita uma abordagem à história e filosofia deste movimento 
associativo de professores, estabelecendo um paralelismo entre a cultura pedagógica e o perfil dos 
professores do movimento e as "Cinco Práticas" e os "Dez Mandamentos de Liderança", definidos por 
Kouzes e Posner (2009). Sendo a liderança do professor do MEM o objeto de estudo, demos voz aos 
alunos, que opinaram sobre as práticas do professor como líder e organizador do ambiente de sala 
de aula e acerca do seu perfil, tanto profissional como pessoal.

Quinta-feira[
Das 14h30 às 16h00

23/jul/15

Ema Cruz 

Núcleo Regional:
Tomar

Nível:
1.º CEB

Autor(es):

e-Mail:
emacruz73@gmail.com

1056 Sala

Desafios na aprendizagem dos números racionais no 1.º CEB - Reflexão 
em torno de uma investigação em curso Notas pessoais...

Os números racionais são um conteúdo crítico do currículo que tem vindo a assumir maior 
relevância nos programas de matemática do 1.º ciclo do ensino básico, no nosso país. Embora a 
investigação em educação matemática aponte para uma aprendizagem com compreensão dos 
conceitos, atualmente, as mais recentes orientações curriculares podem levar-nos à tendência de 
sobrevalorizar o ensino de procedimentos e regras.
 

Nesta comunicação, pretendo partilhar algumas preocupações em torno da aprendizagem dos 
números racionais e apresentar episódios de sala de aula, que podem ajudar na reflexão sobre o 
processo de construção do conhecimento relativo aos números racionais, numa perspetiva de 
aprendizagem como um processo social e culturalmente compartilhado na sala de aula.
 

O trabalho apresentado integra-se numa investigação em curso, que resulta da necessidade de 
reflexão em torno da minha prática, enquanto professora de 1.º CEB, com vista a encontrar pistas 
para os desafios que se colocam na ação educativa, em mudança.

Quinta-feira[
Das 16h30 às 18h00

23/jul/15

Helena Gil Guerreiro

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
1.º CEB

Autor(es):

e-Mail:
hgmg@netcabo.pt

174 Sala
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Aproximações ao trabalho pedagógico de formação do MEM 
Notas pessoais...

Vou descrever um trabalho de formação, nem sempre sequenciado nem sistematizado, realizado 
com vários grupos de professores do "ensino fundamental" do Estado do Ceará, no Brasil.
 

Em dois ou três encontros de formação de curta duração, no início sem perspetiva de continuidade, 
desafiei vários grupos de docentes a experimentar algumas das propostas de trabalho cooperativo 
na ótica do modelo pedagógico do MEM.
 

Em encontros subsequentes, os docentes apresentaram algumas experiências de trabalho, 
despertadas pelas respostas dos seus alunos, feitas com diferentes níveis de implicação e qualidade, 
mas sempre com uma atitude e vontade muito positivas. As suas intervenções incidiam sobre a 
organização do trabalho autónomo, sobre o diário de turma e conselho de cooperação educativa e 
na experimentação de alguns instrumentos de organização e avaliação.

Quinta-feira[
Das 16h30 às 18h00

23/jul/15

Pedro Gonzalez

Núcleo Regional:
Açores

Nível:
Ensino Superior

Autor(es):

e-Mail:
pedrogonzalez@uac.pt

230 Sala

Importância de um grupo cooperativo na prática pedagógica: o nosso 
olhar Notas pessoais...

Na nossa perspetiva, a integração e interação num grupo cooperativo é essencial para refletirmos e 
 melhorarmos a prática pedagógica.Neste grupo, o que nos uniu foi o mesmo ano de escolaridade - 

1.º ano, com a necessidade de aprofundar o modelo pedagógico do Movimento da Escola Moderna. 
 

Estar num grupo cooperativo permitiu-nos melhorar e modificar a nossa prática, através da partilha 
e reflexão de experiências de sala de aula. Analisaram-se instrumentos de pilotagem (listas de 
verificação, plano individual de trabalhos, mapas, grelhas de registo) e diversos materiais (ficheiros, 
fichas e cadernos dos alunos). Refletiu-se sobre a metodologia de iniciação à escrita e à leitura; 
sobre a organização da agenda e dos diferentes momentos de trabalho (Tempo de Estudo 
Autónomo, momentos de trabalho em coletivo, trabalho por projetos, apresentação de produções).
 

Pertencer a um grupo cooperativo mostrou-nos vários pontos de vista sobre as práticas, nos 
contextos a que cada elemento pertence, espoletando o trabalho em parceria, através da 

 correspondência entre turmas.  Um grupo cooperativo promove crescimento e segurança, quer a 
nível profissional, quer pessoal.

Quinta-feira[
Das 16h30 às 18h00

23/jul/15

Cristina Sacramento, Sílvia 
Valério, Marta Cardoso, 
Clélia Ferreira, Joana Ganho

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
1.º CEB

Autor(es):

e-Mail:
anamarta.cardoso2@gmail.com

332 Sala

21 www.movimentoescolamoderna.ptescolamoderna.pt



2237.º CONGRESSO DO MEM - LISBOA 2015

E os exames?
Notas pessoais...

Num contexto fortemente docimocrático (há quem lhe chame examocrático), como poderemos 
ajudar os nossos alunos a defenderem-se da exclusão, contribuindo para uma escola pública mais 

 inclusiva?A pedagogia do MEM é compatível com a obtenção de bons resultados nos exames 
nacionais? O que poderemos fazer?
 

Nos últimos dois anos, trabalhei com uma turma de 2.º Ciclo de Português, cujos alunos tinham um 
rendimento escolar muito fraco (apenas cinco tinham obtido nota positiva no exame do 4.º ano). 
 

No recente exame  6.º ano, porém, os resultados ultrapassaram as expectativas mais optimistas: a 
taxa de sucesso quase quadruplicou relativamente ao exame do ciclo anterior e quase todos os 
alunos alcançaram nota positiva no exame de Português; a turma obteve, no conjunto das turmas 
da escola, a segunda melhor média e foi a que teve a menor taxa de insucesso.
 

Como foi isto possível? O que aconteceu para que se invertesse a situação? De que modo a 
instituição nas aulas do modelo pedagógico do MEM contribuiu para a promoção das aprendizagens? 
Que problemas e dúvidas se colocaram? Que soluções foram encontradas?

É este o objecto desta comunicação.

Quinta-feira[
Das 16h30 às 18h00

23/jul/15

Júlio Pires

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
Disciplinas (2.º, 3.º CEB e 
Sec)

Autor(es):

e-Mail:
jrelvaspires@gmail.com

464 Sala

Percursos de escrita e reescrita
Notas pessoais...

A prática da escrita organiza e desenvolve o pensamento, acelera aquisições linguísticas, permite ler 
melhor e aprender mais. São estes pressupostos que tornam a aprendizagem da escrita um 

 constante desafio para professores e alunos. Pretendo, com esta comunicação, partilhar o trabalho 
de progressão realizado com alunos de 3.º ano, relativamente à produção e aperfeiçoamento da 
escrita.
 

Explicitarei os momentos e os tempos da agenda semanal do trabalho educativo em que as crianças 
 escrevem funcionalmente. Darei conta do planeamento dos diversos momentos de escrita, em 

sala de aa.
 

Apresentarei escritos destes alunos no 2.º ano e 3.º anos (atual) com o objetivo de destacar a 
 evolução realizada, privilegiando processos de revisão e de reescrita. Realçarei fatores 

determinantes da evolução do desempenho destes meninos a partir de uma seleção de textos.
 

A partilha desta comunicação constituirá um momento de avaliação reguladora do meu trabalho.

Quinta-feira[
Das 16h30 às 18h00

23/jul/15

Maria Eugénia de Jesus

Núcleo Regional:
Algarve

Nível:
1.º CEB

Autor(es):

e-Mail:
genarui.jesus87@gmail.com

572 Sala
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Os projetos no jardim de infância
Notas pessoais...

Nesta comunicação vou partilhar o trabalho desenvolvido em torno dos projetos: como a capacidade 
de projectar nasce da espontaneidade, liberdade e capacidade de pensar de cada criança; como 
devemos estar atentos às questões e dúvidas, valorizando-as para não esquecerem; como as 
capacidades de cada elemento são um estímulo diário para os menos despertos.
 

Falarei do tempo de questionar, duvidar, expressar e propor; de como num grupo heterogéneo a 
comunicação e as interações fluem em torno dos diferentes trabalhos; de como transparece, dos 
projetos, a vontade do grupo para aprender e para fazer cada vez melhor; e de como já temos 
projetos em aberto para o próximo ano….será possível?

É a dinâmica da sala com os projetos em pequenos grupos.

Quinta-feira[
Das 16h30 às 18h00

23/jul/15

Isabel Reis

Núcleo Regional:
Algarve

Nível:
Educação Pré-Escolar

Autor(es):

e-Mail:
isabelmbdr@gmail.com

619 Sala

História de um percurso feito com o grupo no Modelo do MEM 
Notas pessoais...

Apesar de sete anos de prática, reflexão e questionamento, continuamos numa procura constante de 
melhorar a prática.
 

Pretendemos, com esta comunicação, partilhar o percurso do grupo de pré-escolar do Espaço 
Educativo da Baixa da Banheira – A Voz do Operário, dentro da dinâmica do Movimento de Escola 
Moderna. 
 

Gostaríamos de comunicar o trajeto feito ao longo deste ano letivo em que as conquistas, 
ansiedades e dificuldades foram sendo ultrapassadas com a organização do cenário pedagógico, os 
instrumentos e a agenda em que tudo está em "movimento”.
 

Desejávamos ainda partilhar como crescemos no trabalho em ciências, na sequência de uma 
formação que fizemos com outras educadoras.

Quinta-feira[
Das 16h30 às 18h00

23/jul/15

Daniela Silva

Núcleo Regional:
Tomar

Nível:
Educação Pré-Escolar

Autor(es):

e-Mail:
daniela_silva2@sapo.pt

724 Sala
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Os Diários de Grupo: uma análise comparticipada
Notas pessoais...

Com esta comunicação pretendemos partilhar todo o percurso processual e reflexivo das nossas 
 aprendizagens cooperadas. Em outubro de 2014, numa reunião da Coordenação do Núcleo do 

Porto, gerou-se o desejo de analisar Diários de Grupo a fim de encontrar conceitos emergentes 
relativos a princípios fundamentais do Modelo do MEM.
 

Um mês depois, uma das educadoras presentes naquela reunião, surpreendeu-nos com uma 
braçada de 31 diários produzidos com o seu grupo de 25 crianças durante o ano letivo anterior, sem 
imaginarem que algum dia seriam objeto de estudo.
 

