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O Movimento da Escola Moderna (MEM) é uma Associação Pedagógica de Professores e de outros Profissionais de Educação. Criado nos anos 

60, foi formalizado juridicamente em 1976 (Diário da República 26.11.1976). 

 

Constituído por mais de dois mil profissionais empenhados na integração dos valores democráticos na vida das escolas. Encontra-se hoje, 

espalhado por quase todo o país e organiza-se em 15 Núcleos Regionais (Açores, Algarve – Barlavento, Algarve – Faro, Aveiro, Beja, 

Benedita/Leiria, Coimbra, Évora, Lisboa, Madeira, Porto, Seixal/Almada, Setúbal, Tomar e Vila Real). 

 

Através deste Núcleos, desenvolve anualmente um vasto Plano de Formação, que se concretiza, predominantemente, em ações sistemáticas 

integradas nas estruturas de autoformação cooperada ou no quadro de formação contínua de professores – formação acreditada – 

promovida pelo Centro de Formação do MEM e apoiada pelo Centro de Recursos. 

 

Pessoa Coletiva de Utilidade Pública 

 No início do ano letivo de 2001/02, o MEM foi reconhecido como Pessoa Coletiva de Utilidade Pública (Diário da República, II série, nº226 de 

28 de setembro de 2001) 

 

Membro – Honorário da Ordem da Instrução Pública 

Em maio de 2004, no âmbito das comemorações do 30º aniversário do 25 de abril, o MEM foi agraciado com o título de Membro – Honorário 

da Ordem da Instrução Pública (Diário da República, II série, nº46 de 19 de outubro de 2004). 
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O NÁUTILO DO MEM 
Por Sérgio Niza 
 

 

 

 
O labirinto e a espiral fundem-se na estrutura rigorosa do Náutilo. 

   

O Náutilo reúne como metáfora duas ideias que circulam no diálogo reflexivo do Movimento da Escola Moderna. 

 

É por um lado a ideia de complexidade labirinto cuja compreensão ou saída é necessário desvendar com a 

pesquisa do conhecimento e pela experiência por ele guiada (uma espécie de Ariana no labirinto de Creta), e por 

outro lado a conceção do desenvolvimento, particularmente o desenvolvimento humano que se processa de forma 

dialética, isto é, pela comunicação e progredindo evolutivamente em espiral. 

 

Mas o motor desse desenvolvimento humano é a reflexão crítica e avaliadora que permite que, a ritmos 

diferenciados se reinicie, ciclicamente, uma nova volta da espiral continuada evolução do conhecimento e do 

trabalho humano que o produz. É o que acontece igualmente entre nós, no MEM no trabalho educativo e na nossa 

autoformação cooperada, em comunidades de aprendizagem e de desenvolvimento humano. 
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0. INTRODUÇÃO 

 

 
O presente relatório, respeitante ao ano civil de 2016, destina-se a ser discutido e votado na Assembleia Geral ordinária do Movimento da 

Escola Moderna, convocada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral para o dia 04 de março de 2017, por solicitação da Direção, 

nos termos do disposto no ponto 1, alínea a), do artigo 8.º dos Estatutos do Movimento da Escola Moderna e as alíneas a) e f) do artigo 20.º 

do Regulamento Interno da Associação. 

Numa primeira parte, procede-se ao balanço do trabalho desenvolvido ao nível nacional, de acordo com as orientações definidas 

conjuntamente pela Direção e pelo Conselho de Coordenação Pedagógica. De acordo com os Estatutos, este balanço foi elaborado pela 

Direção, privilegiando-se, neste ponto, a reflexão sobre os momentos e as estruturas de formação constantes nos Planos de Ação, aprovados 

para os anos letivos de 2015/16 e 2016/17. Para isso, a Direção procedeu a uma análise global dos Jornais do Conselho, dos Balanços Mensais, 

das Folhas Informativas dos Núcleos Regionais, bem como de todos os outros instrumentos de pilotagem concebidos para o efeito.   

Numa segunda parte, e considerando a estrutura organizacional do Movimento da Escola Moderna, apresentam-se os documentos mais 

significativos relativamente ao balanço do trabalho desenvolvido ao longo do ano, a saber: os relatórios anuais de atividades produzidos 

pelos responsáveis do Centro de Formação, do Centro de Recursos e de cada um dos Núcleos Regionais. Para facilitar o cruzamento da 

informação entre os planos de ação e os relatórios apresentados, propôs-se a uma ligeira alteração à estrutura dos relatórios, para que as 

duas estruturas sejam semelhantes. Mantendo os blocos informativos dos relatórios dos anos anteriores, foram agrupados em função das 

grandes linhas do plano. 

Por fim, apresentam-se os dados relativos ao processo de gestão financeira durante o ano de 2016. Com base nesta informação, procede-

se à explicitação de um conjunto de conclusões. 
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1. DIREÇÃO DO MEM 
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1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Ao longo do ano de 2016, a Direção procurou dar cumprimento aos objetivos traçados, empenhando-se no desenvolvimento do Plano de 

Atividades confirmado em Conselho de Coordenação Pedagógica, no início do ano letivo de 2015/16. Tendo assumido funções em março 

de 2016, a atual Direção, procurou criar as condições necessárias à elaboração e desenvolvimento do Plano de Atividades para o ano de 

2016/17, aprovado pelo mesmo órgão no início deste ano letivo, seguindo as orientações definidas no Encontro Nacional da Páscoa, 

organizado pelo núcleo do Algarve - Faro. 

De acordo com as disposições estatutárias e regulamentares, a Direção assegurou a execução das deliberações tomadas na Assembleia 

Geral de 5 de março de 2016 e das propostas e decisões tomadas pelo Conselho de Coordenação Pedagógica, ao longo do ano. 

Empenhou-se na animação da vida associativa, nos seus diversos planos e assegurou a criação de condições favoráveis ao bom 

funcionamento da Associação. 

Encerraram-se, no 38º Congresso, na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, as comemorações dos 50 

anos do Movimento da Escola Moderna. 

A partir do mês de setembro, continuamos a contar com a mobilidade concedida pelo Ministério da Educação e Ciência, através da 

Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE) a duas professoras: Marina Canuto e Marina Cunha, para satisfação dos objetivos de 

melhoria de qualidade da educação e das aprendizagens bem-sucedidas dos alunos, com que ambas as instituições se comprometem.  

A Direção executou as decisões do Conselho de Coordenação Pedagógica no sentido de melhorar a relação laboral da funcionária que 

assessoria a Direção e assegura o secretariado da associação.  

Decorrente do plano de ação elaborado no Encontro Nacional de 2016, a Direção acompanha a racionalização das ferramentas 

informáticas de comunicação interna e externa, bem como a gestão informatizada da formação creditada, proporcionada pelo Centro 

de Formação e da organização do Congresso. 

Com a otimização da base de dados dos sócios do Movimento e dos formandos inscritos nas atividades abertas a não sócios, foi possível 

melhorar a informação relativa ao movimento de sócios, que se apresenta no quadro na página a seguir.  

No que respeita à gestão financeira, manteve-se a boa articulação com a empresa de contabilidade Happy Adittion, que tem organizado 

as contas trimestralmente e apresentando os respetivos balancetes. 
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Movimento de sócios 

 

Apresentamos o balanço de sócios de 2016 em comparação com o do ano anterior. Destacamos, com preocupação, a tendência 

crescente do número de associados com quotas por regularizar. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

1.2. GRANDES LINHAS DE AÇÃO DO MOVIMENTO E BALANÇO DE 2016 
 

O Plano de trabalho da associação foi, como é hábito, elaborado a partir das indicações deixadas pelos sócios no Encontro Nacional do 

Movimento. Foi apresentado no Congresso e ratificado pelo Conselho de Coordenação Pedagógica. Deu-se continuidade às grandes 

linhas de trabalho definidas para o ano de 2015, e organizou-se em torno de três objetivos fundamentais: continuar a fortalecer a vida 

associativa, continuar a investir na formação e na autoformação cooperada, e melhorar a comunicação interna e externa do Movimento 

da Escola Moderna, agilizando de forma cada vez mais eficiente todos os meios tecnológicos e humanos de que dispomos neste momento. 

Estas preocupações já constavam do plano de ação para o ano escolar 2015/2016 e foram reajustadas para o plano de ação do ano 

escolar 2016/2017 da seguinte maneira: 

 
1. Vida associativa 

 

1.1. Melhorar o funcionamento do CCP, numa perspetiva cada vez mais democrática e refletida: 

 

1. Promover uma maior reflexão crítica e participação de cada um dos Núcleos Regionais;  

2. Repensar os instrumentos de organização do CCP.  

  

1.2. Reforçar o papel das Comissões Coordenadoras das Regionais, na dinamização pedagógica e associativa do respetivo núcleo: 

  

Quotas não regularizadas em 31 de dezembro de 2016 

(ainda não “adormecidos”) 

Anuidade de 2015 ou 2º semestre de 2015 74 

Anuidade de 2016 ou 2º semestre de 2016 205 

Sócios Ano 2015 Ano 2016 

Sócios 01.01 1365 1402 

Sócios que saíram 34 38 

Sócios admitidos 85 101 

Sócios “adormecidos”  74 143 

Sócios em 31.12 1393 1322 
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1. Promover a articulação entre vários Núcleos Regionais; 

2. Potenciar, em CCP, uma rede de suporte aos núcleos que o solicitem ou que necessitem;  

3. Envolver os sócios nos Conselhos de Núcleo; 

4. Valorizar o trabalho das Comissões na animação dos respetivos núcleos. 

  

  

1.3. Promover uma maior explicitação do trabalho desenvolvido ao longo do ano, nos diversos grupos cooperativos. 

   

1.4. Cuidar melhor do acolhimento aos novos sócios. 

   

2. Formação  

  

2.1. Fortalecer a autoformação cooperada:  

a) Aprofundar a formação, valendo-nos de suportes teóricos que possam sustentar a nossa prática, nomeadamente numa 

perspetiva sociocultural;  

b) Fomentar ciclos de reflexão;  

c) Incentivar o papel de cada sócio como formador; 

d) Retomar a dinâmica dos textos para refletir; 

e) Diversificar as publicações do Movimento (ebooking). 

  

2.2. Continuar a refletir sobre a dinamização dos Sábados de Animação Pedagógica: 

   Envolver os sócios mais novos na dinamização dos Sábados de Animação Pedagógica;  

  

2.3. Manter a oferta formativa creditada 

  

3. Organização da informação e comunicação 

  

3.1. Otimizar a divulgação dos Sábados Pedagógicos nos diversos núcleos; 

  

3.2. Melhorar e adequar as trocas de informação interna; 

  

3.3. Agilizar a utilização das novas tecnologias de forma a tornar a comunicação mais funcional.  
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BALANÇO DE 2016 

 

Traça-se agora um balanço do trabalho realizado no âmbito do plano de 2016 que abre pistas para o plano de atividades do próximo ano 

letivo. 

 

1. Vida associativa  

 

1.1. Melhorar o funcionamento do CCP, numa perspetiva cada vez mais democrática e refletida.  
 

Ao longo do ano, a Direção teve como preocupação promover uma maior e mais reflexiva participação de todas as Comissões 

Coordenadoras dos núcleos regionais em cada um dos Conselhos de Coordenação Pedagógica. Para isso, reestruturou-se a Folha de 

Balanço dos núcleos e fez-se uma análise mensal desses registos, no sentido de evidenciar as questões que cada núcleo foi propondo 

para discussão, bem como as iniciativas e preocupações que foram surgindo nas diferentes regionais.  

Houve uma grande preocupação com o cumprimento do horário estabelecido para o início das sessões que, para poder facilitar a 

chegada atempada de todos os representantes dos núcleos, foi adiada das 10:00h, para as 10:30h, com término às 13:30h. 

Houve algumas irregularidades na publicação mensal do Jornal do Conselho, documento informativo que é enviado a todos os sócios, 

dando conta dos aspetos mais significativos da vida da associação, discutidos em cada Conselho de Coordenação Pedagógica 

mensal. Essas irregularidades deveram-se, em parte, a problemas tecnológicos associados ao envio que, entretanto, têm vindo a ser 

regularizados, possibilitando a um maior número de sócios o acesso à vida da associação.   

Todos os aspetos referidos continuarão a constituir preocupações da Direção, com vista a uma expressão cada vez mais democrática 

da comunicação e participação de todos os núcleos regionais na vida do Movimento.  

Em alguns CCP’s do ano foi possível reservar uma das três horas para debate de temas emergentes dos balanços dos núcleos, que são 

de interesse global na vida do Movimento. É objetivo da Direção dar continuidade a esta prática. 
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Presenças nos CCP janeiro fevereiro março abril maio junho julho setembro outubro novembro dezembro total 

Açores X  X       X   X  X  5 

Algarve Faro X X X X X X X X X X X 11 

Algarve Barlavento X X X X X X  X X X X 10 

Aveiro X X X  X X  X  X X 8 

Beja X  X        X 3 

Benedita/Leiria X        X X  3 

Coimbra X  X  X X  X  X  6 

Évora X X X X  X X X X X X 10 

Lisboa X X X X X X X X X X X 11 

Madeira X     X   X  X 4 

Porto X X X X X X  X X X X 10 

Seixal/Almada X X X X X X  X X X  9 

Setúbal X X X X X X X  X X  9 

Tomar      X  X X X X 5 

Vila Real X X X X X X X X X X X 11 

Nº de núcleos presentes 14 10 11 8 9 12 5 11 11 13 11 (média)10,5 

 

* Em funcionamento desde março de 2016    
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* Em funcionamento desde março de 2016    

 

 

 

 

 

Nº representantes/Núcleo janeiro fevereiro março abril maio junho julho setembro outubro novembro dezembro 

Açores 
 

1  0  0 0  0  0  1  0 2 1 

Algarve Faro   3 3 17 2 5 1 3 2 1 3 

Algarve Barlavento   0 6 3 1 2 0 2 3 2 2 

Aveiro   1 1 0 1 2 0 1 0 1 1 

Beja   0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Benedita/Leiria   0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 

Coimbra   0 1 0 2 2 0 2 0 1 0 

Évora   2 3 4 0 3 2 3 2 3 4 

Lisboa   13 19 16 11 16 15 16 14 11 10 

Madeira   0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

Porto   1 1 3 9 3 0 1 1 2 8 

Seixal/Almada   1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 

Setúbal   2 2 3 2 2 1 0 2 2 0 

Tomar   0 0 0 0 2 0 1 2 2 1 

Vila Real   1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 

Total de participantes 0 25 39 49 30 40 20 32 32 31 34 
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1.2. Reforçar o papel das Comissões Coordenadoras das Regionais, na dinamização pedagógica e associativa do 
respetivo núcleo. 

  
Os Conselhos de Coordenação Pedagógica foram, à semelhança do ano anterior, muito participados pelos representantes dos vários 
núcleos regionais. Esta participação foi ativa e assídua, com o envio da respetiva Folha de Balanço. Apesar de ainda persistirem algumas 
irregularidades no envio destes documentos (ausência ou envio tardio), notou-se uma maior preocupação das várias Comissões 
Coordenadoras em reunirem-se antecipadamente para poderem refletir sobre a situação do seu núcleo e prepararem a sua vinda ao 
Conselho, com responsabilidade e interesse.  
A Direção mantém como objetivo continuar a incentivar o rigor e autenticidade na participação dos vários núcleos regionais, 
promovendo o diálogo, a participação efetiva e propondo para debate mais alargado questões que considere de amplo interesse a 
nível nacional. 
Foi, também, notória uma maior preocupação dos vários Núcleos Regionais de incentivarem os sócios do seu núcleo a participarem de 
forma mais ativa na dinamização das atividades formativas do mesmo, nomeadamente nos Sábados Pedagógicos. Apesar de ainda 
nem todas as regionais terem conseguido, atempadamente, estabelecer um plano anual das suas atividades formativas, a maior parte 
dos núcleos fê-lo de modo mais rigoroso, propondo a vinda de comunicadores de outras regionais com antecedência, e dando primazia 
ao plano da formação e ao interesse específico dos seus sócios. 
A Direção reuniu com algumas Comissões Coordenadoras, na sede Nacional, ou deslocando-se a diversas Regionais, incentivando-as 
e prestando os apoios necessários à elaboração dos respetivos planos formativos. 
Há que continuar a reforçar que os planos formativos anuais sejam inteiramente elaborados logo no início do ano letivo, a fim de se 
conseguir um plano formativo nacional cada vez mais equilibrado, consistente e com uma mobilização eficiente e refletida dos recursos 
humanos e materiais disponíveis na associação. O rigor e a antecedência na elaboração do plano formativo facilita a escolha pelos 
formandos e incentiva a participação responsável nas várias atividades propostas.   

 

 

1.3. Promover uma maior explicitação do trabalho desenvolvido ao longo do ano, nos diversos grupos cooperativos.  
 
Após a tomada de consciência de que alguns núcleos estavam com dificuldades na criação e manutenção de grupos de trabalho 
cooperativo, e considerando que esta é a estrutura formativa fundamental da vida da nossa associação, a Direção tem promovido o 
debate sobre a vida dos grupos cooperativos. Em concreto, este foi um dos temas da ordem de trabalhos do Conselho de Coordenação 
Pedagógica de novembro, a ter continuidade em 2017. Foi possível perceber-se, por um lado, qual a perceção que existe da função e 
funcionamento inerentes ao conceito do que é um grupo cooperativo e, por outro lado, que grupos existem a nível nacional, como se 
organizam e que problemáticas discutem.  
Num conjunto de aproximadamente trinta e um grupos, envolvendo cerca de cento e oitenta participantes a nível nacional, destaca-
se como preocupação para o futuro a de encontrar, no seio de cada grupo cooperativo, e respeitando as suas especificidades, uma 
estrutura formativa cada vez mais isomórfica com o nosso Modelo e filosofia de trabalho dentro da associação, a par de uma 
mobilização cada vez mais evidente para a produção de obras (textos, publicações, materiais didáticos, comunicações, etc.) que 
enriqueçam a nossa associação.   
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1.4. Cuidar melhor do acolhimento aos novos sócios.  
 

Nos Conselhos de Coordenação Pedagógica tem-se vindo a intensificar o apelo às regionais para cuidarem do acolhimento aos sócios 
como uma peça fundamental da vida e desenvolvimento da nossa associação. É importante que todos aqueles que se aproximam do 
MEM possam criar laços e conhecer pessoas de referência que os acolham e acompanhem nos seus primeiros passos como sócios e 
como construtores do Modelo do MEM com as crianças e jovens com quem trabalham. Numa perspetiva isomórfica com o Modelo, as 
relações humanas, assentes na cooperação e no respeito mútuo, são o pilar de todos os grupos humanos, e assim tem acontecido com 
a nossa associação há cinquenta anos. Desta forma, e não obstante a riqueza e funcionalidade de todos os meios tecnológicos de que 
dispomos para comunicarmos uns com os outros, o acolhimento pessoal deve prevalecer e continuar a sustentar as fortes relações 
humanas que nos caracterizam. Algumas regionais têm feito um trabalho interessante no acolhimento aos novos sócios, mantendo boas 
redes de informação e comunicação, atualizadas e estimulantes. Tem havido, também, uma preocupação com o acolhimento e 
acompanhamento pessoal a todos os que se aproximam da associação, muito embora esta prática continue a ser um objetivo e 
preocupação da Direção, em conjunto com o Conselho de Coordenação Pedagógica.     

 

2. Formação  
 

2.1. Fortalecer a autoformação cooperada. 

 
Neste âmbito, a Direção, numa relação direta com a Comissão Especializada da Formação, tem vindo a promover a reflexão sobre a 

importância da autoformação cooperada no seio da associação, pois essa vertente formativa tem sido um forte pilar no 

desenvolvimento do MEM e do Modelo Pedagógico que promovemos. Nos Conselhos de Coordenação Pedagógica tem-se 

incentivado a partilha de experiências e opiniões sobre os grupos cooperativos e a sua importância, estimulando as regionais a 

mobilizarem-se para este tipo de formação, incluindo os sócios mais jovens, que darão continuidade ao trabalho dos docentes mais 

experientes, que têm a responsabilidade de passar esse legado para as novas gerações.   

Algumas regionais, com um menor número de sócios ativos, optaram por dar primazia à autoformação cooperada, como forma de 

alimentar as práticas pedagógicas existentes do seu núcleo ainda que, nalguns casos, tenham optado por não avançar com ações de 

formação creditadas.    

 

2.2. Continuar a refletir sobre a dinamização dos Sábados de Animação Pedagógica. 
 

Os Sábados de Animação Pedagógica continuam a ser uma vertente formativa altamente mobilizadora de sócios e não sócios por 

todo o país. Ainda assim, e muito embora cada núcleo regional deva fazer as adequações necessárias aos interesses e especificidades 

locais, a planificação anual dos Sábados a nível nacional deve ser feita de forma consonante e rigorosa, de modo a demonstrar o rigor 

e transparência inerentes ao nosso Modelo Pedagógico e às práticas do nosso Centro de Formação. No sentido de ajudar todos os 

núcleos a fazerem esse planeamento antecipado e refletido, a Direção promoveu uma reflexão no início deste ano letivo sobre a 

organização desta vertente formativa a nível nacional. A partilha de estratégias de organização e planeamento utilizadas pelos  
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diferentes núcleos regionais foi muito positiva, possibilitando, também, uma maior consciência das necessidades existentes a nível 

nacional. É intenção da Direção continuar a apoiar os núcleos que solicitem ajuda e a promover a reflexão sobre este tema.    

 

 

2.3. Manter a oferta formativa creditada  
 

O Centro de Formação do Movimento fez alguns ajustes da sua oferta formativa no início deste ano letivo, em consonância com a nova 

legislação a esse respeito. Por todo o país continuam a desenvolver-se ações de formação creditadas, com especial destaque para as 

Oficinas e para o Curso de Análise Evolutiva do Modelo, que ocorre em paralelo com os Sábados de Animação Pedagógica. Tem-se 

vindo a intensificar o rigor nas inscrições de todos os formandos e formadores nas respetivas plataformas digitais, cumprindo as normas 

exigidas a todos os demais centros de formação a nível nacional, e dando uma visibilidade real ao trabalho que é feito no nosso. 

 

 

3. Organização da informação e comunicação 
 
  

Ao longo do ano de 2016, sobretudo desde o arranque do novo ano letivo, a Direção, em conjunto com o Centro de Formação, tem 

vindo a incentivar um uso cada vez mais funcional e regrado das plataformas digitais de comunicação, nomeadamente no que diz 

respeito à inscrição de todos os participantes em ações de formação, de modo a que esses dados traduzam com maior clareza a 

realidade formativa a nível nacional. A Comissão da Formação foi fazendo uma recolha e análise exaustivas desses dados, que 

apresentou ao Conselho de Coordenação, em concreto no que diz respeito ao funcionamento dos grupos cooperativos, permitindo 

uma reflexão conjunta e uma maior consciencialização de todos para a necessidade de nos comprometermos com a partilha coletiva 

dessa informação.  

Tal como já foi referido no tópico relativo à vida associativa, a Direção propôs uma nova estrutura para as folhas de balanço dos núcleos, 

de modo que pudessem, por um lado, transparecer melhor a operacionalização das linhas de ação em cada regional e, por outro lado, 

contribuir de forma mais direta e reflexiva para a preparação de cada Conselho de Coordenação Educativa, com propostas concretas 

de temas para debate/ reflexão. Este documento foi apreciado e revisto pelo Conselho, estando já a ser utilizado pelas Comissões 

Coordenadoras das Regionais nas suas reuniões mensais de balanço.  

Após a análise das contas da associação pediu-se, também, aos vários núcleos regionais, uma previsão anual de custos, em jeito de 

orçamento, que contemplasse todas as despesas relacionadas com a formação, espaços e outras, e que possibilitasse à Direção fazer 

uma orçamentação e gestão cada vez mais exata e transparente dos recursos financeiros da associação. 

Na sequência de uma análise feita pela Direção, em conjunto com a Comissão especializada do Centro de Recursos, à informação 

disponível na página do MEM, foram partilhadas com o CCP visíveis preocupações com a atualidade e realismo de algumas das 

informações disponibilizadas, ou com a ausência das mesmas. Assim, as várias Comissões Coordenadoras assumiram a responsabilidade 

de retificar e atualizar a informação relativa à sua regional. Este processo ainda está em curso, mas contribui para uma comunicação 

mais cuidada com os que nos visitam na página online, dando visibilidade real à dinâmica formativa e associativa do MEM.     
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1.3. ATIVIDADES NACIONAIS AGREGADORAS  

 
 

 

ENCONTRO NACIONAL DO MEM [MANHÃ DE CCP DE JANEIRO E PÁSCOA 2016] 

 
A Direção construiu uma grelha modelo de discussão para o Encontro Nacional da Páscoa com o objetivo de estruturar essa mesma 

discussão da qual se pretendia que saíssem alguns pontos para as linhas de ação de 2016/17. 

Perante as apresentações de cada grupo de trabalho, foram depois delineadas, pela Direção, as linhas de ação. 

Fez-se um balanço do trabalho realizado e projetou-se o plano de ação de 2016/17, procurando simplificar a sua monitorização. 

Tomou-se o compromisso de investir no documento escrito no qual os Núcleos fazem os seus balanços mensais e que enviam para a 

Direção, que os analisa, sublinha as questões relevantes e outras que possam interessar aos outros membros do Conselho. 

Mantiveram-se no calendário anual os dois momentos de Encontro Nacional geral, o que permite aprofundar temas de interesse 

comum. 

Estiveram presente 49 sócios de 8 núcleos. 

 

CONGRESSO NACIONAL DO MEM – Porto 2016 

 
O 38.º Congresso realizou-se, no Porto, na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, de 21 a 23 de 

julho de 2016 onde estiveram presentes 333 congressistas, bem como diversos convidados, tendo sido apresentados 79 relatos de 

práticas. A sessão de abertura foi presidida pelo Presidente da Assembleia Geral, João Bellém.  

A conferência de abertura foi proferida por Sérgio Niza, com o título “Os 50 anos do MEM e o futuro da educação escolar”. 

Os dois painéis das sessões plenárias deram enfoque, respetivamente, à prática da investigação profissional e à produção de obras. 

O primeiro painel teve como título “O estudo crítico das práticas a partir da nossa escrita”, foi presidido por Ivone Niza e teve a 

participação de Ana Abrantes e Luís Mestre. O segundo painel, com o título “A produção de obras: atividade cultural guiada por 

projetos”, foi coordenado por Assunção Folque e teve a participação de Alexandra Cruz, Helena Silva e Marina Cunha. 

Para além da exposição “50 anos do MEM” esteve patente a exposição das práticas pedagógicas desenvolvidas nos diversos níveis 

de ensino, ao longo do ano, pelos professores e educadores dos vários núcleos.  

 
Inscrições por núcleos 

Açores Algarve Aveiro Beja Benedita/Leiria Coimbra Évora Lisboa Madeira Porto Seixal/Almada Setúbal Tomar Vila Real 

8 21 29 2 4 8 13 140 1 67 12 6 3 19 

Total =333 
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ENCONTROS NACIONAIS DO PRÉ-ESCOLAR, 1.º CICLO, ENSINO POR DISCIPLINAS E DA FORMAÇÃO 
No ano de 2016, realizaram-se os Encontros Nacionais do Pré-Escolar, 1º ciclo e ensino por disciplinas nos dias 3 de dezembro, 5 de 

novembro e 3 dezembro respetivamente.  