Ultrapassada a espontaneidade do desejo inicial, levantaram-se dúvidas e questões, confirmaram-se 
algumas certezas e infirmaram-se outras, ensaiaram-se estratégias de análise de conteúdo 
qualitativa, espessaram-se reflexões, sistematizaram-se novos conhecimentos.
 

Acreditamos que este estudo terá implicações para uma prática mais elucidada e avisada do Diário 
de Grupo na Educação Pré-escolar, enquanto instrumento pedagógico de registo de memória 
cultural e atuação da vida do grupo, como observatório do seu processo de desenvolvimento 
pessoal, social e moral e, ainda, como motor do Conselho de Cooperação Educativa.

Quinta-feira[
Das 16h30 às 18h00

23/jul/15

Estela Rodrigues, Noémia 
Peres, Helena Barbieri; 
Daniela Correia 

Núcleo Regional:
Porto

Nível:
Educação Pré-Escolar

Autor(es):

e-Mail:
estelavr@sapo.pt

837 Sala

A correspondência como meio para novas aprendizagens
Notas pessoais...

A correspondência escolar é uma das estratégias utilizadas e desenvolvidas por muitos docentes do 
Movimento de Escola Moderna para, entre outros, desenvolver a compreensão das crianças acerca 
da funcionalidade e do verdadeiro sentido da escrita, bem como para impulsionar atividades em 

 contexto de sala. Quando dois grupos de crianças trocam entre si, de forma periódica e regular, 
cartas escritas e ilustradas, reúnem-se condições para que várias experiências ocorram. A maioria 
das cartas contém relatos de vivências pedagógicas,  permitindo não só a sua partilha, como 
diversas aprendizagens a partir delas.
 

Juntos percebemos que a correspondência é uma atividade que deve fazer parte da vida dos grupos, 
de forma a influenciar todas as suas dinâmicas, motivar e entusiasmar as crianças que se 

 responsabilizam e comprometem a partilhar e a divulgar  experiências, realizações, projetos. Os 
dois grupos, um do Infantário Piloto Diese, outro da Voz do Operário da Graça, envolvidos nesta 
partilha de correspondência são heterogéneos e viveram muitas interações ao longo deste ano 
letivo. O culminar desta experiência ocorreu com o encontro de ambos no Castelo de São 

 Jorge.Com a nossa comunicação pretendemos dar a conhecer todo este caminho em parceria.

Quinta-feira[
Das 16h30 às 18h00

23/jul/15

Marta Reis e Ana Sofia Silva

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
Educação Pré-Escolar

Autor(es):

e-Mail:
martaramosreis@gmail.com

943 Sala
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  A revisão de texto em  trabalho comparticipado pela turma 
Notas pessoais...

Ao longo deste último ano letivo, foi nossa intenção olhar de forma mais crítica para o momento de 
trabalho comparticipado pela turma, o trabalho de texto.
 

Comprometemo-nos a recolher informações que nos permitissem compreender melhor como estava 
a evoluir a escrita destes alunos de quarto ano. Perceber que sentido os alunos dão à escrita, como 
se apropriam dos processos envolvidos nas atividades de escrita, em que momentos da semana 
escrevem e que tipos de textos escrevem, que circuitos de comunicação existem e que textos são 
analisados nas sessões de trabalho coletivo, são algumas das questões que gostaríamos de partilhar 
e de refletir.

Dado que o nosso relato incide em momentos de trabalho comparticipado, procuramos também 
fazer incidir a análise nas formas como a professora, enquanto mediadora das interações dos 
alunos, faz a gestão da participação dos alunos nos momento de trabalho de texto.

Quinta-feira[
Das 16h30 às 18h00

23/jul/15

Noémia Batista e Maria 
João Lourenço

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
1.º CEB

Autor(es):

e-Mail:
noemiabatista@gmail.com; 
jonipt@yahoo.com

1026 Sala
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Sexta-feira[
24 de julho de 2015>>

Conselho de Cooperação Educativa
Notas pessoais...

Com esta comunicação pretendo partilhar um percurso vivido com alunos do 3.º ano de 
 escolaridade, no âmbito do Conselho de Cooperação educativa. Destacarei o papel do professor e 

as funções das crianças nesta dinâmica, a forma como fomos gerindo e regulando o tempo e a 
construção de regras sociais a partir das decisões tomadas.

Tentarei ilustrar com excertos do Diário de Turma, compromissos assumidos em grupo e tomadas 
de decisão. Por fim, apresentarei falas dos alunos em vários momentos deste módulo de atividade 
da sintaxe do modelo do MEM e  testemunhos daquilo que é para eles o Conselho.

Sexta-feira[
Das 09h30 às 11h00

24/jul/15

Esmeralda Raminhos

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
1.º CEB

Autor(es):

e-Mail:
esmorenorita@gmail.com

149 Sala
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Os alunos e o modelo pedagógico do MEM
Notas pessoais...

Nesta comunicação, propomo-nos apresentar uma recolha de testemunhos de alunos acerca da sua 
experiência de aprendizagem em aulas de história, nas quais se utiliza o modelo pedagógico do MEM.
 

Procuramos, com esta comunicação, dar voz aos alunos, às dificuldades e vantagens que  
experimentam, quando confrontados com um modelo de ensino que lhes pede uma atitude diferente 
perante o trabalho escolar.
 

Na nossa comunicação, iremos apresentar testemunhos de dois grupos de alunos do 3.º ciclo e um 
grupo de alunos do 2.º ciclo. No caso dos alunos do 3.º ciclo, um grupo teve uma experiência de 
três anos com o modelo (ao longo de todo o 3.º ciclo) e um grupo "neófito" no modelo, pois 
encontra-se agora a concluir o 7.º ano, tendo sido a primeira vez que tiveram aulas com recurso a 
este modelo pedagógico. Em relação aos alunos do 2.º ciclo não utilizámos o modelo, apenas 
aplicámos o trabalho em projetos e é a avaliação que os alunos fazem dessa estratégia que nos 
propomos relatar.

Sexta-feira[
Das 09h30 às 11h00

24/jul/15

Maria Luísa de Sousa

Núcleo Regional:
Madeira

Nível:
Disciplinas (2.º, 3.º CEB e 
Sec)

Autor(es):

e-Mail:
maluisasousa@sapo.pt

265 Sala

A partir das histórias ouvidas, escrevemos as nossas histórias
Notas pessoais...

 O desenvolvimento de trabalhos por projeto e o momento das comunicações formam um conjunto 
de práticas que tornam a criança autónoma, responsável e interessada em partilhar os seus 
conhecimentos e produções, desempenhando um papel fundamental na construção do seu próprio 
conhecimento.
 

O momento da história que acontece diariamente na minha sala de jardim de infância motivou as 
crianças para o desenvolvimento de projetos de escrita de livros de histórias, que elas próprias 
inventavam, ou que apenas recontavam a partir da história ouvida.
 

A produção destes livros que ia enriquecendo a biblioteca de sala, após a sua apresentação ao 
grupo, era também a forma que algumas crianças utilizavam para falar de si aos outros.
 

Esta comunicação incide sobre o desejo das crianças em apresentar as suas produções ao grupo.

Sexta-feira[
Das 09h30 às 11h00

24/jul/15

Isabel Melo

Núcleo Regional:
Évora

Nível:
Educação Pré-Escolar

Autor(es):

e-Mail:

316 Sala
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Percursos de trabalho em Português 
Notas pessoais...

Com esta comunicação pretendo partilhar alguns dos percursos de trabalho vividos com os alunos 
de 7.º e 9.º anos, destacando os momentos de trabalho por projetos, de trabalho autónomo e  

 comparticipado com a turma.No entanto, e porque pressenti alguma deriva na minha prática 
pedagógica, marcada, particularmente este ano, pelas inquietações e pressões que consenti que os 
exames e metas curriculares exercessem, gostaria, em conjunto, de analisar e refletir sobre a 
influência e os desvios que os mecanismos externos podem desencadear, de forma a que, no final,  
consigamos reforçar os princípios da nossa ação educativa. Ou seja, por exemplo, encontrar algum 
norte ao restabelecer a importância fundamental  dos instrumentos de regulação das aprendizagens 
dos alunos e do próprio Conselho de Cooperação, para não comprometer a natureza que se quer 
verdadeiramente democrática de uma comunidade de aprendizes.

Sexta-feira[
Das 09h30 às 11h00

24/jul/15

Marina Cunha

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
Disciplinas (2.º, 3.º CEB e 
Sec)

Autor(es):

e-Mail:
mlopescunha@gmail.com

415 Sala

Os diários profissionais no MEM
Notas pessoais...

Na sequência de uma dissertação de doutoramento, proponho apresentar excertos de diários de 6 
professores do 1.º Ciclo que participaram num Projeto de Investigação-formação, decorrido no 
Movimento da Escola Moderna, entre os anos letivos de 2008 a 2010. Um dos objetivos pretendidos 
consiste em promover o debate crítico sobre o foco investigativo que cada professor desenvolveu, 
no âmbito do aprofundamento de um módulo de atividade do trabalho de ensino-aprendizagem 
selecionado. Num segundo momento, pretende-se refletir acerca do papel e da importância 
atribuída à utilização da produção escrita sobre as práticas de sala de aula como meios de 
desenvolvimento das mesmas, da reflexão e da própria formação.
 

Trabalha-se numa perspetiva de desenvolvimento profissional através da investigação para a ação, 
numa comunidade de práticas, o MEM. Mais do que a importância da fala na análise e reflexão da 
prática educativa, atribui-se à escrita um papel essencial na produção de conhecimento através da 
interpretação e da compreensão da ação profissional de cada um.

Sexta-feira[
Das 09h30 às 11h00

24/jul/15

Luís Mestre

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
1.º CEB

Autor(es):

e-Mail:
luismestre31@gmail.com

536 Sala

28 www.movimentoescolamoderna.ptescolamoderna.pt



2937.º CONGRESSO DO MEM - LISBOA 2015

“Até parece que nós é que andamos na escola, é uma escola para todos!”
  – A familia, a criança e a creche Notas pessoais...

Ao entrar pela porta da creche, o colo que o segurava e a mochila que trazia carregavam-me o 
coração, sentia que era o primeiro dia. Dizia-lhe ao ouvido que vinha já, mesmo sabendo que não 
iria voltar, que angustiada estava, começaram a surgir as incertezas se aquela teria sido a melhor 

 escolha, a primeira escola para o meu filho. Percebi ao fim do primeiro dia que era mesmo aquela…
 ninguém me convidou a entrar na sala, pediram-me que ficasse e desenhasse para ele!