Decorreram ainda dois Encontros de Formadores, no dia 4 de junho e em 10 de setembro. O primeiro encontro consistiu num momento 

de partilha de dúvidas e de experiências na altura do fecho do ano de formação. O encontro de 10 de setembro serviu sobretudo 

para prestar esclarecimentos acerca das formações a iniciar no Movimento, nos vários Núcleos. Também foi explicitado o facto de 

deixar de haver a modalidade de estágio, a oficina de diferenciação pedagógica e os projetos de aprofundamento. Por esta razão, 

é de extrema importância dar visibilidade ao trabalho dos grupos cooperativos. 

 

APOIO À COMISSÃO DE FORMAÇÃO COOPERADA 
Sendo uma forte aposta no plano de atividades, o Conselho de Coordenação Pedagógica e a Direção procuraram incentivar o 

desenvolvimento de Grupos Cooperativos nos diversos Núcleos Regionais.  

Desenvolveram-se esforços para promover a reflexão em relação à necessidade absoluta para que os sócios do MEM se organizem 

em grupos de formação em auto-cooperação. 

A divulgação e difusão dos produtos resultantes do trabalho dos vários grupos, fez-se principalmente através de comunicações em 

Sábados de Animação Pedagógica nos diferentes Núcleos Regionais e no Congresso Anual, no Porto. 

Para além desta, outras modalidades de formação, nomeadamente Oficinas de Formação e Cursos (com a reacreditação dos 

Sábados de Animação Pedagógica) foram desenvolvidas pelos Núcleos Regionais.  

 

APOIO ÀS RESTANTES COMISSÕES ESPECÍFICAS 
O Conselho de Coordenação Pedagógica e a Direção tem dado apoio às Comissões Permanentes sempre que foram solicitados. 

Todas as Comissões continuam a ter um momento próprio nas reuniões mensais do Conselho de Cooperação Pedagógica, logo após 

a apreciação dos balanços mensais dos Núcleos Regionais. 
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 1.4. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERVENÇÃO SOCIAL 
 
No ano de 2016, o Movimento da Escola Moderna deu continuidade ao trabalho desenvolvido como representante das Associações 

Pedagógicas Generalistas de Professores, no Conselho Nacional de Educação (CNE). Na primeira metade do ano, continuou a representar-nos 

a Assunção Folque. Tendo havido eleições a meio do ano, o MEM apresentou novamente a sua candidatura e foi de novo eleito para o CNE 

pelo conjunto das Associações Pedagógicas e Disciplinares, tendo a Direção indicado para esse lugar o Sérgio Niza, que nos tem representado 

desde então. O Movimento da Escola Moderna integra, desde o seu início, a “Rede para o Desenvolvimento de Novos Paradigmas em 

Educação”. O MEM é sócio coletivo fundador da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. 

Através dos Núcleos Regionais mantém um vasto conjunto de parcerias ou protocolos com instituições locais, no âmbito da sua atividade 

estatutária. 

● Açores: Parceria com a Universidade dos Açores e com o Agrupamento da Ilha Terceira e com a Direção Regional de Educação dos 

Açores e as Autarquias e Câmaras da Ilha Terceira. 

● Algarve: Parceria com a Universidade do Algarve, Escola Superior de Educação e Comunicação, com o Agrupamento de Escolas D. Afonso 

III e com a Biblioteca Municipal Ramos Rosa em Faro. 

● Aveiro: Protocolo com a Universidade de Aveiro. 

● Beja: Protocolo com o Instituto Politécnico de Beja. 

● Benedita/Leiria: Parceria com a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria. 

● Coimbra: Protocolo com a Escola Superior de Educação de Coimbra. 

● Évora: Protocolo com a Universidade de Évora. 

● Lisboa: Protocolo de colaboração com o Instituto Superior de Psicologia Aplicada; Protocolo de Cooperação com a Escola Superior de 

Educação de Lisboa e com o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. 

● Madeira: Convenção com a Universidade da Madeira no âmbito científico e pedagógico e parceria com a tutela da Secretaria Regional 

de Educação e Recursos Humanos.  

● Porto: Parceria com a Faculdade de Psicologia de Ciências da Educação da Universidade do Porto. 

● Seixal/Almada: Parceria com a Câmara Municipal do Seixal e com o Colégio do Vale e Cantinho dos Amigos. Protocolo com o Instituto 

Jean Piaget de Almada. 

● Setúbal: Parceria com Instituto Politécnico de Setúbal. 

● Tomar: Protocolo com o Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, de Tomar. 

● Vila Real: Relação Institucional com o Agrupamento de Escolas Morgado Mateus. 

 
Acrescem diversos outros protocolos celebrados com autarquias locais e outras entidades. 
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 1.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Para uma análise mais detalhada das atividades realizadas, remete-se para a consulta dos relatórios das Comissões Especializadas e dos 

Núcleos Regionais, assim como da Gestão Financeira que se encontram nos capítulos seguintes. 

Ressalva-se que o trabalho realizado em 2016 se encontra integrado nos Planos de Atividades de 2015/16 e de 2016/17. Algumas opções de 

plano para o ano escolar em curso serão realizados até ao Congresso em julho de 2017. 

No ano de 2016 a Direção continuou a dar prioridade ao reforço das interações entre sócios e grupos de sócios, ao nível regional e nacional. 

Continuou a reflexão sobre os circuitos de comunicação com os sócios. Vai continuar a ser alvo por parte da Direção e do Conselho de 

Coordenação Pedagógica, o trabalho de aprofundamento das nossas práticas sustentadas em processos investigativos no seio dos Grupos 

Cooperativos. Para o efeito é de louvar e de incentivar o esforço feito pela Comissão da Formação para registar na plataforma central todos 

os grupos de autoformação em cooperação, quem neles participam, bem como as suas produções. Estes registos só podem beneficiar a 

circulação da informação e assim facilitar a interação entre grupos, bem como entre os grupos e as respetivas Comissões Coordenadoras de 

Núcleo. 
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2. COMISSÕES ESPECIALIZADAS DO MEM 
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2.1. CENTRO DE FORMAÇÃO DO MEM 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO 

Ano civil 2016 

 

 

Março de 2017 

Comissão especializada da formação 

 

Secção de formação e monitorização da formação 

Centro de formação do Movimento da Escola Moderna 

 

 

 

O Centro de Formação do MEM organiza-se para dar resposta a um duplo programa de formação: o programa de autoformação cooperada 

e o programa de formação creditada.  

 

O Programa de Autoformação Cooperada mobiliza-nos para a construção de teorias e práticas alimentadoras das comunidades de práticas 

de formação que se integram nos Núcleos Regionais do MEM, realizando a função de desenvolvimento profissional e humano dos sócios do 

MEM através das estruturas dos grupos de trabalho cooperativo para estudo, conceção de meios pedagógicos e de análise, estudo e reflexão 

profissional consoante as linhas estratégicas do plano de ação desenhado no encontro de sócios na altura da Páscoa e ratificado durante o 

congresso anual. 

 

Estas estruturas de autoformação cooperada assumem anualmente outras atividades complementares, que constam do relatório da Direção 

e dos respetivos Núcleos Regionais, como os Encontros Nacionais por ciclos de ensino, as Tardes de Formação do Conselho de Coordenação 

Pedagógica mensal (em Lisboa), os Sábados de Animação Pedagógica mensais nos Núcleos Regionais, o Encontro Nacional da Páscoa e o 

Congresso Anual de julho.  

 

Em 2016, com início em 2015, por corresponder ao ano letivo 2015-2016, ou realizado no último trimestre de 2016, correspondendo no entanto 

ao ano letivo de 2016-2017, o Centro de Formação do Movimento da Escola Moderna dinamizou vários destes momentos de autoformação: 
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* Sábados de Animação Pedagógica: é no âmbito dos Sábados de Animação Pedagógica que a ação creditada Curso de Análise Evolutiva 

do Modelo Pedagógico do Movimento da Escola Moderna se processa, quando os que os frequentam optam por seguir as regras determinadas 

pela acreditação a que foi submetido para efeitos de obtenção de créditos. 

 

 

Programa de autoformação cooperada (formação não creditada) 

 

Modalidades 
Calendarização Temáticas 

Encontros nacionais por 

ciclo de ensino 

5 Novembro 
Uma escola para os alunos ou para os professores? 

- 1.º Ciclo - 

3 Dezembro 2016 O modelo pedagógico do MEM no jardim-de-infância - Pré-Escolar 

3 Dezembro 2016 A sintaxe do modelo pedagógico do MEM no ensino por disciplinas 

Encontros Nacionais de 

Formadores 

4 Junho 2016 

 

10 setembro 2016 

Encontro de formadores para balanço do trabalho realizado e previsão/aferição 

de planos de formação para cada Núcleo Regional 

Encontro Nacional 

(I) 9 Janeiro 

 

(II) 1 e 2 abril 

Algarve, Páscoa 

O programa do Governo em relação à educação e a interpretação dele por 

parte do MEM 

A pedagogia contemporânea, os 50 anos do MEM e o nosso trabalho nas escolas 

Tardes de CCP 1 outubro Análise das novas políticas educativas 

Congresso Anual 

 

21, 22 e 23 Julho 

(3 dias) 

Os diferentes tempos da sintaxe do modelo pedagógico do MEM, organizando-se 

em 80 comunicações, com momentos de plenário, conferência, painéis temáticos 

e relatos de práticas e exposições. 

Sábados de Animação 

Pedagógica* 

Periodicidade mensal 

(Sessões de 3h) 

Os diferentes tempos da sintaxe do modelo pedagógico do MEM, organizando-se 

num momento de trabalho em plenário, seguido de relatos de prática. 

Grupos de trabalho 

cooperativo 
Ao longo do ano 

Especificadas nas fichas de cada grupo, as temáticas abordam o conjunto dos 

tempos que compõem a sintaxe do modelo pedagógico do MEM, ou 

aprofundam uma temática específica do trabalho pedagógico dos professores 

com os seus alunos 

Formação cooperada 

em creche 

De janeiro a junho 

 

Ação de formação cooperada em creche 

 

- ano letivo de 2015-16, três turmas (Núcleos de Lisboa, Évora e Aveiro) 

- ano letivo de 2016-17, três turmas (Núcleos de Lisboa, Évora e Setúbal) 
De setembro a dezembro 
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No âmbito do Sábados de Animação Pedagógica, destacamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábados de Animação Pedagógica - Frequência não creditada 

 

Datas da realização das sessões* 

Número de 

participantes no total 

dos 11 núcleos 

regionais por mês 

Temáticas abordadas ao longo das sessões mensais, no ano civil de 2016 

janeiro 360 

Nesta formação são abordados os diferentes tempos da sintaxe do 

modelo pedagógico do MEM: 

- Conselho de cooperação educativa; 

- Tempo de trabalho por projetos cooperativos; 

- Tempo de estudo autónomo e apoio individualizado do professor para 

ultrapassagem de dificuldades; 

- Tempo de trabalho comparticipado; 

- Circuitos de comunicação para difusão das produções 

fevereiro 226 

março 370 

abril 217 

maio 61 

setembro 95 

outubro 455 

novembro 410 

dezembro 147 

Número médio de participantes 

envolvidos na formação, ao longo do 

ano, por núcleo * 

260* 
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Grupos de Trabalho Cooperativo  

 

Funcionaram, em 2016, integrando o plano de atividades do ano letivo 2015-2016, 21 grupos de Trabalho Cooperativo, dinamizados por nove 

núcleos regionais. Mobilizaram 67 participantes e visaram o estudo e aprofundamento de temáticas como: “A avaliação dos alunos no 1.º ceb”; 

“Textos, pretextos, contextos de escrita”; “Construção de materiais”; “Diferenciação pedagógica para a inclusão”; “Trabalho comparticipado 

nas Ciências”; “O modelo do MEM na creche”; “Aprofundamento do modelo pedagógico do MEM” (no pré-escolar, no 1.º ciclo, nas disciplinas, 

e interciclos); “Conselho de cooperação educativa - planificação e avaliação”; “Os projetos na disciplina de História”; “Como a Matemática 

surge nos projetos de trabalho das crianças”. 

Dando continuidade ao programa de autoformação cooperada, vários grupos, no ano letivo de 2016-2017, continuaram a sua atividade, 

outros constituíram-se de novo para abordar temáticas específicas ou de aprofundamento do modelo pedagógico do MEM. Funcionam 31 

grupos, envolvendo dez núcleos Regionais e cerca de 180 participantes. 

 

 

O Movimento da Escola Moderna, como associação de profissionais de educação, desenvolve também a sua atividade no âmbito da 

formação contínua de professores, para cumprir os objetivos especificados no artigo 4º do Decreto-Lei 22/2014 de 11 de fevereiro, 

nomeadamente o de promover a melhoria da qualidade do ensino e dos resultados da aprendizagem escolar dos alunos, assim como o 

desenvolvimento profissional dos docentes, na perspetiva do seu desempenho, do contínuo aperfeiçoamento e do seu contributo para a 

melhoria dos resultados escolares. 

 

O Programa de Formação Acreditada, orientado pelos professores que constituem a equipa de formadores certificados do Centro de Formação 

do MEM, promoveu, em 2016, formação cooperada (acreditada), para efeitos de progressão na carreira, no quadro do Sistema Nacional de 

Formação Contínua, segundo as regras previstas no Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores (D.R. 249/92 de 9 de Novembro e 

Decreto-Lei nº 22/2014 de 11 de fevereiro). 

 

Assim, até final do primeiro semestre de 2016, manteve as três vertentes que o constituíam: 

1. a vertente da pedagogia isomórfica do MEM, que se disponibiliza através de oficinas e de estágios de formação: Oficina de iniciação 

ao modelo pedagógico do Movimento da Escola Moderna, e Estágio no Modelo Pedagógico do Movimento da Escola Moderna. 

 

2. a vertente que se realiza através da modalidade de projetos de formação que correspondem quer a ações de formação por projetos 

de estudo e aprofundamento do modelo, quer a projetos de investigação profissional orientados para a observação e avaliação 

sistemática de dimensões selecionadas das práticas de ensino-aprendizagem que integram a sintaxe do modelo pedagógico do MEM: 

Projeto de Aprofundamento no Modelo Pedagógico do Movimento da Escola Moderna, e projetos de Produção escrita para 

apropriação do currículo. 

 

 

 



Relatório de Atividades e Contas 2016       www.movimentoescolamoderna.pt     

 

MOVIMENTO DA ESCOLA MODERNA 

27 

 

3. a vertente da intervenção pedagógica mensal para os professores das respetivas regiões dos Núcleos MEM, bem como as ações de 

formação nas escolas, promovida por docentes sócios do MEM que integram essas mesmas escolas, que usa a modalidade curso: Curso 

de Análise Evolutiva do Modelo Pedagógico do Movimento da Escola Moderna.  

 

A partir do último trimestre de 2016, dando cumprimento às alterações do Novo Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores, o Centro 

de Formação do MEM procedeu a uma readequação da oferta formativa, procurando conciliar as necessidades da procura com as novas 

especificações nas várias modalidades de formação, passando a centrar-se em duas vertentes: 

1. a vertente da pedagogia isomórfica do MEM, que se disponibiliza através de oficinas de formação: Iniciação ao Modelo Pedagógico 

do MEM na educação pré-escolar; Iniciação ao Modelo Pedagógico do MEM no 1º ciclo do ensino básico; Oficina de iniciação ao 

modelo pedagógico do Movimento da Escola Moderna (no ensino por disciplinas). 

2. a vertente da intervenção pedagógica mensal para os professores das respetivas regiões dos Núcleos MEM, bem como as ações de 

formação nas escolas, promovida por docentes sócios do MEM que integram essas mesmas escolas, que usa a modalidade curso: Curso 

de Análise Evolutiva do Modelo Pedagógico do Movimento da Escola Moderna.  

 

Destaca-se o esforço que voltámos a realizar para alargamento das ações de formação acreditadas, oferecidas graciosamente, ao nível de 

todo o território nacional, também aos educadores e professores não associados do Movimento da Escola Moderna, no âmbito do trabalho de 

parceria com o Ministério da Educação e Ciência, que destacou dois professores formadores para concretização de medidas que visam a 

melhoria da qualidade dos processos e dos resultados do ensino e da aprendizagem. 

 

E também se mantiveram as oficinas de formação destinadas à promoção do sucesso para combate ao insucesso e ao abandono escolar 

como: Entrar no mundo da escrita, Iniciação formal à escrita, e Desenvolvimento da escrita. 

 

Mantêm-se ainda acreditadas as ações A integração das TIC na aprendizagem do currículo, para diferenciados grupos de recrutamento, que 

têm lugar em Lisboa, e que pretendem ajudar os educadores e os professores do ensino básico e secundário a implementarem experiências 

de aprendizagem concretas que possam ser utilizadas para o desenvolvimento e construção de aprendizagens relevantes para os alunos na 

sala de aula implementando formas de atuação pedagógica de caráter inovador recorrendo às mais recentes plataformas e aplicações 

colaborativas disponíveis online, baseadas no conceito de 'computação em nuvem'. O Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho, que estabelece 

os princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos dos ensinos básico e secundário, reforça na alínea o) do Artigo 3.º a 

utilização das tecnologias de informação e comunicação nas diversas componentes curriculares. 

 

Num trabalho cooperado entre o Centro de Formação e cada um dos Núcleos Regionais do MEM, vários dos grupos de trabalho cooperativo 

integram a sua ação na formação acreditada.  

 

Apresenta-se a lista de ações de formação concluídas no primeiro semestre de 2016, com o respetivo registo de acreditação e com referência 

aos destinatários específicos (no caso das ações acreditadas), indicando-se os Núcleos Regionais do Movimento da Escola Moderna em que 

se realizaram edições de cada uma das ações e o número de participantes que as frequentaram. 
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Ações de formação concluídas no primeiro semestre de 2016 

Modalidades de Formação Núcleos Regionais 
TOTAL 

participantes 

Oficina de Iniciação ao modelo pedagógico do Movimento da Escola Moderna (50 horas) 

CCPFC/ACC-75146/13 - Educadores de Infância 

Algarve-Faro, Aveiro 

Évora, Lisboa 
41 

Oficina de Iniciação ao modelo pedagógico do Movimento da Escola Moderna (50 horas) 

CCPFC/ACC-75149/13 - 1.º CEB Algarve-Faro, Lisboa 14 

Oficina de diferenciação pedagógica pedagógica: trabalho autónomo e ensino 

individualizado na sala de aula (50 horas) 

CCPFC/ACC-75150/13 - 1.º CEB 
Tomar 7 

Estágio no Modelo Pedagógico do Movimento da Escola Moderna (150 horas) 

CCPFC/ACC-75147/13 - Educadores de Infância Lisboa (dois grupos) 10 

Projeto de aprofundamento no modelo pedagógico da escola moderna portuguesa (75 

horas) 

CCPFC/ACC-75145/13 - Educadores de Infância e 1.º CEB 
Porto, Tomar 17 

Curso de análise evolutiva do modelo pedagógico do Movimento da Escola Moderna - V (25 

horas) 

CCPFC/ACC-84069/15 - Educadores de Infância e 1.º CEB 

Algarve, Aveiro, Évora, Lisboa, 

Madeira, Setúbal 

 

76 

Curso de análise evolutiva do modelo pedagógico do Movimento da Escola Moderna - VdH 

(25 horas) 

CCPFC/ACC-84070/15 

200, 210, 220, 300, 320, 330, 400, 410, 420 e 600 

Algarve, Évora 3 

Curso de análise evolutiva do modelo pedagógico do Movimento da Escola Moderna - VdC 

(25 horas) 

CCPFC/ACC-84072/15 

230, 240, 500, 510, 520 e 550 

Algarve 1 

Entrar no mundo da escrita (52 horas) 

CCPFC/ACC-84073/15 - Educadores de Infância 
Lisboa, Porto 34 

Iniciação formal à escrita (52 horas) 

CCPFC/ACC-84130/15 - Educadores de Infância 
Lisboa, Seixal/Almada 18 

Produção escrita na apropriação do currículo nas disciplinas afins da área dos estudos 

sociais e humanísticos (75 horas) 

CCPFC/ACC-72359/15 

200, 210, 220, 300, 320, 330, 400, 410, 420 e 600 

 

Lisboa 5 
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A integração das TIC na aprendizagem do currículo 

(50 horas) 

CCPFC/ACC-75334/13 - Educadores de Infância e 1.º CEB 

Lisboa 2 

A integração das TIC na aprendizagem do currículo 

(50 horas) 

CCPFC/ACC-75335/13 

200, 210, 220, 300, 320, 330, 400, 410, 420 e 600 

 

Lisboa 
2 

A integração das TIC na aprendizagem do currículo 

(50 horas) 

CCPFC/ACC-75378/13 - 230, 240, 500, 510, 520 e 550 

 

Lisboa 
1 

Sábados de Animação pedagógica 

(Educadores de infância, 1.º Ciclo e Ensino por disciplinas) 

Algarve - Faro, Algarve - Barlavento, 

Aveiro, Coimbra, Évora, Lisboa, 

Madeira, Porto, Seixal/Almada, 

Setúbal, Tomar, Vila Real 

247 

Nº médio 

mensal 

Grupos de Trabalho Cooperativo 

(Educadores de infância, 1.º Ciclo e Ensino por disciplinas) 

Açores, Algarve, Aveiro 

Évora, Lisboa, Madeira, 

Porto, Seixal, 

Setúbal, Vila Real 

 

67 

Ação de Formação Cooperada em Creche 

(Educadores de infância) 
Aveiro, Lisboa, Évora 

 

68 

 

TOTAL de participantes 613 
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Apresenta-se, de seguida, um gráfico que mostra a preferência dos formandos, neste ano de 2015/16 relativamente às diferentes modalidades 

de formação acreditada disponibilizadas pelo Centro de Formação do Movimento da Escola Moderna. Continua a verificar-se a 

predominância de frequência em Oficinas e Curso: 

 

 
 

Relativamente à avaliação das ações de formações, de acordo com o n.º4, do art.3.º, do despacho n.º4595/2015, e com base nos dados 

obtidos no ano letivo transato, apresentam-se os resultados alcançados em cada modalidade da formação quanto à satisfação global do 

programa da ação de formação para a melhoria do ensino e dos resultados escolares dos alunos, quanto ao contributo das atividades 

propostas na ação para a promoção do desenvolvimento profissional do docente e quanto à criação de motivação para o aperfeiçoamento 

profissional, numa escala de classificação de 1 (menos satisfeito) a 6 (muito satisfeito): 

 

Modalidades 

de 

Formação 

Satisfação Global do 

Programa 

Melhoria da 

qualidade do seu 

ensino 

Melhoria dos 

resultados de 

aprendizagem escolar 

dos alunos 

Valorização 

cultural e a promoção 

do desenvolvimento 

profissional 

Motivação para 

prosseguir  o  seu 

aperfeiçoamento 

profissional 

OFICINA 5.6 5.6 5.4 5.7 5.8 

ESTÁGIO 5.9 5.9 5.8 5.7 5.9 

PROJETO 5.6 5.2 5.2 5.3 5.6 

CURSO 5.6 5.7 5.7 5.8 5.8 

 



Relatório de Atividades e Contas 2016       www.movimentoescolamoderna.pt     

 

MOVIMENTO DA ESCOLA MODERNA 

31 

 

Apresenta-se, ainda, relativamente à avaliação final da formação por parte dos formandos envolvidos, os dados quanto aos parâmetros acima 

enunciados, que faz salientar o contributo das atividades: 

 

 
 

Apresenta-se de seguida a lista de ações de formação em curso neste ano letivo, com início no último trimestre de 2016, por corresponder ao 

ano letivo de 2016-2017, com o respetivo registo de acreditação e com referência aos destinatários específicos (no caso das ações 

acreditadas), indicando-se os Núcleos Regionais do Movimento da Escola Moderna em que se realizaram edições de cada uma das ações. 

 

Modalidades de Formação Núcleos Regionais  

Iniciação ao modelo pedagógico do Movimento da Escola Moderna na educação pré-

escolar (50 horas) 

CCPFC/ACC-88576/16 - Educadores de Infância 

 

Algarve-Faro, Lisboa, Setúbal e 

Tomar 

 

80 

Iniciação ao modelo pedagógico do Movimento da Escola Moderna no 1º ciclo do ensino 

básico (50 horas) 

CCPFC/ACC-88577/16 - 1.º CEB 
Açores, Aveiro, Lisboa e Tomar 45 

Curso de análise evolutiva do modelo pedagógico do Movimento da Escola Moderna - VI 

(25 horas) 

CCPFC/ACC-87938/16 - Educadores de Infância e 1.º CEB 

Algarve-Faro, Algarve-Barlavento, 

Évora, Lisboa, Madeira, Porto, Seixal-

Almada, Setúbal, Tomar, Vila Real 

 

80 
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Estas ações terão a sua conclusão ao longo do primeiro semestre de 2017, momento em que será possível efetuar uma avaliação global. 

 

Curso de análise evolutiva do modelo pedagógico do Movimento da Escola Moderna – VI 

dH (25 horas) 

CCPFC/ACC-87937/16 

200, 210, 220, 300, 320, 330, 350, 400, 410, 420 e 600 

 

Algarve-Faro, Évora, Lisboa e Vila 

Real 

 

11 

Curso de análise evolutiva do modelo pedagógico do Movimento da Escola Moderna – VI 

dC (25 horas) 

CCPFC/ACC-87939/16 

230, 240, 500, 510, 520 e 550 

 

Vila Real 

 

6 

Entrar no mundo da escrita (52 horas) 

CCPFC/ACC-84073/15 - Educadores de Infância 

 

Algarve-Faro, Évora, Lisboa e 

Madeira 

 

68 

A integração das TIC na aprendizagem do currículo 

(50 horas) 

CCPFC/ACC-75334/13 - Educadores de Infância e 1.º CEB 

 

Lisboa 
2 

A integração das TIC na aprendizagem do currículo 

(50 horas) 

CCPFC/ACC-75335/13 

200, 210, 220, 300, 320, 330, 400, 410, 420 e 600 

 

Lisboa 

 

2 

A integração das TIC na aprendizagem do currículo 

(50 horas) 

CCPFC/ACC-75378/13 - 230, 240, 500, 510, 520 e 550 

 

Lisboa 

 

2 

Sábados de Animação pedagógica 

(Educadores de infância, 1.º Ciclo e Ensino por disciplinas) 

Algarve - Faro, Algarve - Barlavento, 

Évora, Lisboa, Madeira, Porto, 

Seixal/Almada, Setúbal, Tomar, Vila 

Real 

 

277 
(nº médio 
mensal de 

participantes) 

Grupos de Trabalho Cooperativo 

(Educadores de infância, 1.º Ciclo e Ensino por disciplinas) 

Açores, Algarve - Faro, Aveiro, 

Coimbra 

Évora, Lisboa, 

Porto, Seixal/Almada, 

Setúbal, Vila Real 

 

182 

Ação de Formação Cooperada em Creche 

(Educadores de infância) 
Évora, Lisboa e Setúbal 52 

TOTAL de participantes 807 
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O Centro de Formação tem podido, finalmente, prestar uma colaboração mais sistemática ao Centro de Recursos, no intuito de fazer avançar 

a utilização digital dos documentos de apoio à formação no MEM, na plataforma moodle. 