Gostamos do projeto das fotografias, de termos vindo para a organização da sala, até uma pista de 
carros construímos, pediram-me para pendurar os cortinados e isso foi o momento alto para o meu 
Tiago, falou dos cortinados o ano inteiro. Eu não sabia que as escolas eram assim, agora estou a 
combinar fazer uma canja de galinha com a mãe do Alexandre, vamos escrever no queremos fazer 
para ver se outras mães nos ajudam … até parece que nós é que andamos na escola, é uma escola 

  para todos!”14 de Abril, “Gostamos” Diário das famíliasUm projeto de parentalidade positiva  
conseguido com uma pedagogia que inclui todos: a familia nuclear ou a alargada, a comunidade e 
parceiros institucionais. Quando a escola tem na essência da sua engrenagem a participação da 

 familia, tudo é mais simples. Somoeducadoras com visões idênticas, percursos semelhantes e com 
uma enorme vontade de melhorar. Esta comunicação só nasceu porque uma de nós abraçou um 
novo projeto, onde a familia era desconhecida em contexto educativo e outra de nós ficou no 
mesmo projeto de motor a vapor. Acreditamos que as conexões vividas entre familia-escola 
constroem outra dimensão do MEM na creche.

Sexta-feira[
Das 09h30 às 11h00

24/jul/15

Mónica Ricardo e Vera Luís

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
Educação Pré-Escolar

Autor(es):

e-Mail:
veraduarteluis@gmail.com

64 Sala

O trabalho de apropriação da escrita numa sala de jardim de infância.
Notas pessoais...

Que atividades e que situações acontecem numa sala de pré escolar que promovem a aquisição da 
linguagem escrita?

Para que essa aquisição aconteça, como é que o contexto educativo deverá estar organizado?

Qual a atitude do educador?

O que pertendo partilhar nesta comunicação é uma reflexão sobre estas questões, e um olhar crítico 
sobre o meu trabalho com o grupo de crianças.

Sexta-feira[
Das 09h30 às 11h00

24/jul/15

Adelaide Roquete Vala

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
Educação Pré-Escolar

Autor(es):

e-Mail:
adelaide.vala@gmail.com

778 Sala
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Das atividades experimentais, aos projetos
Notas pessoais...

Esta comunicação pretende ser o relato sobre o tempo da construção comparticipada de conceitos  
do domínio das ciências experimentais  numa sala de pré escolar e a sua ligação com os projetos.

Pretende-se abordar, por um lado, a organização e a dinamização destes momentos comuns, as 
dúvidas que suscitam e a sua ligação com  o tempo de projetos em pequenos grupos. Será que é 
importante trabalhar as questões das ciências em idades tão precoces? Será que poderemos chamar 
ciências experimentais ao que fazemos no jardim de infância? 

Estas e outras questões que me têm vindo a inquietar, serão abordadas nesta comunicação.

Sexta-feira[
Das 09h30 às 11h00

24/jul/15

Manuela Guedes

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
Educação Pré-Escolar

Autor(es):

e-Mail:
manelaguedes@sapo.pt

848 Sala

Organização do cenário pedagógico na Educação Pré-Escolar
Notas pessoais...

Enquanto educadoras que este ano realizaram um estágio do MEM pretendemos, com esta 
comunicação, apresentar a organização do cenário pedagógico numa sala do pré-escolar onde as 
práticas pedagógicas se regem pela sintaxe do modelo do Movimento da Escola Moderna.

Iremos relatar como organizámos e gerimos a rotina pedagógica, os instrumentos de pilotagem e a 
distribuição dos recursos por áreas de trabalho. Sendo a organização do espaço fundamental para a 
dinâmica da sala, envolvemos as crianças nessa atividade, recorrendo aos instrumentos de 
pilotagem que regulam a vida democrática do grupo. Estes foram elaborados com o grupo e para o 
grupo, para que os mesmos fizessem sentido para as crianças e surgissem das suas necessidades. 
Cada instrumento tem uma intencionalidade educativa e cada área visa atender à diversidade de 
conteúdos para a educação pré-escolar.

Sexta-feira[
Das 09h30 às 11h00

24/jul/15

Carla Martins e Dulce 
Correia

Núcleo Regional:
Algarve

Nível:
Educação Pré-Escolar

Autor(es):

e-Mail:
cmarinamar@gmail.com

933 Sala
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Além das metas
Notas pessoais...

O grupo cooperativo continuou o trabalho iniciado e apresentado no congresso de 2014 sobre a 
apropriação dos instrumentos de avaliação externa e estandardizados impostos pelo Ministério de 
Educação.
 

No presente ano foi necessário refletir e criar com as crianças uma forma de conduzir a avaliação a 
partir do conselho de cooperação educativa no sentido de verificar como extraímos, do nosso 
trabalho, a informação para a pauta à qual as turmas de 4.º ano foram obrigadas pelo atual 
Ministério de Educação.
 

Iremos mostrar como este trabalho se transformou em mais um projeto de investigação no conjunto 
de projetos escolhidos pelas turmas. Pensamos assim ajudar a reflexão em torno da avaliação 
tomando a obra realizada pela turma como referência.
 

Ilustramo-lo através de momentos de conselho em situações variadas, desde o trabalho em sala de 
aula, até aos acantonamentos relacionados com dois projetos de encontro com uma comunidade 
rural.

Sexta-feira[
Das 09h30 às 11h00

24/jul/15

Dora Agostinho, Helena 
Menor, Marta Comparada e 
Pascal Paulus

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
1.º CEB

Autor(es):

e-Mail:
pascalpaulus@zoho.com

1066 Sala

A Turma Mista, uma história inacabável
Notas pessoais...

Ao longo dos últimos nove anos tenho assumido turmas com vários anos de escolaridade. Chamei 
sempre. A cada uma, por razões de identidade, TurmaMista2006, TurmaMista2007, TurmaMista2008
…

Desde as inquietações iniciais às (in)certezas atuais, dos hábitos instalados às interrogações novas 
e pedagogicamente perturbadoras, dos conflitos e dos medos, vou, todos os anos, encontrando o 
meu lugar e posição de Educador, que sente, que olha, que ouve, que provoca, que ganha, que 
perde, que (se) questiona, que organiza, que partilha.

É um pouco desta (minha/nossa) história que irei relatar e refletir convosco.

Sexta-feira[
Das 11h30 às 13h00

24/jul/15

Pedro Branco

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
1.º CEB

Autor(es):

e-Mail:
pedroguedesbranco@gmail.com

169 Sala
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O MEM num percurso como professora no Sistema de Aprendizagem e o 
PLNM Notas pessoais...

Nesta comunicação, pretendo partilhar o meu percurso profissional durante este ano letivo, na 
disciplina de "Viver em Português" e de Português Língua Não Materna, num centro de formação e 
numa escola TEIP.

Farei uma reflexão sobre as dificuldades que foram surgindo, e de que forma o MEM me ajudou a 
ultrapassar estes obstáculos. Mostrarei alguns exemplos da prática desenvolvida ao longo destes 
meses, nas duas escolas.

Demonstrarei um pouco do  meu percurso profissional, contratada por duas/três escolas e de como 
este foi um percurso duro, mas, ao mesmo tempo, muito desafiante.

Sexta-feira[
Das 11h30 às 13h00

24/jul/15

Lurdes Raimundo

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
Disciplinas (2.º, 3.º CEB e 
Sec)

Autor(es):

e-Mail:
lourdecas@hotmail.com

29 Sala

Vivências significativas, na creche, com arte e cultura 
Notas pessoais...

O trabalho pedagógico que será apresentado foi desenvolvido ao longo do ano letivo 2014/15 pela 
equipa da Creche (5 salas)  em articulação com as crianças e a equipa do Jardim de Infância do 

 Colégio do Vale, no âmbito da Educação Pela Arte.  A comunicação resulta de momentos de 
reflexão, partilha de ideias e saberes, de experimentação e de uma contínua formação profissional 
em busca de uma construção, cada vez mais sustentada, coerente e contextualizada no modelo do 
MEM, em Creche.
 

Pretendemos partilhar e refletir, com os presentes, algumas das  situações mais significativas que 
vivenciámos, tais como: organização do espaço e do tempo, trabalho cooperado inter-salas, 
atividades culturais, alguns instrumentos organizativos, trabalho com as famílias, a importância do 
trabalho de equipa e, claro, a importância do  brincar, descobrir e aprender em Creche.

Sexta-feira[
Das 11h30 às 13h00

24/jul/15

Ana Isabel Carrilho e 
Teresa Matos

Núcleo Regional:
Seixal/Almada

Nível:
Educação Pré-Escolar

Autor(es):

e-Mail:
anaicarrilho@gmail.com; 
teresadematos@netcabo.pt

334 Sala
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Diário numa turma de 8º ano: escrita e gestão da vida da turma
Notas pessoais...

Servem para alguma coisa as palavras que cada um escreve? Faço-me ouvir no que deixo escrito? O 
 entendimento das situações é mais lúcido se escrevemos? Eis uma turma excelente de trinta 

alunos.o 7.º ano, ultrapassaram a tensão explosiva de grupos rivais e agora vestem a mesma “
camisola”: a do 8.ºB.

No Diário vertem-se, então, as declarações de felicidade de pertença a este grupo. Porém, há pontos 
de desconforto e desacordo. Situações de dificuldade que, noutra turma, passariam desapercebidas 

 nas urgências do quotidiano. Aqui não. Vamos lá esclarecer em que direcção queremos ir. Na 
releitura do que se escreveu constatamos hiatos e inconsequências. Poderia ter sido de outra 
maneira? 

É essa a reflexão que aqui trago para partilhar e debater com quem o desejar, de modo a melhorar 
a minha prática neste domínio essencial.

Sexta-feira[
Das 11h30 às 13h00

24/jul/15

Manuela Gama

Núcleo Regional:
Vila Real

Nível:
Disciplinas (2.º, 3.º CEB e 
Sec)

Autor(es):

e-Mail:
manuelagama@sapo.pt

431 Sala

Interações no trabalho de reescrita de texto
Notas pessoais...

Pela segunda vez num congresso do MEM, falarei de interações. Trata-se de um tema que me tem 
 apaixonado e me tem feito refletir sobre o papel da mediação no trabalho com as crianças. A 

passagem das funções psicológicas elementares para as superiores ocorre pela mediação 
proporcionada pela linguagem que, na abordagem vygotskiana, intervém no processo de 
desenvolvimento intelectual da criança, desde o momento do seu nascimento. Por si só, a criança 
não se apropria qualitativa e quantitativamente dos conhecimentos desejáveis. Alcança-os por meio 
de interações profícuas com os elementos mais experientes do seu grupo social.
 