 

Põe-se em destaque o protocolo de cooperação institucional celebrado com o Ministério da Educação e Ciência, através da Direção-Geral 

da Educação, que permitiu dar continuidade à colaboração prestada ao MEM. No ano 2016, o Ministério da Educação e Ciência destacou 

duas professoras, do grupo 300, para satisfação dos objetivos de melhoria de qualidade da educação e das aprendizagens bem sucedidas 

dos alunos, com que ambas as instituições, a que tais professoras pertencem, se comprometem. Tal parceria permite a ocupação de cada 

uma das docentes em 50% do seu horário na implementação do modelo pedagógico nas turmas que lhe são distribuídas nas respetivas escolas 

de vinculação bem como no apoio à formação de outros professores dessas escolas e os restantes 50% do tempo na conceção, organização, 

acompanhamento e participação nos programas de formação de professores do MEM. 

Para rentabilizar esforços, e para que o MEM possa reforçar a qualidade da sua formação, procedeu-se à divisão dos núcleos pelas professoras 

destacadas pelo acompanhamento da formação. Assim, Marina Canuto ficou responsável pela formação nos núcleos regionais do Algarve, 

Açores, Aveiro, Évora, Setúbal, Tomar e Vila Real. A cargo de Marina Cunha os núcleos de Lisboa, Madeira, Porto e Seixal/Almada. Ambas 

coordenam a gestão e divulgação da autoformação cooperada em qualquer dos núcleos regionais do MEM. De referir, ainda, que as 

professores responsáveis pelo acompanhamento da formação, dando cumprimento art. 21.º do Decreto-lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro, 

disponibilizaram na plataforma do SIGRHE todos os elementos necessários sobre a oferta de formação acreditada do ano letivo transato e os 

respetivos indicadores de desempenho (formação acreditada concluída em 2016), procederam à recolha da informação relativa à regulação 

das ações de formação realizadas pelo Centro de Formação do Movimento da Escola Moderna, tratamento e divulgação dos respetivos 

resultados como elemento de regulação de toda a oferta formativa. 

 

Continuamos a estabelecer protocolos de colaboração efetiva com as instituições de Ensino Superior, Universidades e Escolas Superiores de 

Educação de Institutos Politécnicos, fundamentalmente através da partilha de recursos no domínio da formação e da investigação no âmbito 

das práticas educativas. São elas designadamente:  

- Parceria com a Universidade dos Açores e com o Agrupamento da Ilha Terceira e com a Direção Regional de Educação dos Açores e as 

Autarquias e Câmaras da Ilha Terceira. 

- Parceria com a Universidade do Algarve, Escola Superior de Educação e Comunicação, com o Agrupamento de Escolas D. Afonso III  e com 

a Biblioteca Municipal Ramos Rosa em Faro. 

- Protocolo com a Universidade de Aveiro. 

- Protocolo com o Instituto Politécnico de Beja. 

- Parceria com a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria. 

- Protocolo com a Escola Superior de Educação de Coimbra. 

- Protocolo com a Universidade de Évora. 

- Protocolo de colaboração com o Instituto Superior de Psicologia Aplicada; Protocolo de Cooperação com a Escola Superior de Educação 

de Lisboa e com o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. 

- Convenção com a Universidade da Madeira no âmbito científico e pedagógico e parceria com a Tutela da Secretaria Regional de Educação 

e Recursos Humanos. 

- Parceria com a Faculdade de Psicologia de Ciências da Educação da Universidade do Porto. 
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- Parceria com a Câmara Municipal do Seixal e com o Colégio do Vale e Cantinho dos Amigos. 

- Protocolo com o Instituto Jean Piaget de Almada. 

- Parceria com Instituto Politécnico de Setúbal. 

- Protocolo com o Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, de Tomar. 

- Relação Institucional com o Agrupamento de Escolas Morgado Mateus. 
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2.2. CENTRO DE RECURSOS DO MEM  
 

 

 

 

 

 

O Centro de Recursos (CR) do Movimento da Escola Moderna (MEM), reconhecido como estrutura de apoio às atividades de formação dos 

seus sócios desde 1994, continuou a desenvolver o seu trabalho, sustentado no Plano de Ação (atualizado em janeiro) e organizado segundo 

o projeto de cooperação formativa construído no início do ano. 

 

Como é hábito, investiu nas tarefas consideradas mais urgentes, úteis e necessárias. Recentrou o trabalho nas atividades de manutenção e 

continuou a priorizar a arrumação dos documentos ainda soltos nos armários da História do MEM. 

 

Comissão Permanente do Centro de Recursos 

 

Em 2016, a Comissão Permanente manteve um núcleo central composto por Cármen Correia, Clara Felgueiras, Francisco Marcelino, Júlia 

Soares, Lurdes Pequito, Marina Cunha, Marta Bettencourt e Marta Roque. 

 

Este grupo fez a revisão do Plano de Ação do CR, definiu o seu Projeto de Trabalho para 2016, selecionou e distribuiu no tempo e no espaço os 

produtos que se propôs construir. Continuou a reunir um dia por semana, às terças-feiras, não podendo, no entanto, contar, presencialmente, 

com a Cármen Correia, nem com a Júlia Soares.  

 

A Cármen Correia, apesar de estar a trabalhar em Luanda, continua a disponibilizar-se, com a sua enorme boa vontade, para assegurar 

algumas tarefas através da internet 

 

A Júlia Soares, que participou na construção do MEM desde os anos sessenta, na criação de Centro de Recursos desde o início e que tanto nos 

ensinou, deixou de poder estar connosco porque, após doença prolongada, veio a falecer em julho. 

 

Esta Comissão voltou a colaborar na preparação da edição e no envio da revista Escola Moderna (nº 4 da 6ª série), e no envio das 

convocatórias para a Assembleia Geral de 5 de março. 

 

Participou ativamente na organização do almoço de CCP de junho, em homenagem aos sócios honorários, aceites como tal na última 

Assembleia. 

 



Relatório de Atividades e Contas 2016       www.movimentoescolamoderna.pt     

 

MOVIMENTO DA ESCOLA MODERNA 

36 

Alguns dos seus elementos, organizados em pequenas equipas ou de forma individual, participaram em várias das tarefas definidas para a 

realização do 38.º Congresso, realizado na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. 

 

Com a participação da Clarisse Rosa e da Marina Cunha, foi organizado um dossiê com materiais atualizados relativos à avaliação aferida, 

nomeadamente: Despacho normativo F1, de 2016, Powerpoint da Direção Geral para apresentar aquele despacho aos professores, com 

exemplos de relatórios individuais das provas de aferição dos 2.º, 5.º e 8.º anos (RIPAs) e relatórios de escolas (REPAs) 

 

O trabalho do Centro de Recursos/Moodle continuou a ser assumido, fundamentalmente, pela Marina Cunha. 

 

Em termos de manutenção continuou-se a trabalhar na revisão, atualização e organização das seguintes temáticas: 

 

Bases de Dados (BDs) e dinamização do CR; 

Dossiês Temáticos (DTs); 

Outros materiais de apoio à Formação; 

História do MEM; 

Sítios na Internet (CR/Moodle e servidor Amen). 

 

 

Bases de Dados e animação do Centro de Recursos 

 

Ao longo do ano de 2016, a Marina Cunha continuou a fazer o trabalho de verificação e reintrodução dos elementos bibliográficos nas três 

Bases de Dados (livros, textos e teses), conseguindo que se mantivessem disponíveis para consulta todos os livros do acervo do CR - 1628 livros 

(elementos bibliográficos) e 624 textos para ler ou fazer download.  

 

Continuam também acessíveis, através da Base de Dados, mais de meia centena de trabalhos académicos (teses e dissertações consultáveis), 

produzidos por sócios do MEM e provenientes dos Repositórios de diversas Universidades nacionais e estrangeiras. 

 

Com a ajuda da Marina Canuto, reajustou-se a disposição dos livros, e reatualizou-se a identificação das respetivas prateleiras. 

  

Dossiês Temáticos (DT) 

  

Para responder às necessidades dos utilizadores do Centro de Recursos, continuou-se o trabalho de pesquisa para leitura e seleção de novos 

textos a integrar nos Dossiês Temáticos.  

 

Também se procedeu à revisão de dez dos vinte e três dossiês, para verificar a existência dos textos segundo os índices e a continuidade das 

hiperligações (links). Assim, verificou-se que estavam resolvidas as dificuldades nos seguintes dossiês: 
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1.1.2. - Pedagogos e outros autores de referência; 

1.3. - Autoformação e formação cooperada; 

1.5. - O MEM e as perspetivas socioculturais;  

1.5.1. - Comunidades de aprendizagem;  

3.4.3. - Aprendizagem Cooperativa;  

3.5. - Avaliação;  

3.7. – Metodologias de Investigação em Educação; 

3.7.1. – Escrita para a produção de textos académicos; 

3.8. - Currículos; 

3.8.4. - Políticas culturais e curriculares; 

 

Decorrente deste trabalho, verificou-se que ainda há anomalias que terão de ser resolvidas o mais brevemente possível. Assim, dos quarenta 

textos existentes no dossiê (em papel) “História do MEM”, somente dez foram digitalizados e nenhum está acessível no CR/Moodle, para 

download. Também no que respeita ao tema “Perspetivas socioculturais” existe um segundo dossiê com vinte textos que ainda não foi aberto 

no CR/Moodle, porque alguns desses textos não foram colocados no servidor do MEM ou não foram feitas as hiperligações. 

 

História do MEM             

 

Em termos da História do MEM, continuou-se o trabalho de preparação dos dossiês (colocação de etiquetas) que se prevê serem necessários para 

recolher toda a documentação que existe por organizar dentro dos armários. 

 

Organizaram-se os dossiês da revista Escola Moderna e trabalhou-se, fundamentalmente, nos dossiês dos Congressos, das Assembleias Gerais, do 

Jornal do Conselho, dos Núcleos Regionais.  

Tanto nestes como nos Dossiês da Formação, a preocupação foi juntar os documentos para, numa segunda fase, os organizar pela ordem 

cronológica da sua produção. 

 

No que respeita à construção do arquivo fotográfico, conseguiu-se organizar um conjunto de fotografias das capas dos Congressos; o Luís Vasco 

mobilizou-se para tal, tirou as fotografias e organizou-as numa pasta Web no Centro de Recursos. 

 

Decorrente de um desafio lançado por Sérgio Niza num Conselho de Coordenação Pedagógica (CCP), organizou-se um dossiê com alguns textos 

sobre as “perspetivas socioculturais”, de modo a colocá-los à disposição das Comissões Coordenadoras dos Núcleos Regionais, com o intuito de 

ajudar os sócios a aprofundar esta perspetiva. 

 

Em paralelo com o trabalho de reorganização da documentação nos armários da “História do MEM”, começou-se a recolha de documentos para, 

posteriormente, se fazer a atualização de alguns dos tópicos do CR/Moodle, como por exemplo: 
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 O lugar da nossa história; 

 O lugar dos nossos textos; 

 Exposições CR; 

 

A propósito das Exposições recolheu-se e irá tratar-se a informação contida nos cadernos dos Congressos n.º 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38, para se 

atualizar a “Exposição 30 anos em Congresso”, realizada em 2009.                

 

Sítios na Internet (E-mail e CR/Moodle) 

 

2016, mais um ano em que se conseguiu dar resposta às solicitações presenciais por telefone ou por e-mail e manter atualizada a disciplina 

CR/Moodle através do trabalho da Marina Cunha, com a colaboração da Patrícia Ferreira. 

 

Também foi possível divulgar na Página do MEM e no Facebook, algumas atividades regionais como os Sábados de Animação Pedagógica 

e/ou sessões do Curso de Análise Evolutiva do Modelo Pedagógico do MEM, bem como atividades nacionais, nomeadamente, o 38.º Congresso 

ou os Encontros Nacionais. 

 

Deve ainda referir-se a preocupação de manter atualizado, pelo menos, o rosto da Página do MEM com os assuntos que vão surgindo e vão 

sendo tratados como novidades. Assim, é normal encontrar aí a divulgação de um livro, de um texto, de uma entrevista, de um programa de 

Sábado de Animação Pedagógica, o Plano anual de atividades, o rol das Ações do Centro de Formação ou mesmo o caminho que possibilita 

a inscrição nas Ações de Formação. 

 

Como os espaços da Internet - CR/Moodle e Página MEM -, normalmente, servem para divulgar os produtos culturais que se vão construindo, 

é importante referir que, pelo trabalho desenvolvido até ao momento pela Comissão Coordenadora do Centro de Recursos, utilizando alguns 

cliques e sem sair de casa, os sócios podem consultar, ler ou imprimir mais de seiscentos textos e cerca de setenta trabalhos académicos. 

Podem também escolher, para mais tarde e com maior facilidade requisitar, um a três livros, de entre os mil e seiscentos títulos que constituem 

o acervo do CR do MEM. 
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3. NÚCLEOS REGIONAIS DO MEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algarve - Barlavento 
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3.1. NÚCLEO REGIONAL DOS AÇORES 
 
1. Introdução 

Durante o ano de 2016, a equipa coordenadora procurou adaptar a gestão do núcleo às necessidades dos sócios e às mudanças na 

distribuição destes pelas ilhas em que se encontram ativos. 

 

O início das atividades na ilha de São Miguel trouxe novos desafios ao núcleo. Por conseguinte, foram encontradas respostas que, no nosso 

entender, foram adequadas, contando com a participação fundamental do Pedro González, que tem sido responsável pela gestão das 

atividades formativas desenvolvidas em São Miguel ao longo do ano. 

 

Na Terceira, embora registando fraca adesão, foi desenvolvido um plano de atividades que contou com a abordagem a temáticas 

consideradas pertinentes e adequadas às necessidades dos sócios e outros docentes que com alguma regularidade se aproximam das 

atividades desenvolvidas pelo núcleo. Procurando mobilizar um maior número de participantes, a animação pedagógica contou com a 

participação de uma colega do núcleo de Lisboa. A divulgação desse encontro foi feita através de contactos pessoais, além das formas 

habituais de divulgação (correio eletrónico e SMS). Devido a essas particularidades, pensamos nós, a adesão foi maior. 

 

Realizaram-se eleições para a equipa coordenadora e entendeu-se importante incluir no novo grupo de trabalho um dos sócios ativos 

residentes em São Miguel. Esta descentralização da equipa coordenadora levantará também novos desafios, tendo em consideração as 

dificuldades advindas da descontinuidade geográfica dos Açores. As reuniões serão realizadas com o recurso aos meios de comunicação 

disponíveis. 

 

2. Vida associativa: 

a) Funcionamento do núcleo 

 

Ao longo do ano foi necessário reorganizar o plano de atividades, tendo em consideração a dinâmica iniciada na ilha de São Miguel no final 

de 2015.  

A equipa coordenadora reuniu regularmente, após as sessões de animação pedagógica ou em outros momentos especificamente destinados 

à organização da vida associativa. 

 

No ano de 2016, pela primeira vez na história do núcleo, o Encontro Regional decorreu fora da ilha Terceira. Entendeu-se oportuno realizá-lo na 

ilha de São Miguel, considerando a dinâmica de trabalho verificada ao longo do ano e a fraca participação nos últimos encontros realizados  
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na Terceira. Este encontro contou com a participação do Américo Peças, do núcleo de Évora, e da Ângela Costa e do Francisco Valadão, da 

ilha Terceira, que apresentaram várias comunicações. O fórum final do encontro foi dinamizado pela equipa coordenadora. 

 

b) Apoio e relação com os sócios 

Têm sido experimentadas várias formas de divulgação das atividades, verificando-se que a mais eficaz é a divulgação pessoal, junto de outros 

sócios ou de colegas simpatizantes da pedagogia do MEM.  

Consideramos que o facto da dinamização da maioria dos encontros de trabalho ser habitualmente feita por três sócios mais ativos tem 

contribuído para a progressivamente fraca adesão às atividades realizadas. 

A equipa coordenadora tem tentado reativar os sócios “adormecidos”, mas sem sucesso. 

 

c) Parcerias/protocolos 

Em Ponta Delgada existe um acordo verbal com o conselho executivo da Escola Secundária das Laranjeiras, que nos tem permitido usar 

as suas instalações para a realização dos Sábados Pedagógicos, disponibilizando as salas e material informático. Um dos nossos sócios (Teófilo 

Braga) leciona nessa escola, o que tem facilitado muito a relação. 

 

 

d) Participação nos CCP 

O núcleo assegurou a participação regular de membros da equipa coordenadora nas reuniões do CCP. Esta participação tem sido importante, 

reforçando o sentido de pertença ao MEM, além de proporcionar encontros com colegas de outros núcleos, permitindo a partilha de 

experiências e preocupações, nomeadamente no que concerne à situação do núcleo. 

 

3. Formação: 

a) Funcionamento dos grupos cooperativos 

Durante o ano de 2016, apenas funcionou o grupo cooperativo online. 

 

 

b) Funcionamento dos sábados pedagógicos 

Durante o ano, passaram a decorrer Sábados Pedagógicos em São Miguel, dirigidos aos vários níveis de ensino. A animação destes encontros 

ficou a cargo de colegas de outros núcleos regionais, alternando com sessões orientadas pelo Pedro Gonzalez. Estes encontros contaram com 

a participação de um número considerável de docentes, que na sua maioria ainda não são sócios do MEM. Têm sido realizados vários encontros 

formativos em São Miguel no mesmo mês. 

Na ilha Terceira, as reuniões de animação pedagógica decorreram na generalidade à sexta-feira, contando com um número reduzido de 

participantes. A vinda da colega Helena Silva, do Núcleo de Lisboa, atraiu um número considerável de docentes de todos os níveis de ensino.  

Importa salientar que a participação de colegas do pré-escolar e do ensino por disciplinas ocorre apenas pontualmente. São os colegas do 1º 

Ciclo que mantêm uma participação regular. 
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c) Ações acreditadas 

Foi divulgada uma oficina de iniciação ao modelo do MEM dirigida a professores do 1º ciclo, mas não houve inscritos. 

 

 

d) Participação nos encontros nacionais e congresso 

 Vários sócios do núcleo, oriundos das ilhas Terceira e São Miguel, participaram no congresso, tendo apresentado três comunicações. 

 

4. Comunicação 

Contacto pessoal com os sócios  

O contacto com os sócios do núcleo tem sido feito prioritariamente por correio eletrónico, por SMS ou pessoal, aquando da divulgação de 

alguns encontros de animação pedagógica. 

 

 

a) Utilização das comunicações virtuais 

A plataforma Moodle do MEM tem sido utilizada pelo núcleo, através do grupo cooperativo online. 

 

b) Plataforma moodle e página 

A equipa, ao longo deste ano, não atualizou a página, situação que deverá ser alterada a curto prazo. 

 

5. BALANÇO GERAL 

As atividades do núcleo na ilha Terceira estão a atravessar um momento preocupante, sobretudo no que se refere à participação de sócios e 

outros colegas. Em São Miguel, existe uma dinâmica de trabalho que permite antever, para os próximos anos, uma participação considerável 

de docentes dos vários níveis de ensino. 

 

Por outro lado, verifica-se que alguns professores que durante a sua formação inicial estagiaram em salas de colegas do MEM, estão atualmente 

a entrar nos quados das escolas. Pontualmente, alguns deles têm solicitado apoio aos seus ex-orientadores. Desta forma, esperamos que esses 

jovens colegas venham a aproximar-se do núcleo e, com a sua participação regular, a rejuvenescê-lo. 

A descentralização das atividades do núcleo em duas ilhas afigura-se como um desafio para a gestão do núcleo. A equipa coordenadora 

para o biénio 2016/2018 integra um dos sócios ativos existentes em São Miguel. Desta forma, procura-se envolver o grupo de São Miguel na 

gestão das atividades do núcleo, nomeadamente na organização dos sábados de animação pedagógica que se realizam naquela ilha. 

Porém, devido à descontinuidade geográfica, a equipa só pode reunir através do Skype, o que levanta óbvias dificuldades de funcionamento. 
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3.2. NÚCLEO REGIONAL ALGARVE – BARLAVENTO 
 

1. Introdução  

O núcleo Mem Barlavento foi formalmente constituído em 5 de março de 2016, sendo a Comissão Coordenadora composta por 9 docentes do 

pré-escolar, 1º ciclo e disciplinas.   

O nosso plano de ação teve como prioridades a divulgação, junto dos sócios e outros profissionais da educação, da nossa associação, do 

modelo pedagógico e da criação do novo núcleo. Preocupamo-nos em conhecer e aplicar os formalismos necessários para o bom 

funcionamento de um núcleo regional sem perder o foco, a partilha de práticas assentes num modelo de autoformação cooperada.  

 

2. Vida associativa:   

a) Funcionamento do núcleo 

Numa perspetiva democrática e refletiva, os elementos do Núcleo MEM Barlavento procuraram ser assíduos e presencialmente participantes 

nos CCP’s e em todos os assuntos aí abordados.  

A articulação com outros Núcleos ocorreu através da participação em alguns Encontros dos Sábados Pedagógicos, tendo sido mais próxima 

a articulação entre os dois Núcleos Regionais do Algarve, no sentido do apoio nos primeiros passos do Núcleo MEM Barlavento. 

Apesar de algumas dificuldades sentidas ao nível organizacional, a Comissão procurou ser dinâmica e envolver todos os sócios regionais numa 

participação democrática.  

Os sábados pedagógicos realizam-se ao segundo sábado de cada mês, tendo em atenção os sábados da Regional do Algarve - Faro, que se 

realizam no terceiro sábado. 

Para a dinamização dos sábados tivemos a colaboração de colegas das regionais do Algarve-Faro e de Lisboa. 

Em todos os sábados pedagógicos oferecemos (membros da comissão coordenadora) aos participantes um pequeno lanche, considerando 

que este momento informal é importante para a partilha e, também permite estabelecer e reforçar laços afetivos.   

A Comissão Coordenadora reúne, mensalmente, após os sábados pedagógicos de forma a rentabilizar o tempo e a distância de cada um dos 

membros da Comissão. Para além das reuniões presenciais estabelecemos contacto por e-mail e telefone.  

A base de dados disponibilizada pelo núcleo de Faro foi sendo atualizada com os contactos de outros colegas que participam nos sábados 

pedagógicos ou nos contactam. 

Elaborámos os balanços mensais que enviámos para a sede dando conta das ocorrências significativas. 

Transmitiram-se aos restantes elementos da comissão coordenadora os trabalhos realizados em CCP e tardes temáticas. 

Geriu-se a verba atribuída ao núcleo e enviaram-se os mapas de receitas e despesas assim como a respetiva faturação. 
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Durante este ano foi estabelecido contacto com a Câmara Municipal de Lagos para a cedência de um espaço para a sede do Núcleo. Da 

parte desta entidade verificámos uma grande disponibilidade relativa a este assunto, sendo-nos cedida uma sala de aula na Escola de 

Bensafrim, porquanto, dada a sua localização geográfica periférica, declinámos a oferta e estabelecemos contactos com a edilidade de 

Portimão.  

 

b) Apoio e relação com os sócios 

Muito embora o número de sócios participante seja reduzido, considera-se positiva a receção e participação destes nos sábados pedagógicos. 

Os sócios desta zona do Barlavento mostraram grande satisfação na criação deste núcleo, devido à proximidade, considerando uma mais-

valia. Estão mais disponíveis para participarem nos sábados pedagógicos. 

Durante o primeiro ano de existência não tivemos nenhuma inscrição de novos sócios, porém a formação creditada e a realização do 

congresso, no Algarve poderão proporcionar a inscrição de novos sócios. 

 

c) Parcerias/protocolos 

Estabelecemos parcerias com o Agrupamento de Escolas Júlio Dantas, ao qual pertence a Escola EB1+JI de Santa Maria, em Lagos e o 

Agrupamento de Escolas Júdice Fialho ao qual pertence a Escola EB1 com JI de Pedra Mourinha, em Portimão.Estes disponibilizam as escolas 

e os meios audiovisuais para a realização dos sábados pedagógicos e reuniões da Comissão Coordenadora. Na Escola EB1 com JI da Pedra 

Mourinha, uma assistente operacional disponibiliza-se para se deslocar à escola (transportada por um elemento da Comissão Coordenadora), 

nos sábados pedagógicos, a fim de abrir e fechar a escola, desligar e ligar o alarme, no início e no fim da tarde/noite, respetivamente. 

 

d) Participação nos ccp 

À exceção dos meses de janeiro e de julho estivemos presentes nos CCP de 13 de fevereiro (Madalena Marçal e Paula Campôa), 5 de março 

(Paula Campôa, Emília Marreiros, Filomena Tavares, Madalena Marçal, Carla Silva e Fernanda Lima), 7 de maio (Célia Pereira), 4 de junho (Célia 

Pereira e Paula Campôa),10 de setembro (Filomena Tavares, Edite Duarte e Emília Marreiros), 1 de outubro (Célia Pereira, Ivone Palminha e 

Madalena Marçal), 5 de novembro (Carla Silva e Madalena Marçal) e 3 de dezembro (Filomena Tavares e Emília Marreiros).  

 

3. Formação: 

a) Funcionamento dos grupos cooperativos  

Durante o primeiro ano não houve grupos cooperativos, contudo está a ser incentivada a formação de dois grupos cooperativos, um da 

educação pré-escolar e outro do primeiro ciclo. 
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b) Funcionamento dos sábados pedagógicos 

Sábados Pedagógicos: 

-16 de janeiro de 2016 em Lagos «Tempo de Estudo Autónomo e A Agenda Semanal no Pré-Escolar» dinamizado por Esmeralda Raminhos do 

Núcleo de Lisboa e Fátima Candeias do Núcleo do Algarve -Faro. Participaram 21 docentes, dos quais 14 são sócios, 10 educadoras de infância, 

9 professores do 1º ciclo e 2 professores das disciplinas e secundário. 

-27 de fevereiro de 2016 em Portimão «A escrita no Pré-escolar» e «Trabalho de texto no 1º Ciclo e nas Disciplinas» dinamizado por Isabel Reis, 

Eugénia de Jesus e Maria de Jesus da Regional do Algarve. Estiveram presentes 24 docentes, dos quais, 12 são sócios do MEM. Dez educadoras 

de infância, 9 professoras do 1º Ciclo e 5 do 3º ciclo e secundário sendo que uma exerce na educação especial. 

-23 de abril em Lagos «O Conselho de Cooperação Educativa» dinamizado por Clara Felgueiras e Helena Silva do Núcleo de Lisboa. Estiveram 

presentes 23 participantes, dos quais 11 eram sócios e 12 não sócios. Destes, 7 eram professores do 1º ciclo, 2 das disciplinas e 14 educadoras.  