Relatarei a experiência de interação entre crianças de 1.º ano de escolaridade, de duas turmas 
 diferentes, no momento de reescrita de texto, em grupo. Falarei sobre como  a interação 

promoveu novas aprendizagens, não só nos alunos, mas também entre professores e de como 
proporcionou a reflexão e revisão de práticas pedagógicas.
 

A base deste trabalho são as falas das crianças, os meus diários de bordo e ainda os portefólios 
reflexivos dos professores.

Sexta-feira[
Das 11h30 às 13h00

24/jul/15

Helena Camacho

Núcleo Regional:
Madeira

Nível:
1.º CEB

Autor(es):

e-Mail:
hbarbosacamacho@gmail.com

551 Sala
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Qual o número do meu sapato?
Notas pessoais...

Os grupos cooperativos são o alimento do meu trabalho de há uns anos a esta parte. Este ano, 
juntou-se-lhe uma nova experiência: o projeto Erasmus.

Tanto um como outro incidiram sobre a matemática, permitindo  olhá-la  com outras lentes. 
 

Partindo de uma pergunta levantada no “Quero mostrar, contar e escrever” pelo Afonso, um grupo 
decidiu investigar, através de um projeto, as questões do sentido do número associadas ao tamanho 
do pé.
 

Nesta comunicação, irei descrever como o espaço e o tempo estão organizados, como surgem os 
 projetos e falarei deste em particular.A minha apresentação tentará refletir, quer a interrelação 

entre a matemática, a ciência, a arte e a escrita, quer o meu percurso desde que ingressei no 
movimento.

Sexta-feira[
Das 11h30 às 13h00

24/jul/15

Carla Morais

Núcleo Regional:
Porto

Nível:
Educação Pré-Escolar

Autor(es):

e-Mail:
carrrlap@hotmail.com 

613 Sala

Desenvolvimento do trabalho de produção escrita: escrever para 
aprender a escrever Notas pessoais...

Para Wenger (1998) as comunidades de práticas constituem-se como histórias compartilhadas de 
 aprendizagem.Escrever com os alunos, deixar-se interpelar pelas suas escritas, escrever sobre as 

práticas pedagógicas para melhor as compreender, interagir por via digital, encontrar textos de 
autor e analisá-los, trocá-los, presentear com eles os elementos do grupo, interrogar-se sobre a 
eficácia de processos e de procedimentos escriturais, são passos do trabalho de um conjunto de 
professores que, em cumplicidade, se acompanharam ao longo de mais um ano.
 

A construção de significações, em permanente reflexão crítica, sobre a produção pedagógica, tem 
contribuído para a identidade sociocultural de um grupo que assume pôr em questão o trabalho de 
policiamento e de normalização esteriotipada da escrita que as escolas e muitos professores, 
anacronicamente, continuam a privilegiar.
 

Apresentar-se-ão textos de professores e de alunos que circularam, alimentaram e potenciaram 
fluxos de escrita na sala de aula e nas reuniões do grupo.

Sexta-feira[
Das 11h30 às 13h00

24/jul/15

Ivone Niza

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
Formação de Professores

Autor(es):

e-Mail:
niza.ivone@gmail.com

711 Sala

34 www.movimentoescolamoderna.ptescolamoderna.pt



3537.º CONGRESSO DO MEM - LISBOA 2015

Circuitos de comunicação: desafio dos grupos heterogéneos
Notas pessoais...

A comunicação terá como base o relato do percurso de duas educadoras que trabalham segundo o 
MEM com grupos heterógenos, que ao longo do ano foram criando estratégias para desenvolver e 
proporcionar momentos de comunicação com os seus alunos.
 

Trata-se de uma reflexão teórica e prática sobre o trabalho desenvolvido, focando a importância e a 
utilidade destes tempos como fonte que desencadeia muitas outras atividades, projetos, momentos 
de reflexão e de co-aprendizagem.

Sexta-feira[
Das 11h30 às 13h00

24/jul/15

Aissa Dias e Teresa 
Figueiredo

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
Educação Pré-Escolar

Autor(es):

e-Mail:
aissa.dias@gmail.com

83 Sala

Uma história em duas línguas
Notas pessoais...

A partir da história “O  Elefante Diferente “ da autoria de Manuela Castro Neves, com os alunos 
surdos do 1.º ciclo e do pré escolar(dos 3 aos 12 anos de idade), trabalhámos, por comparação, a 
estrutura da Língua Gestual Portuguesa (LGP) e a estrutura da Língua Portuguesa. A história lida e 
traduzida para LGP, foi recontada pelos alunos, e o reconto, escrito pelos professores e pelos alunos.
 

Depois resolvemos dramatizá-la, e escrevemo-la novamente com os alunos, pois a extensão da 
história e as diversas idades dos mesmos, não permitiam que eles a aprendessem, sem o recurso ao 

 texto escrito para teatro.Os alunos aprenderam que os textos não se escrevem todos da mesma 
 maneira, mas escrevem-se de acordo com a função a que se destinam. As crianças trabalharam 

muito para aprender a representar e  perceber como é o trabalho dos atores de teatro.
 

Apresentámos a peça  a toda a comunidade educativa no dia da mostra de teatro do Agrupamento. 
Fomos elogiados e convidados a apresentar novamente a peça de teatro na festa de final de ano. O 
que pretendemos mostrar é um pouco deste percurso e o que dele resultou.

Sexta-feira[
Das 11h30 às 13h00

24/jul/15

Inês Filipe

Núcleo Regional:
Évora

Nível:
1.º CEB

Autor(es):

e-Mail:
inesmariafilipe@gmail.com

946 Sala
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Reunião de Conselho
Notas pessoais...

Com esta comunicação pretendemos partilhar algumas vivências decorrentes da reunião em 
conselho de cooperação educativa, no Jardim de Infância, que se realiza semanalmente, às sextas-
feiras.
 

O trabalho foi desenvolvido com um grupo de vinte crianças em cooperação, educadora/aluna 
estagiária da ESE de Faro.
 

A reunião assenta no diário, enquanto instrumento de pilotagem do modelo do Movimento da Escola 
Moderna. O conselho é uma instância de gestão cooperada da vida do grupo, é a instituição 
reguladora da vida social e emocional desse mesmo grupo e é um espaço-tempo de planificação e 
avaliação.
 

Procuraremos relatar como foi possível organizar e gerir o trabalho curricular na base de um 
planeamento em cooperação, na tomada de decisão por negociação, no controlo direto e sistemático 
das regras, na difusão das aprendizagens/partilha das produções e no desenvolvimento de práticas 
de cidadania.

Sexta-feira[
Das 11h30 às 13h00

24/jul/15

Fátima Candeias e Érica 
Tavares

Núcleo Regional:
Algarve

Nível:
Educação Pré-Escolar

Autor(es):

e-Mail:
fatimar67@gmail.com

1055 Sala

O Tempo de Trabalho Autónomo, ou, onde as aprendizagens acontecem
Notas pessoais...

Nesta comunicação pretendo partilhar convosco a forma como organizei o Tempo de Trabalho 
Autónomo (TTA) com uma turma do 1.º ano.
 

Foi para mim muito claro que a aprendizagem da leitura e da escrita, o trabalho em volta da noção 
de número e de problemas e muitas questões de Estudo do Meio se deram nestes momentos de 
trabalho. A par, o trabalho de cooperação, entreajuda e de diferenciação pedagógica, fizeram de nós 

 um Grupo. Tentarei responder às seguintes questões: TTA porquê? Para apoiar quem? De que 
forma organizo o tempo, os espaços e os materiais? Como avaliar e regular as aprendizagens?
 

Ilustrarei este percurso com pequenos filmes sobre este momento e darei a palavra aos meus 
alunos.

Sexta-feira[
Das 14h30 às 16h00

24/jul/15

Joana Ganho

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
1.º CEB

Autor(es):

e-Mail:
joanaganho@hotmail.com

163 Sala
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Projetos de ligação da escola à comunidade educativa
Notas pessoais...

Para a Comissão Europeia, são as políticas de educação e formação assentes na eficiência e na 
equidade que proporcionam benefícios a longo prazo, reduzindo os custos económicos e sociais. 
Contudo, em Portugal, se o sistema de educação tem melhorado em termos de acesso e qualidade, 
persistem ainda problemas de equidade, uma vez que se verificam desigualdades face ao acesso, 
com alunos a abandonarem a escola sem concluírem a escolaridade obrigatória e, face ao sucesso 
escolar, em resultado dos insistentes níveis de insucesso e desvio etário que revelam as dificuldades 
de concretização de uma escola promotora de equidade e de qualidade para todos.
  

No presente ano letivo, com o objetivo de reforçar a ligação da escola à comunidade, implementou-
se o projeto “The Green Pirates & Princesses – Sustainability Activities”. Nesta comunicação irei 
partilhar o processo de organização do projeto, explorar algumas das aplicações/plataformas 
informáticas de gestão e comunicação utilizadas (Google Drive, Zoho Creator, Wix, Facebook, You 
tube e Mailchimp), analisar o painel de indicadores da ferramenta de gestão de qualidade (Balanced 
Scorecard) e conhecer algumas das iniciativas mais mobilizadoras da comunidade.
  

Visite http://greenpiratesprince.wix.com/site

Sexta-feira[
Das 14h30 às 16h00

24/jul/15

Mário Mendes

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
Disciplinas (2.º, 3.º CEB e 
Sec)

Autor(es):

e-Mail:
mariomendes@yahoo.com

229 Sala

Circuitos de comunicação em parceria
Notas pessoais...

No trabalho que desenvolvi, ao longo deste ano letivo, com as crianças em Intervenção Precoce 
(IP), tomei como desencadeador do processo o uso da conversação com as crianças e com os 
adultos,  numa estratégia de comunicação em parceria. Fizemos da comunicação o ponto de partida 
para a escrita e leitura como fatores do desenvolvimento global das crianças. Dei ênfase ao registo 
do que íamos fazendo, sentindo e desejando, promovendo-se desta forma o desenvolvimento da 
fala, da expressão e regulação das emoções e o envolvimento das crianças no grupo de pares e na 
família.
 

Todo este processo se sustentou no uso de alguns dos instrumentos utilizados pelos professores do 
MEM, que se constituem como facilitadores do processo de tomada de consciência, por parte das 
crianças, do que precisam fazer para aprender.

Sexta-feira[
Das 14h30 às 16h00

24/jul/15

Olívia Canelas

Núcleo Regional:
Évora

Nível:
Educação Pré-Escolar

Autor(es):

e-Mail:
oliviadosantos@hotmail.com

347 Sala
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Entre duas escolas é possível construir cooperação? 
Notas pessoais...