-13 de maio de 2016 em Portimão «Aprender através de Projetos na pré e no 1º Ciclo» dinamizado por Sofia Silva e Luís Mestre da Regional de 

Lisboa. Participaram 19 docentes, 6 professoras do 1º ciclo, 1 das disciplinas e 12 educadoras.  

-8 de outubro de 2016 em Lagos (Curso de Análise Evolutiva)« Iniciação à leitura e à escrita - o processo Interativo» dinamizado por Inácia 

Santana e Adelaide Vala do Núcleo de Lisboa. Estiveram presentes 30 participantes, 12 sócios e 18 não sócios, 14 educadoras, 2 professoras 

das disciplinas, 1 psicóloga e 13 professoras do 1º ciclo.  

-12 de novembro de 2016 em Portimão (Curso de Análise Evolutiva) «A aprendizagem curricular por projetos de trabalho cooperativo» 

dinamizado por Esmeralda Raminhos e Marta Reis do Núcleo de Lisboa e Ângela Rodrigues do Núcleo de Évora. Participaram 28 docentes, 14 

educadoras, 6 professores do 1º ciclo, 6 das disciplinas e 2 estudantes. 

-10 de dezembro de 2016 em Lagos (Curso de Análise Evolutiva) «O Conselho de Cooperação Educativa, Gestão das aprendizagens apoiadas 

em Instrumentos de Pilotagem, A Avaliação Formativa» dinamizado por Paula Campôa, Edite Figueiras e Fernanda Duarte do Núcleo do 

Algarve-Barlavento. Participaram 14 docentes, entre estes 9 sócios e 5 não sócios, 4 professores do 1º ciclo, 3 das disciplinas e 7 educadoras. 

As comunicações apresentadas, sempre que possível, abrangeram os três níveis de ensino: Pré-escolar, 1º Ciclo e Ensino por Disciplinas. Foram 

relevantes e proporcionaram reflexão por parte dos participantes. 

 

c) Ações acreditadas  

Formação acreditada (ccpfc/acc-87938716) 

08 - Curso de análise evolutiva do modelo pedagógico do Movimento da Escola Moderna - VI (destinatários: educadores e prof. 1º ceb - gr. 100 

e 110).   

25h presenciais (1 crédito) Formadora: Madalena Marçal. Local de Realização: alternadamente em Lagos e Portimão. Datas previstas: 8/10/16, 

12/11/16, 10/12/16, 14/1/17, 11/2/17, 11/3/17, 22/4/17, 13/5/17.   
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Embora sendo um núcleo recentemente formado, atendendo às solicitações de colegas e visto que três elementos da comissão coordenadora 

(Madalena Marçal, Fernanda Duarte e Carla Silva) tinham frequentado o curso de análise evolutiva em 2015/16 na regional do Algarve-Faro, 

decidimos avançar com a formação acreditada no ano letivo 2016/17. 

Estão a frequentar o curso, 5 educadoras de infância e 2 professoras do 1º Ciclo do EB: 

Isabel Maria Correia Martins-Educadora-sócia  

Filomena Maria Martins Varela Silva- Educadora -não sócia 

Ana Paula da Silva Ferreira-Educadora-não sócia mas pretende associar-se  

Maria Fernanda da Silva-Educadora-não sócia mas pretende associar-se 

Ermelinda da Conceição Dias Godinho C.de Sousa Gomes-Educadora-pretende associar-se 

Paula Campôa-Professora- sócia 

Célia Pereira-Professora – sócia 

 

d) Participação nos encontros nacionais e congresso  

O Encontro Nacional da Páscoa decorreu em Faro e teve a participação de quatro membros da comissão coordenadora do núcleo 

regional, Célia Pereira, Paula Campôa, Madalena Marçal e Fernanda Lima. 

O Congresso Nacional foi igualmente participado com quatro membros do Núcleo, três da Comissão Coordenadora (Célia Pereira, Paula 

Campôa e Filomena Tavares) e uma sócia (Susana Mó).  

Participámos na noite de convívio com um Sketch alusivo ao funcionamento da Comissão Coordenadora, durante o primeiro ano de existência 

do núcleo.  

Participámos com três comunicações: uma do pré-escolar, dinamizada pela educadora Maria Filomena Tavares, intitulada “O modelo do MEM 

facilitador da autonomia de uma criança com deficiência visual” e duas do primeiro ciclo, uma das quais dinamizada pelas professoras Susana 

Mó e Ana Paula Campôa, intitulada “Contributo da realidade aumentada no estudo da Matemática durante o tempo de trabalho autónomo” 

e a outra dinamizada pela professora Ana Paula Campôa, intitulada “A avaliação formativa e formadora: instrumentos, estratégias….” 

Expusemos trabalhos de Jardim de Infância, das educadoras Emília Marreiros, Filomena Tavares e Edite Duarte (projetos e registos de pilotagem 

de uma sala com uma criança invisual). 

 

e) Produções para a revista (e outras) 

Escreveram artigos para a revista Comemorativa dos 50 anos do Movimento da Escola Moderna: Ana Paula Campôa, Célia Pereira, Madalena 

Marçal e Fernanda Lima. 

Houve também a participação de depoimentos para o livro comemorativo dos 40 anos do Núcleo Regional do Algarve da Paula Campôa - 

Aceitei o desafio de me inquietar constantemente, Célia Pereira - Pessoas de referência no percurso-, Ivone Palminha -Um Modelo ético. Núcleo 

Regional do Algarve-, Fernanda Lima - O meu percurso no MEM - e Madalena Marçal -Memórias MEM-.  
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A comissão coordenadora, do núcleo regional do Algarve/Barlavento, escreveu acerca da génese deste novo núcleo.   

 

f) Outras iniciativas 

Formalmente o Núcleo Regional do Algarve Barlavento constituiu-se na Assembleia Geral de março de 2016, porém iniciámos a nossa atividade, 

enquanto Núcleo, em outubro de 2015. Neste mês, em Lagos, na Escola EB1+ JI de Santa Maria realizámos o nosso primeiro sábado pedagógico, 

com a temática dos 50 anos do MEM e os 40 anos do Núcleo Regional do Algarve, dinamizado por Sérgio Niza, Pascal Paulus e Bernardete 

Viegas, com a presença de vinte e sete docentes do pré-escolar ao secundário. Em novembro, na Escola EB1+JI de Pedra Mourinha, em 

Portimão, a temática abordada foi a organização da sala de aula no modelo do MEM, dinamizado por Fernanda Lima, da educação pré-

escolar, Carla Silva e Paula Campôa do primeiro ciclo e Ivone Palminha do ensino por disciplinas, com a presença de dezoito docentes do pré-

escolar ao secundário.    

A salientar também a colaboração de um elemento da comissão coordenadora (Paula Campôa), num sábado pedagógico da regional de 

Faro, em maio, apresentando uma comunicação sobre «Avaliação formativa/formadora».                                    

4. Comunicação  

a) Contacto pessoal com os sócios 

Na semana antecedente aos Sábados Pedagógicos, nas nossas escolas, fazíamos a sua divulgação junto dos colegas que estão mais próximos 

do MEM e de outros que mostraram abertura para conhecer práticas diferentes das suas. 

  

b) Utilização das comunicações virtuais 

O e-mail foi o meio privilegiado para divulgação dos cartazes dos Sábados Pedagógicos, sendo enviados para todos os contactos docentes, 

para centros de formação de professores da zona e para as direções das escolas/agrupamentos. 

Utilizámos o Facebook pessoal de alguns membros da Comissão Coordenadora para a divulgação do cartaz e publicação de fotografias dos 

sábados pedagógicos. 

 

c) Plataforma moodle e página 

 Não tivemos qualquer participação na plataforma moodle e no site, em termos de divulgação, uma vez que no sistema ainda não estava 

criado o sítio do Núcleo Regional Algarve- Barlavento, mas consultámos a plataforma, principalmente o centro de recursos de onde retiramos 

textos para discussão e que serviram de fundamentação para as nossas práticas.  
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5. Balanço geral  

Podemos considerar este como um ano de grandes aprendizagens para os elementos da primeira comissão coordenadora. A formação do 

núcleo proporcionou-nos a oportunidade de trabalharmos juntas, organizando as diversas ideias e adaptando os diferentes métodos de 

trabalho. Não foi fácil, mas procuramos sempre ultrapassar os problemas circunstanciais e dar cumprimento ao plano de ação delineado. 

Convém destacar todo o apoio que nos foi dado, não só ao nível das questões da formação como na parte da administração, por parte da 

direção do MEM e da comissão coordenadora do núcleo regional de Faro. Sentir que não estamos sozinhas e que podemos, sempre que 

necessário, contar com todo o apoio que necessitamos, torna-nos mais fortes e não nos deixa desistir. Não podemos esquecer também a 

disponibilidade dos colegas com quem contactamos, por vezes, tardiamente, e que prontamente aceitaram dinamizar os sábados 

pedagógicos. 

Ao longo do ano mantivemos uma frequência nos sábados pedagógicos entre os 20 e os 30 participantes. Conseguimos restabelecer o 

contacto com alguns docentes que tendo já contactado com a pedagogia do MEM e tendo até frequentado oficinas de formação, 

interromperam o seu percurso por causa da distância até Faro (o exemplo mais evidente são as colegas de Monchique e Silves). Conseguimos 

também que outras colegas estabelecessem um primeiro contacto com esta pedagogia e mesmo que não tenham tido uma participação 

muito assídua ficaram a saber que há uma outra forma de aprender/ensinar e caso queiram mudar terão o apoio de que necessitam. 

Em 2017, já com um Plano de formação feito atempadamente pretendemos continuar a dinamizar os sábados pedagógicos e o Curso de 

análise evolutiva do modelo pedagógico do MEM. As nossas principais prioridades são a dinamização de grupos cooperativos e a revitalização 

do grupo do primeiro ciclo. A este nível não temos tido sucesso, mas há que não desistir. 

 

 

Lagos, 15 de fevereiro de 2017 

 

 

A Comissão Coordenadora do Núcleo Regional Algarve/Barlavento 
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3.3. NÚCLEO REGIONAL ALGARVE - FARO 
 

 

1. Introdução 

Elaborar o Plano de Ação de forma que o seu desenho integre atividades de setembro a julho. 

Articular o Plano com o do ano transato e com as Linhas de Ação emanadas do Congresso de 2016 no Porto, contemplando os itens seguintes: 

 

 2. Vida associativa  

a) Funcionamento do núcleo  

Continuar e reforçar o investimento feito no ano anterior de uma dinâmica mais participada e colegial para melhorar o cumprimento das suas 

funções. 

A Comissão Coordenadora (CC) continuou a investir no esforço de funcionar o mais colegialmente possível, suprindo as dificuldades de 

comunicação presencial com uma circulação atempada e frequente das informações do Núcleo. 

Continuou a elaborar um calendário de reuniões quinzenais para as reuniões de coordenação, que foi cumprido no aspeto temporal e com a 

presença assídua de alguns elementos. Reuniu ordinariamente todas as quinzenas e extraordinariamente sempre que se revelou necessário. 

A responsabilização de um elemento (Maria Eugénia de Jesus) como centralizador da circulação de planos, avisos, conteúdos, decisões…via 

email/internet continuou a contribuir para a eficácia das tarefas em tempo útil e a colmatar as ausências de alguns elementos por dificuldades 

de conciliação dos horários. 

 

b) Apoio e relação com os sócios  

A Equipa Coordenadora também investiu na dinamização do Núcleo, nomeadamente, na reativação do setor do 1º CEB através de novas 

estratégias ligadas à efeméride dos 40 anos, com o objetivo de atrair mais formandos. Já houve algum sucesso neste 1º período com a inscrição 

de professores deste nível de ensino numa oficina de escrita. 