Nesta comunicação pretendo partilhar o percurso de trabalho feito entre duas escolas, no presente 
ano letivo. As mais de quarenta horas letivas semanais, passadas entre a escola da Amadora e a de 
Rio de Mouro, serão o corpo da reflexão em torno de uma prática letiva que procurou encontrar 
algum sentido nas inquietações que a minha formação profissional me impõe constantemente: 
produzir para comunicar e/ou construir cooperativamente?

Sexta-feira[
Das 14h30 às 16h00

24/jul/15

Maria Alexandra Barreto

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
Disciplinas (2.º, 3.º CEB e 
Sec)

Autor(es):

e-Mail:
xana.barreto@gmail.com

410 Sala

Às voltas com a Matemática num ano de transição: um olhar cooperado 
sobre os números e a medida Notas pessoais...

Somos três sócias do MEM, que este ano letivo, numa mesma escola pública do distrito de Lisboa, 
  lecionámos o 4.º ano de escolaridade. Num ano de transição, onde as Metas Curriculares de 

Matemática assumiram protagonismo e as mudanças nas orientações curriculares levantavam 
algumas preocupações, deparámo-nos com a necessidade de refletir sobre o currículo, de forma 
cooperada, na perspetiva de priorizar conteúdos, definir estratégias e construir materiais 
pedagógicos.
  

Nesta comunicação queremos partilhar momentos do trabalho com os alunos, onde, presas num 
colete-de-forças intitulado “Metas Curriculares”, andámos às voltas com a Matemática, no sentido 
de desenvolver uma aprendizagem com compreensão, não apelando apenas à memorização. Os 
episódios que apresentamos são relativos aos conteúdos dos Números e da Medida e traduzem 
algumas situações que envolveram maior discussão e reflexão entre nós.

Sexta-feira[
Das 14h30 às 16h00

24/jul/15

Helena Moreira, Helena Gil 
e Susana Brito

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
1.º CEB

Autor(es):

e-Mail:
hgmg@netcabo.pt

55 Sala
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O invisível dos inviZimals e outras coisas pequenas
Notas pessoais...

Pretende-se com esta comunicação, testemunhar como as “pequenas coisas” apresentadas no 
tempo de Mostrar, Contar e Escrever se configuram em fonte de aprendizagens, potenciadas no 
Tempo Curricular Comparticipado, articulando diferentes áreas de saberes.
 

Serão apresentados alguns dos textos relacionados com os objetos mostrados recorrentemente 
pelas crianças. Um olhar diferente desinveste-os de estereotipia, desencadeando atividades 
imprevistas, trabalhadas por um acaso que, sem contarmos, afinal já nos está preparando para 
agarrar a emergência curricular.
 

Foi assim que, do código no verso das cartas do jogo inviZimals, alargámos conceitos geométricos e 
 visitámos pontos, linhas e formas em artistas plásticos do século XX. Outros exemplos de 

curricularidade emergente serão apresentados.

Sexta-feira[
Das 14h30 às 16h00

24/jul/15

Estela Rodrigues

Núcleo Regional:
Porto

Nível:
Educação Pré-Escolar

Autor(es):

e-Mail:
estelavr@sapo.pt

638 Sala

Trabalho comparticipado de conceitos e momentos de animação cultural
Notas pessoais...

Com esta comunicação pretendemos partilhar todo o processo decorrente dos momentos de 
animação cultural desenvolvidos  em trabalho curricular comparticipado.
 

Decorrente das visitas de estudo ao Museu do Traje, emergiu o interesse e a curiosidade de 
descobrir a matemática num espaço comunitário, rico de história e de curiosidades, dinâmico e 
apelativo à observação, ao questionamento, à dúvida, à suposição, à experimentação e à 
imaginação.
 

É nesta perspetiva que mostraremos o ponto de partida (visita à comunidade) e a dinamização de 
um conjunto de atividades, a par da construção e experimentação de materiais facilitadores do 
desenvolvimento do pensamento matemático, em crianças em idade pré-escolar.
 

Destacamos, neste processo: a agenda semanal, o trabalho comparticipado, o projeto, as 
comunicações, o envolvimento da família e da comunidade.

Sexta-feira[
Das 14h30 às 16h00

24/jul/15

Olga Ludovico e Graça 
Bernardo

Núcleo Regional:
Algarve

Nível:
Educação Pré-Escolar

Autor(es):

e-Mail:
olgaludovico@gmail.com

853 Sala
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MEM na Creche: uma construção partilhada
Notas pessoais...

O trabalho do educador do MEM na creche está repleto de desafios. É a ele que cabe o papel de dar 
voz às crianças e às famílias, tornando-os agentes ativos do processo de aprendizagem.
 

Esta comunicação visa partilhar a tomada de consciência que fomos adquirindo, ao longo de um 
ano, no grupo cooperativo de creche.
 

Através da partilha reflexiva, foi-se construindo um caminho com as crianças, com as equipas e com 
as famílias.

Sexta-feira[
Das 14h30 às 16h00

24/jul/15

Vera Bispo, Selma Damásio 
e Luísa Barbeito

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
Educação Pré-Escolar

Autor(es):

e-Mail:
luisamartinsbarbeito@gmail.com

950 Sala

O MEM em Vila Real – História, estórias e preocupações atuais
Notas pessoais...

Neste relato pretendemos retomar a História do nosso Núcleo, fundado em 1982, que há muito nos 
vinha preocupando. Mas que só a aposentação de alguns elementos, agora com uma maior 
disponibilidade, permitiu que arrancasse efetivamente.
 

Formado o Grupo Cooperativo e elaborado um projeto sobre o que pretendíamos, foi-se avançando 
na medida do possível e recorrendo a apoios e recursos vários. Na exposição do 35.º Congresso, em 

 2013, demos conta desse trabalho através do poster apresentado. Entretanto, o trabalho teve de 
abrandar, embora o contacto entre os elementos do grupo sempre se tenha mantido. Era para nós 
claro que não podíamos deixar de contribuir para a História do MEM nestes momentos em que 
comemoramos os seus 50 anos. E aqui estamos, novamente, a partilhar convosco o ponto em que 
nos encontramos.
 

Abordaremos a fundação do Núcleo com professores do 2.º CEB e do 3.ºCEB/Secundário e como ele 
se foi enriquecendo com profissionais de outros níveis de ensino que, por sua vez, se iniciaram na 
prática do Modelo Pedagógico do MEM. Cada um com as suas estórias e trajetórias. Porém, não 
perdendo de vista o que vimos sendo e o que pretendemos ser.

Sexta-feira[
Das 14h30 às 16h00

24/jul/15

Manuela Jorge

Núcleo Regional:
Vila Real

Nível:
Formação de Professores

Autor(es):

e-Mail:
manelajorge@gmail.com

1045 Sala
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Percursos descritos (escrever ... ler)
Notas pessoais...

"O tempo presente e o tempo passado / estão ambos talvez presentes no tempo futuro / e o tempo 
futuro contido no tempo passado / se todo o tempo é eternamente presente / todo o tempo é 

 irredimível."  (T. S. Eliot)Voltaire dizia que "a escrita é a pintura da voz" e Brébeuf que "a escrita 
 é a arte engenhosa de pintar a palavra e falar aos olhos".Ultrapassando o estádio utilitário, a 

escrita tornou-se numa forma de arte (…) reflectindo a concepção do mundo: os seus gestos, a sua 
 maneira de pensar, a sua capacidade de comunicar e sobretudo a capacidade de inventar". Copio 

tudo isto de um texto de Ana Hatherly.
 

A Escola, de tão preocupada que anda com tantas ortografias e no ressuscitar dos exames com 
pompa & circunstância (e mau espectáculo televisivo), volta a classificar as crianças com notas, 
reduzindo-as a alunos.
 

Hoje, a minha Escola voltou, e isso é péssimo, quero eu dizer, é pior que mau. Esta inquietação 
obriga-me a voltar aos nossos congressos, depois de já ter feito a última comunicação, para 
convosco, ver claramente visto, que há vida para lá desta Escola ... e que apesar d'Ela, as crianças 
aprendem e vivem, como sabeis.

Sexta-feira[
Das 16h30 às 18h00

24/jul/15

Luís Goucha

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
1.º CEB

Autor(es):

e-Mail:
ele.vasco@gmail.com

162 Sala

Um percurso a conta-gotas na escrita, leitura e oralidade
Notas pessoais...

Com as alterações introduzidas no regulamento do concurso nacional de professores e os atrasos e 
erros nas colocações no início do presente ano letivo, pela primeira vez, fiquei colocada num horário 
de substituição temporária. Em março, com o regresso inesperado da docente que estava a 
substituir, vi finalizado o meu contrato para, dias depois, obter nova colocação em oferta de escola, 
num horário temporário com duração de um mês e com a possibilidade de renovações automáticas a 
cada trinta dias.
 

Procurarei relatar o percurso pedagógico estabelecido com 4 turmas de Português  7.º ano de 
escolaridade, ao longo deste último 3.º período, marcado por tanta incerteza e por objetivos 
traçados para períodos de trinta dias. Chamar-lhe-ei “trabalhar a conta-gotas”.
 

Proponho-me refletir sobre os percursos instituídos, ilustrando o trabalho de desenvolvimento da 
escrita que foi possível levar a cabo durante dez semanas, com exemplos de produções dos 

 alunos.Refletirei ainda sobre o papel da escrita no aprofundamento dos restantes domínios da 
língua, designadamente da leitura e da oralidade, e de como resultou esta articulação no trabalho 
em sala de aula.
 

Por último, tentarei dar conta das representações finais dos alunos, através das autoavaliações que 
escreveram e dos aspetos que mais me surpreenderam nas mesmas.

Sexta-feira[
Das 16h30 às 18h00

24/jul/15

Elsa Marques

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
Disciplinas (2.º, 3.º CEB e 
Sec)

Autor(es):

e-Mail:
elsa_mar_@hotmail.com

239 Sala
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Democracia, Participação, Cooperação! Como é que os valores do MEM 
se vivem no Jardim de Infância? Notas pessoais...

Todos sabemos que o modelo pedagógico do Movimento de Escola Moderna assenta em princípios 
democráticos, de justiça e solidariedade. Já todos ouvimos falar em cooperação, participação e 
reciprocidade… mas na prática como é que afinal se operacionalizam estes valores?
 

Como é que as crianças pequenas tomam decisões, participam, crescem em parceria e têm voz no 
dia a dia do Jardim de Infância?
 

Este ano propomos trazer uma comunicação na qual se veem estes valores e princípios na prática. 
Para além dos vários momentos formais, em momentos de sala de atividades, de recreio e até no 

 tão aguardado momento de praia, as crianças vivenciam e espelham estes valores. Vivemos em 
sociedade e por isso é tão importante que a escola forneça às crianças todos os alicerces para que 
possam ser cidadãos ativos e cooperativos.

Sexta-feira[
Das 16h30 às 18h00

24/jul/15

Marta Botelho e Marta Reis

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
Educação Pré-Escolar

Autor(es):

e-Mail:
martinhabotelho@gmail.com

36 Sala

O trabalho comparticipado na aprendizagem e ensino da História
Notas pessoais...

Esta comunicação centra-se no tempo do trabalho coletivo comparticipado pela turma, em que os 
alunos desenvolveram um conjunto de tarefas diferenciadas: elaboração de resumos e de esquemas 
a partir da leitura silenciosa de documentos escritos/textos de manuais escolares; tomada de notas 
a partir de comunicações orais e consequente reescrita para partilha com os pares; produção de 
textos a partir de documentários audiovisuais; redação de textos, sem consulta de quaisquer meios 
de informação, sobre temáticas previamente estudadas; ou a construção de pequenos textos sobre 
efemérides históricas. Deste modo, os alunos tiveram oportunidade de trabalhar em sala de aula, 
para atingir metas curriculares (no ensino básico) e desenvolver competências essenciais (no ensino 
secundário) na disciplina de História, tais como: analisar fontes de natureza diversa, distinguindo 
informação, implícita e explícita; situar cronológica e espacialmente acontecimentos e processos 
relevantes; identificar a multiplicidade de fatores e a relevância da ação de indivíduos ou grupos; 
elaborar e comunicar, com correção linguística e de forma criativa, sínteses de assuntos estudados.

Sexta-feira[
Das 16h30 às 18h00

24/jul/15

Ângela Rodrigues

Núcleo Regional:
Évora

Nível:
Disciplinas (2.º, 3.º CEB e 
Sec)

Autor(es):

e-Mail:
angelaro1@sapo.pt

454 Sala
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Um percurso pelas atividades práticas em Ciências
Notas pessoais...

Iniciei, com um grupo de 2.º ano, um trabalho de descoberta e de construção de conhecimentos 
sobre o Ciclo da Água. Para isso, foram realizadas três atividades práticas diferentes a partir da 
necessidade de se obterem respostas às questões que iam surgindo. Assim, estas atividades 
acabaram por ser desencadeadas, não como uma proposta da professora, mas decorrentes dos 
interesses e da mobilização das crianças para a compreensão dos fenómenos em causa.
 

Tudo começou com uma curiosidade simples sobre um casaco que precisava de secar. A partir daí, 
desencadeou-se um diálogo entre os alunos, mediado pela professora, que levou ao 
desenvolvimento de várias atividades, nas diferentes áreas do currículo e à clarificação da questão 
de investigação: "como é que a roupa seca mais rapidamente na varanda?"
 

Através de entrevistas a mães, dobragens de lençóis e de panos, passando pela observação de 
azulejos de casas de banho e até de tejadilhos de carros, chegámos à conclusão de que a Ciência 
faz parte das nossas vidas!

Sexta-feira[
Das 16h30 às 18h00

24/jul/15

Sofia Cruchinho

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
1.º CEB

Autor(es):

e-Mail:
sofia_cruchinho@hotmail.com

525 Sala

O papel do educador de infância em creche e jardim de infância: um 
percurso de formação inicial Notas pessoais...

Nesta comunicação iremos partilhar um percurso de formação inicial onde se elegeu, como enfoque, 
a apropriação do papel de educador de infância situado no modelo pedagógico do MEM. Tendo como 
contextos de estágio, por um lado, uma sala de creche onde o modelo do MEM começa a dar os 
primeiros passos e, por outro, uma sala onde o modelo do MEM estava fortemente implementado e 
era conhecido das crianças, os processos de aprendizagem revelaram-se específicos, embora 
congruentes pela sua orientação pedagógica comum. Foram utilizados os perfis de utilização do 
modelo para a creche e para o jardim de infância, bem como a escrita no caderno de formação 
(notas de campo diárias e reflexões projetivas semanais) como instrumentos de regulação da 
aprendizagem profissional. Daremos conta dos principais desafios colocados, ao longo do estágio, 
assim como das principais aprendizagens, realçando o papel destes perfis e da escrita enquanto 

 instrumentos mediadores da aprendizagem profissional. Esperamos poder contribuir para a 
vontade de cada um em fazer mais e melhor pelas crianças com quem trabalhamos na creche e no 

  jardim de infância. 

Sexta-feira[
Das 16h30 às 18h00

24/jul/15

Maria da Assunção Folque 
e Sara Caetano

Núcleo Regional:
Évora

Nível:
Formação de Professores

Autor(es):

e-Mail:
mafm@uevora.pt

622 Sala
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O trabalho de aprendizagem curricular por projetos cooperativos
Notas pessoais...

Esta comunicação é o resultado da aposta feita pelo Núcleo de Aveiro na autoformação cooperada 
 através do investimento nos Grupos Cooperativos. Assim, três educadoras e uma professora do 

1.ºCEB resolveram debruçar-se sobre este módulo da sintaxe do Modelo Pedagógico do MEM. 
 

Propusemo-nos fazer, em conjunto, uma leitura crítica e reflexiva de alguns textos de referência e 
partilhar/discutir a forma como desenvolvemos, com os nossos grupos, este trabalho por projetos.
 

Nesta comunicação, partilharemos o resultado das leituras, o que aprendemos/reaprendemos sobre 
o que, no Modelo do Movimento, se entende por trabalho por projetos cooperativos, sobre a 
organização do grupo, sobre os instrumentos de pilotagem, os tipos de projeto e suas fases.
 

Partilharemos também a forma como o Grupo Cooperativo se constituiu num espaço privilegiado de 
aquisição de conhecimentos teóricos e de reflexão sobre o papel que o educador/professor assume 
no acompanhamento desta dinâmica de trabalho.
 

Daremos ênfase ao papel que a autoformação cooperada desempenha no nosso percurso 
profissional, fazendo-nos avançar no sentido de uma prática mais fundamentada por ser discutida 
com os pares.

Sexta-feira[
Das 16h30 às 18h00

24/jul/15

Alexandra Cruz, Sara 
Ferreira, Sílvia Capela e 
Teresa Sousa

Núcleo Regional:
Aveiro

Nível:
Educação Pré-Escolar, 1.º 
CEB

Autor(es):

e-Mail:
saramoinhos@gmail.com

841 Sala

Do mapa “Quero contar, mostrar ou escrever” aos projetos no Jardim de 
Infância Notas pessoais...

Foi o primeiro ano em que utilizámos o mapa “Quero contar, mostrar ou escrever” na nossa sala e, 
sem dúvida, que as nossas manhãs passaram a ser mais ricas e propícias a aprendizagens para 
todos nós.
 

É realmente impressionante onde este mapa nos pode levar, pela imaginação e criatividade que 
desencadeia, propiciando-nos muitas aventuras e aprendizagens. É um destes caminhos que quero 
partilhar convosco: como, numa manhã, a ideia “Quero levar os meus amigos a um castelo” veio 
desencadear um projeto de estudo que envolveu crianças, família e comunidade e terminou na 
organização da festa de final de ano da nossa escola.

Sexta-feira[
Das 16h30 às 18h00

24/jul/15

Lina Martins

Núcleo Regional:
Algarve

Nível:
Educação Pré-Escolar

Autor(es):

e-Mail:
martins_lina@sapo.pt

958 Sala
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Inquietudes de um grupo cooperativo: percursos de formação, processo 
e construção de produtos Notas pessoais...

Já tínhamos a vontade, mas desafiámo-nos, no congresso de 2013, a criar um grupo cooperativo de 
reflexão sobre a escrita profissional. Somos quatro professoras de 1.º ciclo, 2.º ciclo, secundário e 
reforma, com vidas tão diversas quanto as nossas experiências, escolas e alunos.

O que esperávamos fazer juntas? O que nos propúnhamos construir no grupo? Como nos 
organizaríamos nas rotinas dos encontros? Como havíamos de construir a memória desses 
encontros? E como, entretanto, construímos cooperadamente a profissão?

São as nossas expectativas, processos e percursos de formação que trazemos para partilhar 
convosco.

Sexta-feira[
Das 16h30 às 18h00

24/jul/15

Odete Xarepe, Eugénia de 
Jesus, Maria de Jesus 
Fernandes, Fernanda Lima

Núcleo Regional:
Algarve

Nível:
Formação de Professores

Autor(es):

e-Mail:
odetexarepe@gmail.com

1071 Sala
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Sábado[
25 de julho de 2015>>

Projeto de Educação Artística: «Ó professora, isto também pode ser um 
projeto, não pode?» Notas pessoais...

Nesta comunicação será apresentado um projeto de educação artística desenvolvido numa turma de 
3.º ano de escolaridade (numa escola pública da capital) ao longo deste ano letivo, em parceria com 
o SE-portátil da CulturGEST.
 

Partimos de ideias relacionadas com a luz, por este ano ser o Ano Internacional da Luz. Escolhemos 
as nossas máscaras de acordo com essas ideias. Criámos coletivamente uma história e dramatizámo-
la. Conhecemos também uma artista plástica contemporânea. Inspirámo-nos nos seus trabalhos. 
Experimentámos vários materiais, em diferentes contextos. Explorámos as Fontes de Luz na Escola 
para fazermos uma exposição, fizemos os nossos projetos e, por fim, concretizámo-los. Para a 
inauguração, convidámos os pais e explicámos-lhes o que tínhamos feito.
 

Foi este o  projeto artístico da turma. A sua partilha torna-se tanto mais pertinente quanto as 
políticas oficiais põem uma tónica quase exclusiva nas áreas disciplinares relacionadas com o 
domínio cognitivo (Matemática e o Português), desvalorizando por completo a educação e 
expressões artísticas.

Sábado[
Das 09h30 às 11h00

25/jul/15

Margarida Belchior

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
1.º CEB

Autor(es):

e-Mail:
belchior.margarida@gmail.com

144 Sala
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 Construindo percursos inclusivos no ensino por disciplinas
Notas pessoais...

Compreender o que podemos mudar na nossa profissão para ter uma escola inclusiva, é o primeiro 
passo para participarmos nesta mudança urgente que a escola terá de fazer, contribuindo, assim, 
para alterar mentalidades e ajudar a construir sociedades respeitadoras das diferenças.
 

Para nós, essa mudança surge do contacto com os alunos com quem, ano após ano, nos 
encontramos e com quem é possível construirmos os nossos próprios percursos de vida enquanto 
profissionais, mas também enquanto pessoas. São as suas diferenças que nos estimulam e nos 
obrigam a procurar respostas que proporcionem ambientes de aprendizagem para todos.
 

É sobre alguns dos encontros entre os professores de educação especial, os professores do ensino 
regular e os alunos, que vos queremos dar conta, para juntos refletirmos sobre a construção dos 
percursos que pretendemos que sejam inclusivos.

Sábado[
Das 09h30 às 11h00

25/jul/15

Júlio Coincas

Núcleo Regional:
Évora

Nível:
1.º CEB

Autor(es):

e-Mail:
juliocoincas@gmail.com

240 Sala

A construção de conceitos matemáticos e suas possibilidades
Notas pessoais...

Somos três educadoras de infância e um professor do primeiro ciclo provenientes de quatro 
concelhos e dois distritos. Constituímo-nos enquanto grupo cooperativo, no ano transato, e 
investigámos a arte. Assim, optámos pela matemática como ponto de partida para refletir, 

 investigar e partilhar. Dos objetivos iniciais constavam a melhoria da prática pedagógica, a 
organização dos espaços e dos materiais e a construção de instrumentos de apoio.
 

Iremos relatar, quer o nosso percurso enquanto grupo cooperativo, quer o que fomos aprendendo 
nos diversos caminhos que nos conduziram a diferentes, mas complementares processos.
 

Na desconstrução dos conceitos matemáticos fomos encontrando a matemática em todos os tempos 
 e espaços e descobrimos que esta tem graça, tal como afirmou o Dinis:- 5 do 5 de 2015, três 5. 

Que graça!

Sábado[
Das 09h30 às 11h00

25/jul/15

Carla Morais, Carla Félix, 
Conceição Fernandes, 
Joaquim Liberal

Núcleo Regional:
Porto

Nível:
Educação Pré-Escolar, 1.º 
CEB

Autor(es):

e-Mail:
joaquimliberal.jl@mail.com

314 Sala
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Falar, escrever e ler para promover a educação literária com alunos de 
PLNM Notas pessoais...

Os textos literários estão frequentemente ausentes das aulas de PLNM ou são usados quase só como 
pretexto para o estudo de determinadas estruturas linguísticas. Esta opção decorre do entendimento 
de que os alunos têm de dominar previamente as regras da língua e de que só depois podem aceder 
à literatura.
  

Consciente de que um efetivo desenvolvimento da oralidade, da escrita e da leitura não se opera 
através de sistemáticas simplificações da língua, em contextos artificiais, assumi este ano o desafio 
de implicar alunos de diferentes níveis de proficiência no desenvolvimento de uma educação 

  literária.Animados pelas conquistas que fomos fazendo em conjunto, experimentámos escrever 
narrativas e peças de teatro, lemos um conto de José Saramago e realizámos, tal como os colegas 
que frequentam a disciplina de Português, trabalhos sobre o Auto da Barca do Inferno.
  

Nesta comunicação, dar-se-á testemunho dos percursos de trabalho desenvolvidos com os alunos, 
destacando o papel fundamental das múltiplas interações que foram sendo desenvolvidas ao longo 
do ano.

Sábado[
Das 09h30 às 11h00

25/jul/15

Joaquim Segura

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
Disciplinas (2.º, 3.º CEB e 
Sec)

Autor(es):

e-Mail:
joaquimsegura@gmail.com

41 Sala

Interações e desenvolvimento profissional: experiências de um grupo 
inter-regional online Notas pessoais...

Em comum, temos a vontade de estar num grupo cooperativo, de relatar e de refletir sobre a nossa 
prática, procurando melhorá-la, baseando-nos nos diferentes módulos do Modelo do Movimento para 
aprofundar o conhecimento teórico. Decidimos dar continuidade ao grupo online constituído e, 
através da plataforma Moodle, ter as nossas sessões de trabalho.
 

Nesta comunicação vamos contar como nos organizámos para dinamizar o grupo cooperativo, 
apesar dos problemas técnicos e das distâncias geográficas. Mostraremos como os encontros 
semanais e o que partilhámos, nos permitiram analisar as nossas práticas, ler textos disponíveis no 
Centro de Recursos, melhorar propostas de trabalho e, principalmente, como nos acompanhámos 
mutuamente durante um ano letivo, evitando o isolamento evidente.
 

A navegação através da plataforma Moodle e a utilização do correio eletrónico tem sido, para nós, 
uma ferramenta bastante útil para estarmos juntos e poderá constituir uma modalidade possível 
para a autoformação em cooperação, no MEM.

Sábado[
Das 09h30 às 11h00

25/jul/15

Álvaro Sousa, Ângela 
Costa, Esmeralda 
Raminhos e Maria Eugénia 
Jesus

Núcleo Regional:
Açores, Algarve, Lisboa

Nível:
1.º CEB, Formação de 
Professores

Autor(es):

e-Mail:
costa.dref@gmail.com

570 Sala
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O mapa de atividades como instrumento promotor de aprendizagens
Notas pessoais...

Nesta comunicação, pretendo partilhar todas as potencialidades da utilização do mapa de atividades 
e algumas estratégias para a sua implementação na rotina de uma sala de pré-escolar.
 

O que é o mapa? Como funciona? Quais as vantagens para a criança e para o educador? Qual a 
relação entre o mapa de atividades e a diferenciação pedagógica? Qual a relação entre os diferentes 
instrumentos – mapa de atividades, plano do dia e diário? Como é que se conjugam?
 

Irei tentar responder a todas estas questões através da descrição de momentos da minha prática 
pedagógica, de tudo o que foi vivenciado ao longo do ano, por e com um grupo de crianças de 3, 4 e 
5 anos.

Sábado[
Das 09h30 às 11h00

25/jul/15

Paula Cunha

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
Educação Pré-Escolar

Autor(es):

e-Mail:
paulacunh@gmail.com

618 Sala

Conselho de Cooperação Educativa: "É no conselho que resolvemos tudo"
Notas pessoais...

Esta comunicação pretende ser uma reflexão sobre a importância do Conselho de Cooperação  na 
dinâmica de uma sala de pré-escolar. Irei relatar como o fomos organizando, como as crianças se 
foram autonomizando, como o Conselho contribui para o avanço do trabalho pedagógico.
 

O relato incidirá, igualmente, sobre os vários momentos em que  nos reunimos em conselho: de 
manhã para mostrar, contar e planear, ao final do dia para avaliar e comunicar e à sexta-feira para 
lermos o Diário e fazermos um balanço da semana.
 

Acreditando que é o Conselho o motor do trabalho cooperado na minha sala, será este o motor da 
minha comunicação.

Sábado[
Das 09h30 às 11h00

25/jul/15

Manuela Guedes

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
Educação Pré-Escolar

Autor(es):

e-Mail:
manelaguedes@sapo.pt

860 Sala
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Crescer juntas numa sala MEM: um percurso de iniciação
Notas pessoais...

Somos duas estagiárias que concluíram a licenciatura em Educação Básica e cujo primeiro estágio 
de intervenção foi realizado  numa sala de pré-escolar, junto de uma educadora cooperante que 
utilizava o Modelo da Escola Moderna na sua prática. Sendo assim, a nossa apresentação consistirá 
na forma como este modelo nos ajudou a conhecer uma perspetiva diferente relativamente à 
intervenção com as crianças em sala, e ao papel da educadora de infância neste modelo.
 

Pretendemos, com efeito, partilhar convosco um projeto de investigação sobre vulcões que surgiu de 
uma carta do nosso grupo de correspondentes e que deu origem a um projeto técnico – a criação de 
uma história de vulcões animada com um tapete e com música. Abordaremos, também, os 
pressupostos do modelo e como estes nos ajudaram a concretizar uma prática refletida e partilhada.

Sábado[
Das 09h30 às 11h00

25/jul/15

Ana Sofia Silva, Carolina 
Dias e Susana Silva

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
Educação Pré-Escolar

Autor(es):

e-Mail:
sofiamoreirasilva@hotmail.com

957 Sala

A escrita e a necessidade de “pôr em comum”
Notas pessoais...

"A escrita e a necessidade de “pôr em comum”[Comunicar: étimo latino “communicare” que 
 significa “pôr em comum”]. Pretende-se, com esta comunicação, partilhar o processo de iniciação 

à escrita numa turma de 1.º ano de escolaridade, dando particular relevância aos momentos de 
comunicação como impulsionadores das aprendizagens.
 

Comunicamos para expressar sentimentos, ideias, experiências, opiniões. Comunicamos para 
planear o dia, para avaliar o que fazemos e, essencialmente, para partilhar o que aprendemos. 
Sendo a escrita uma presença incontornável na vida e, consequentemente, na escola, devemos 

 assumi-la desde o início. A organização e a identificação cooperada dos espaços e dos materiais 
coletivos, bem como a construção e a apropriação dos primeiros registos da sala, permitiram um 
contacto mais funcional com a escrita, nomeadamente no registo das presenças, do calendário, do 
mapa do tempo, das inscrições na apresentação de produções, do mapa de textos escritos ou de 
leituras e ficheiros realizados.
 

Ao longo da semana, a agenda semanal operacionaliza os diferentes momentos diários em que a 
comunicação está prevista, gerando uma verdadeira e consciente necessidade de comunicar. 
 

Pomos em comum ideias, vivências, sentimentos. Pomos em comum formas de gestão do espaço e 
do tempo, de organização de materiais e de apropriação dos registos individuais e coletivos.

Sábado[
Das 09h30 às 11h00

25/jul/15

Isa Isabel Coelho Gomes

Núcleo Regional:
Setúbal

Nível:
1.º CEB

Autor(es):

e-Mail:

1075 Sala

50 www.movimentoescolamoderna.ptescolamoderna.pt



5137.º CONGRESSO DO MEM - LISBOA 2015

Quando o autismo nos entra pela sala
Notas pessoais...

Quando o autismo nos entra pela sala, ficamos em ebulição interior completa. Andamos a tatear por 
todas as nossas convicções e dúvidas, na procura de uma comunicação e compreensão muito 
difíceis. Fácil seria dizer, nestas situações, que “nada será como dantes”, numa espécie de ataque 
de lucidez profissional…

No entanto, pelo contrário, apetece-me simplesmente reconquistar a normalidade – no sentido que 
uma verdadeira inclusão deverá passar por ajudarmos a construir esse contexto e conseguirmos 
esse espaço.

É, pois, minha intenção falar-vos das interrogações e tentativas que fui fazendo, das aprendizagens 
com este menino, com os seus pais e com os seus colegas, na crença, cada vez mais assumida, de 
que estas crianças nos tornam professores com Necessidades Educativas Especiais.

Sábado[
Das 11h30 às 13h00

25/jul/15

Pedro Branco

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
1.º CEB

Autor(es):

e-Mail:
pedroguedesbranco@gmail.com

168 Sala

Percursos desafiantes – Centro de Formação da Aldeia de Santa Isabel 
(SCML) Notas pessoais...

Nesta comunicação pretendo partilhar o percurso de sete meses de ensino e de aprendizagem do 
Português, num curso de formação escolar e profissional.
 

Enquanto professores, sabemos que a mudança é uma constante e que implica desafios. 
Claramente, ensinar Português, no Centro de Formação da Aldeia de Santa Isabel, a alunos com 
percursos irregulares, foi um desafio feito de avanços e retrocessos. A socialização/comunicação dos 
produtos criou/gerou a estrutura para as aprendizagens e a relação entre professora e alunos.

Sábado[
Das 11h30 às 13h00

25/jul/15

Patrícia Pimpão 

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
Disciplinas (2.º, 3.º CEB e 
Sec)

Autor(es):

e-Mail:
pimpona5@gmail.com

27 Sala
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Coadjuvação em sala de aula com o psicólogo educacional
Notas pessoais...

Considerando que as dificuldades de um aluno são identificadas num determinado contexto, 
 partimos do pressuposto que é nesse mesmo contexto que se deve agir. Desta forma, sempre que 

possível, o apoio deve constituir-se como parte integrante do percurso/processo de aprendizagem 
do aluno, e não como algo à parte, feito em momentos estanques, em espaço exterior.
 

No presente ano letivo, numa turma  4.º ano, iniciámos um trabalho de coadjuvação entre alunos, 
professora, psicóloga e pais, que procurou contextualizar o apoio psicopedagógico em sala de aula, 
em momentos de Tempo de Estudo Autónomo (TEA), contemplando um processo contínuo de 
avaliação, planificação e intervenção.
 

Nesta comunicação pretendemos mostrar este trabalho, ilustrando-o com os projetos realizados e os 
instrumentos construídos para o efeito com e para os alunos.

Sábado[
Das 11h30 às 13h00

25/jul/15

Marta Comparada e Sara 
Paulus

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
1.º CEB

Autor(es):

e-Mail:
martacomparada@hotmail.com

361 Sala

Entre o avaliar e o desenvolver de uma cultura reflexiva - desafios e 
fragilidades da escrita Notas pessoais...

Que fragilidades nos apontam as ações de escrita que propomos aos alunos? Desenvolvemos na 
escola uma cultura reflexiva pela escrita e com a escrita? Como podemos desenvolver essa cultura 
reflexiva? Como aproximar a escrita (mais ou menos) formal (a da avaliação interna e externa) de 
desafios (mais ou menos) personalizados e mais próximos dos interesses dos alunos adolescentes e 
dos jovens a sair do secundário? 

Proponho-me fazer uma reflexão em torno de propostas de escrita que desafiam o cumprimento 
estrito de tarefas, potenciam a reflexão crítica sobre as mesmas e requerem o envolvimento dos 
jovens na sua aprendizagem. Tomo como base alguns materiais relativos a escrita extensa, dossiê 
temático, escrita reflexiva e ensaio, elaborados pelos alunos.

Orienta-me a reflexão sobre percursos de compreensão dos condicionalismos que impomos à 
escrita, sob o manto da omnipresença da avaliação externa final de ciclo. Afinal, os exames 
nacionais não querem saber de nada disto!

Sábado[
Das 11h30 às 13h00

25/jul/15

Maria de Jesus Fernandes

Núcleo Regional:
Algarve

Nível:
Disciplinas (2.º, 3.º CEB e 
Sec)

Autor(es):

e-Mail:
mjes.pinto@gmail.com

473 Sala
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O desenvolvimento da escrita num contexto de organização cooperada
Notas pessoais...

De acordo com as perspetivas socioculturais nas quais se inscreve o modelo do Movimento da Escola 
Moderna, a escrita constitui uma ferramenta de apropriação da cultura e, simultaneamente, um 
fator de estruturação e de desenvolvimento do pensamento, quando utilizada nas múltiplas funções 
da vida em grupo.
 

Numa comunidade de aprendizagem como a que pretendemos instituir nas nossas salas de aula, a 
escrita está presente em todas as dimensões do quotidiano escolar: para planear, para avaliar, para 
regular os percursos, para nos organizarmos mas, fundamentalmente, para comunicar e para 

 aprender. Far-se-á uma breve apresentação do contexto de uma sala do 2.º ano de escolaridade 
onde a escrita surge nas mais variadas situações de uma organização cooperada.

Destacar-se-á o trabalho interativo de revisão de texto que procura promover o desenvolvimento da 
escrita. Apresentar-se-ão ainda diversos tipos de escritos dos alunos e alguns produtos culturais que 
acrescentam sentido social a tudo o que se realiza na escola.

Sábado[
Das 11h30 às 13h00

25/jul/15

Inácia Santana

Núcleo Regional:
Lisboa

Nível:
1.º CEB

Autor(es):

e-Mail:
inaciavsantana@gmail.com

512 Sala

Um ano, vários projetos em livro
Notas pessoais...

Pretende-se, com esta comunicação, apresentar os livros e outras produções criadas e apropriadas 
pelas crianças, a partir  de projetos inspirados em interesses, desejos e curiosidades: “Como 
nascem os animais? Do ovo ou da barriga da mãe?”; “Queremos fazer o livro do Bicho Estranho que 
se conta para a frente e para trás”; “Vamos descobrir o Castelo de Guimarães - as camas eram altas 
para os ratos não subirem… e tinha cortinas para não entrar o frio – disse a guia”; “À descoberta de 
Miró”.
 

Considerando os passos do perfil de utilização do modelo pedagógico do MEM, salienta-se: a 
elaboração do projeto de atuação, desdobrando-o em ações; a pesquisa documental; a conceção da 
apresentação das produções para apropriação coletiva; a comunicação dos resultados dos trabalhos 
realizados.

Sábado[
Das 11h30 às 13h00

25/jul/15

Helena Borges

Núcleo Regional:
Porto

Nível:
Educação Pré-Escolar

Autor(es):

e-Mail:
helenamaria2664@hotmail.com

623 Sala
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Projeto "Uma horta para ser feliz"
Notas pessoais...

Nesta comunicação, referir-se-á um projeto conjunto entre as valências da Creche, do Pré- escolar e 
do 1.º Ciclo designado "Uma horta para ser feliz".
 

Este relato de práticas pretende ser uma partilha do trabalho desenvolvido ao longo de um ano 
letivo entre uma sala de creche, uma sala de Pré-escolar e uma turma do 2.° ano de escolaridade 
que pertencem à mesma instituição educativa. Essa parceria decorreu da dinâmica estabelecida no 
projeto curricular de escola, que prioriza a articulação entre valências, tendo sido abarcado 
principalmente o tema da horta pedagógica. 

Possibilitou, ainda, a realização de diversos momentos de trabalho comparticipado pelas crianças, 
abrangendo a Arte, a Literatura, a Ecologia e as Ciências/Matemática.

Sábado[
Das 11h30 às 13h00

25/jul/15

Carla Vaz, Lina Paulino e 
Liliana Soares

Núcleo Regional:
Seixal/Almada

Nível:
Educação Pré-Escolar, 1.º 
CEB

Autor(es):

e-Mail:
proflina.pais@gmail.com

827 Sala

Do questionar ao conhecer e saber
Notas pessoais...

Um percurso de pesquisa é, fundamentalmente, um processo desencadeado por um problema ou 
uma situação problemática, na procura de uma resposta possível. Envolve avaliação, planeamento, 
mobilização de recursos vários e de diversas modalidades de trabalho. Pode ser um meio poderoso 
para a elaboração de ideias e para o desenvolvimento de quem o leva a cabo, num processo de co-
construção de conhecimento e de saber.
 

Este relato pretende mostrar o percurso de um grupo de crianças  e das suas famílias, algures do 
interior transmontano, na procura de respostas para as suas questões, o modo como desceram à 
cidade e comunicaram os seus percursos de pesquisa a outros meninos, de um meio completamente 
diferente.
 

Talvez não ensinassem nada a ninguém, mas aprenderam a acreditar que é possível alcançar o 
saber atrás de um monte pintado. Coisas simples que questionaram, coisas grandes que 
conheceram, grandes saberes, que foram construindo.

Sábado[
Das 11h30 às 13h00

25/jul/15

Mariana Félix

Núcleo Regional:
Vila Real

Nível:
Educação Pré-Escolar

Autor(es):

e-Mail:
marianaisabelfelix@gmail.com

942 Sala
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Aprender matemática na escola de hoje: obstáculos e desafios
Notas pessoais...

O tempo que atravessamos tem vindo a colocar muitos obstáculos e desafios à ação do professor e, 
consequentemente, à qualidade das aprendizagens dos alunos.
 

Contudo, as recentes políticas educativas, nomeadamente a avaliação externa baseada em provas 
nacionais, as alterações aos programas e, sobretudo, a forma como as escolas se adaptaram a esta 
realidade, trouxeram uma mudança de paradigma que facilmente pode condicionar a ação do 
professor, podendo colocar em causa convicções e opções pedagógicas.
 

Nesta comunicação, falo do trabalho desenvolvido durante o ano letivo, com uma turma de. 4º ano 
de uma escola inserida num agrupamento TEIP e com os restantes professores de 4.º ano do 
agrupamento. Pretendo passar a minha experiência enquanto professora, cuja formação valoriza as 
capacidades dos alunos na aprendizagem da matemática, colocando-os em situações de construção 
ativa de conceitos, através de experiências variadas, com grande enfoque na resolução de 
problemas.

Sábado[
Das 11h30 às 13h00

25/jul/15

Célia Adriana Branco 
Miranda

Núcleo Regional:
Setúbal

Nível:
1.º CEB

Autor(es):

e-Mail:

1076 Sala
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Movimento da Escola Moderna

 Organização

Manuel Quadros - Oficina Grotesca (Design gráfico)
Pedro Branco e João Garcia Barreto
Câmara Municipal de Lisboa: Museu de Lisboa

 Apoios

Instituto de Educação
Universidade de Lisboa

 Parcerias

Movimento da Escola Moderna

Lisboa - Portugal

Rua Francisco Grandela, 7A - Loja 

1500-285 LISBOA Portugal

Telefone: +351 218 680 359

Correio Electrónico: sedemovimentoescolamoderna@gmail.comt

Sítio na Internet: www.movimentoescolamoderna.pt

N.º de Comunicações: 76
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