Ao longo do ano levou a cabo atividades respeitantes à finalização do Plano de Ação de 2015/16 e ao início do Plano de 2016/17, 

designadamente:  

 Atualização do ficheiro regional dos sócios; 

 Participação rotativa nos Conselhos de Coordenação Pedagógica organizando atempada e colegialmente os documentos para 

representar o Núcleo (Contas, Balanço Mensal); 

 Elaboração e distribuição do “Flash Algarvio por trimestre”; 

 Criação de uma página de Facebook do Núcleo Regional do Algarve; 

 Divulgação dos Sábados/Curso através de uma Newsletter “email” e de Facebook; 

 Divulgação dos Encontros Nacionais; 

 Supervisão e avaliação do funcionamento dos Sábados e Cursos de Análise Evolutiva de janeiro a julho e de setembro a dezembro; 
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 Elaboração do Plano de Ação 2015/2016 /Programa do Curso de Análise Evolutiva aberto a todos os setores; 

 Dinamização e formação dos sócios, através da realização de uma Jornada Pedagógica no início do ano e de Sábados Pedagógicos / 

Curso, com a preocupação de envolver, sempre que possível, sócios do Núcleo na animação pedagógica com trocas de experiências das 

suas práticas e de opiniões críticas por escrito. Uma dificuldade foi a interação com os sócios nos Conselhos de Núcleo, pois o horário das 

sessões do Curso condiciona a realização dos Conselhos;  

 Participação na organização do Congresso Nacional no Porto;  

 Apoio aos sócios nas comunicações no Congresso e nos Sábados Pedagógico/ Curso; 

 Gestão da verba atribuída ao Núcleo; 

 Preenchimento de toda a documentação da vida do Núcleo, incluindo a atualização do ficheiro regional, a listagem dos endereços 

eletrónicos recolhidos em todos os atos de formação e ainda a adesão ao pagamento das quotas por débito direto; 

 Manutenção do projeto de alargamento da correspondência por correio eletrónico a sócios, escolas e não sócios que participaram nas 

ações; 

 Continuidade da relação com outras instituições para colaborar na divulgação dos Sábados e Jornada Pedagógica;  

 Elaboração do Relatório de Atividades e Contas do ano de 2016; 

 Organização da publicação e divulgação do livro “ histórias da história do Núcleo do Mem do Algarve” através de vários lançamentos 

(Congresso do Porto, Feiras do Livro de Faro e de Portimão, Escola do Alto de Rodes/Agrupamento D Afonso III. Sábados Pedagógicos…); 

 

No início do ano letivo de 2015/2016, o registo de distribuição de tarefas foi renovado e também no início do ano letivo de 2016/2017, mantendo-

se da seguinte forma:      

 

C
o

m
is

sã
o

 C
o

o
rd

e
n

a
d

o
ra

 

Tarefas Responsáveis 

Comunicação; 

(ver os e-mails; tratar da 

correspondência;…) 

Maria Eugénia Jesus (mail geral e instituições) 

Ângela Galvão (novos sócios)  

Tesouraria Bernardete Viegas e Ângela Galvão  

Outras (Folha Informativa Regional; …) 
Maria Eugenia Jesus, Isabel Reis, Odete Xarepe (agenda da CMF) 

Maria de Jesus Fernandes e David Costa (newsletter) 

Coordenação de Ciclos 

Pré-escolar: Bernardete Viegas, Fátima Candeias, Carla Martins, Isabel Reis, Lina Martins  e  

Dulce Correia 

1.º Ciclo: Odete Xarepe, Maria Eugénia Jesus, Ângela Galvão e David Costa  

Disciplinas: Maria de Jesus Fernandes 

Formação 

Pré-escolar:  

Dulce Correia e Bernardete Viegas (Curso),  

Carla Martins (Oficina de iniciação) 

 Maria Eugénia e Lina Martins (Entrar no Mundo da Escrita) 

1ºciclo: Odete Xarepe (Curso) 
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 Disciplinas: Maria Fernanda Lima (Curso) 

Revista Odete Xarepe (apoio do grupo de escrita/flash trimestral) 

Centro de Recursos 
Organização dos sábados pedagógicos (material dos comunicadores, certificados, 

presenças, cafés...) Grupo das educadoras da CC 

Página/Moodle 

Maria Eugénia Jesus e Lina Martins (Moodle) 

Fátima Candeias (Facebook)  

David Costa e Maria de Jesus Fernandes (envio de informações aos sócios) 

Plano e relatório anual e 

correspondência 

Maria Eugénia Jesus 

Odete Xarepe  

 

c) Parcerias / protocolos   

 Participação de M. Eugénia em dois júris de provas públicas do Mestrado em Ensino do 1º e 2ºciclos do Ensino Básico – UALG; 

 Elsa Vilhena e Eugénia de Jesus, sócias do MEM, colaboraram institucionalmente com a Universidade do Algarve ESEC- Licenciatura em 

Educação Básica- Iniciação à PP III, (a decorrer em 2017) pelo que receberam as alunas para um período de observação no final de 

2016. 

 Tem havido colaboração de alguns sócios com: 

• A UALG (colaboração com Curso de Educadores Sociais e com o Curso de Complemento de Formação em inglês na disciplina de 

Comunicação e linguagem); 

• Centro Formação professores (CFAE – Ria Formosa na colaboração pontual com a formação); 

• Associação de Professores de Matemática (APM – com a colaboração de alguns Sócios na comissão organizadora do Algarmat e 

na apresentação de comunicações e sessões práticas). 

 Isabel Reis, Maria Eugénia, Maria de Jesus e a Fátima Candeias deslocaram-se para fazer uma comunicação sobre Escrita e Trabalho de 

texto, ao núcleo do Barlavento - Portimão. Odete Xarepe acompanhou o grupo.  

 Deslocaram-se ao Núcleo Regional de Lisboa para animar o Sábado Pedagógico as educadoras- Fátima Candeias e Lina Martins e a 

professora- disciplinas – Maria de Jesus Pinto; 

 Educadoras da ACASO visitaram a sala da educadora Carla Martins com o objetivo de conhecer o trabalho do MEM. 

 Foi publicado um artigo da Maria Eugénia - artigos do XVENEC - na Revista Interações; 

 Reunião com a Casa de Angola, Associação que faz parte do comodato onde o MEM tem a sede.  

 Desenvolvimento de uma ação em parceria com a Biblioteca (dia 21 de janeiro), animou a sessão a sócia Olga Ludovico e o tema foi a 

Matemática, estiveram presentes 20 participantes e biblioteca. 

 Feira do Livro de Faro – apresentação do livro “histórias da história do núcleo do Algarve”. 

 Deslocação do grupo de escrita e da Bernardete (em nome da CC) a Portimão, no dia 9 de AGOSTO, para apresentação do livro dos 40 

ANOS DA HISTÓRIA do Núcleo do Algarve, na feira do Livro daquela cidade; 

 Fez-se a apresentação do livro dos 40 anos – MEM – Algarve: 22/09/16 - na Escola de Alto de Rodes, com organização da Associação de 

Pais desta escola e - 23/09/16 - no Sábado pedagógico após a apresentação do Plano de Ação/Formação; 
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 5 Elementos da Comissão Coordenadora deslocaram-se a Odemira – Biblioteca Municipal para uma formação (sensibilização do modelo 

do MEM). Estiveram presentes cerca de 60 pessoas entre professores de todos os graus de ensino, terapeutas da fala e psicólogos.  

 CONGRESSO - Fizeram-se contatos com pessoas de referência para a realização do Congresso em Faro (Diretor da ESE, Reitor da UALG). 

Pediu-se a colaboração de Pedro Branco e Cristina Nunes para negociações sobre a cedência do espaço integrado na UALG.  

3 Elementos da Comissão Coordenadora e a Dra. Cristina Nunes estiveram numa reunião com a Dra. Anabela Afonso - Chefe de Gabinete 

do Reitor da Universidade do Algarve.   

 Todas as educadoras da Comissão Coordenadora estiveram na apresentação das Orientações Curriculares, em Lisboa e em Faro, onde 

Assunção Folque fez uma comunicação. 

 

d) Participação nos CCP  

O Algarve esteve representado em todos os CCP, à exceção de um. 

Sempre se enviou toda a documentação necessária em tempo útil. 

 

3. Formação   

a) Funcionamento dos Grupos Cooperativos  

A Comissão Coordenadora continua a defender a organização de grupos cooperativos tendo em conta que, na história do Núcleo, foram o 

cerne da autoformação cooperada em ordem à construção da sua cultura profissional com aspetos e produtos muito positivos. Centrar o 

trabalho de reflexão em grupos cooperativos: 

 Investir no apoio à organização de grupos, nomeadamente no trabalho /reescrita de textos (1º ciclo); 

 Sugerir grupos para aperfeiçoamento de práticas em Matemática, em Trabalho de projeto, no Conselho, nas Artes, quer por sectores 

quer em articulação; 

 Propor grupos de estudo e aprofundamento do modelo a partir de leituras de textos organizados pelo Centro de recursos disponíveis no 

Moodle; 

 Organizar espaços e tempos para partilha da evolução dos grupos (dúvidas, aprendizagens, documentos…); 

 Facilitar trocas entre grupos com os mesmos temas de outros núcleos; 

 Organizar comunicações de trocas de saberes dos grupos em tardes a negociar e divulgar. 

 

No ano 2015/2016 funcionaram dois grupos cooperativos regionais e um inter-regional: 

 Pré-escolar - matemática  

 Interdisciplinar: grupo da escrita 

 Online: grupo inter-regional  

 

No ano 2016/2017 estão em funcionamento quatro grupos cooperativos: 

 Pré-escolar- matemática  

 Interdisciplinar: grupo da escrita 

 Online: grupo inter-regional  

 Grupo “sede”  
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b) Funcionamento dos Sábados Pedagógicos  

Os Sábados Pedagógicos foram organizados procurando envolver progressivamente os sócios e/ou grupos cooperativos locais com contributos 

de formadores de outros núcleos. 

Os Sábados Pedagógicos continuam a ser no Algarve uma referência positiva mas ainda com uma carência de participantes do 1.º CEB.  

Com efeito, o Núcleo nunca deixou de calendarizar e organizar, há já 38 anos, os Sábados mensais com uma divulgação alargada através do 

boletim do Núcleo – o “Flash Algarvio”, da agenda camarária, da comunicação por Internet, informação nos próprios sábados e em outros 

momentos e espaços em que o Núcleo participa.  

Este ano de 2016, os Sábados foram cumpridos da seguinte forma: 

 23 de janeiro 2016 -     Escola Básica 1º ciclo/JI do Carmo - Faro 14.30- 17.30 - TEMA:  Diferenciação pedagógica - 22 pré – escolar, 11 do 

1º ciclo e 4 disciplinas - Entrada de 1 novos sócios Plenário com Maria Eugénia Jesus e apresentação de práticas: Dulce Correia, Carla 

Martins e Maria de Jesus Fernandes. 

 20 de fevereiro 2016 -     Escola Básica 1º ciclo/JI do Carmo - Faro 14.30- 17.30 - TEMA:  O Trabalho curricular por projetos cooperativos - 

Plenário: Odete Xarepe – Projetos, quantos mais... Melhor! Pré-escolar: Lina Martins e Isabel Reis – Desenvolvimento de projetos na 

educação pré-escolar; Disciplinas e 1º ciclo:  Aprender por projetos - 26 pré – escolar, 9 do 1º ciclo; 2 disciplinas; 4 Universidade.  

 12 de março 2016 na ESEC Jornada- MATEMÁTICA -    31 alunos; 28 pré – escolar (alunas educadoras e algumas auxiliares); 11 - 1º ciclo; 

4 disciplinas; 1 NEE; 2 creche; 2 aposentadas; 1 universidade; 2 não referiram o nível a que pertenciam. Plenário-Manuela Guedes e 

apresentação de práticas: Olga Ludovico, Graça Bernardes, Lina Martins e Helena Silva  

 30 de abril 2016 Sábado pedagógico de abril – “Vamos falar de escrita” com a presença de 55 participantes:16 alunos ESE; 20 J.I.; 10 - 

1ºCEB; 5 disciplinas; 2 aposentadas; 2 do superior Plenário: Helena Horta e apresentação de práticas: Dulce Correia, Carla Martins e Elsa 

Vilhena  

 21  maio 2016  Sábado pedagógico:  “Avaliação” ,animado por colegas do núcleo de Portimão (Paula Campôa e Carla Silva), com a 

presença de 15 participantes e muita interação durante a comunicação: 9 do pré-escolar, 3  1º CEB, 1 disciplinas; 1 estudante e 1 

aposentada   

 Junho e julho – preparação do Congresso  

 23 de setembro 2016 Realização do 1º Sábado Pedagógico com a presença de 19 participantes, animado na 1ª parte por David Costa 

e Eugénia de Jesus e na 2ª por Eugénia de Jesus e Odete Xarepe (venda e autógrafos do livro do Núcleo) 

 15 de outubro 2016 Estiveram presentes 110 pessoas (25 do pré-escolar, 6 do 1º ciclo, 7 do ensino superior, 62 estudantes e 2 aposentados) 

Plenário _ A auto formação cooperada  no Movimento da Escola Moderna  por Maria Eugénia Jesus e apresentação de práticas : Paula 

Campôa e Helena Horta  

 19 de novembro de 2016 O Sábado decorreu com uma assembleia numerosa. Estiveram presentes 53 pessoas (17 da creche,18 do pré-

escolar, 8 do 1º ciclo- duas dela aposentadas, 2 das disciplinas, 4 auxiliares em salas de pré-escolar, 1 ATL, 1 estudante, 1 pai e 1 mãe) 

Tema do Plenário. A sintaxe do Modelo pedagógico e o trabalho autónomo no modelo do MEM – Joaquim Segura e apresentação de 

práticas: Joaquim Segura e Mónica Ricardo  

 10 de dezembro 2016 Estiveram presentes 19 pessoas sendo que 7 não estão fazer a formação creditada.  Plenário: O papel do diário e 

do conselho no desenvolvimento moral e social das crianças por Cristina Nunes e apresentação de práticas: Isabel Reis e Odete Xarepe  
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Em todos os Sábados tentou-se agendar um tempo, ou no início ou no final, para um breve Conselho de Núcleo com: 

 Informações nacionais (CCP, Encontros Nacionais…) 

 Informações regionais (Sábados/Curso, notícias da sede…) 

 Organização da formação (creditada e auto-cooperação) 

 Novidades do Moodle, Centro de Recursos, textos de apoio 

 

c) Ações acreditadas  

Foi possível organizar no ano letivo 2015/16   

 Curso de Análise Evolutiva do Modelo Pedagógico do MEM   

Este 5º Curso (iniciado em outubro de 2015) funcionou até ao seu término (maio de 2016), na Escola do 1º CEB do Carmo em Faro, 

envolvendo os três setores de ensino:21 formandas do Pré-escolar e 1º ciclo tendo como formadora a Maria Eugénia de Jesus, tendo 

terminado 16; 1 do Ensino por Disciplinas com a formadora Maria Eugénia de Jesus e como colaboradora Maria Fernanda Lima; 1 do 

Ensino por Disciplinas com a formadora Maria Fernanda Lima como colaboradora Maria Eugénia de Jesus.  

 Oficina de Iniciação ao Modelo pedagógico do MEM no pré-escolar, sendo formadora Fátima Candeias com 7 inscrições tendo apenas 

4 terminado a formação. 

 Oficina de Iniciação ao Modelo pedagógico do MEM no 1º CEB, sendo formadora Odete Xarepe – 2 formandas 

 

O 6º Curso (iniciado em outubro de 2016) 

 9 formandas do Pré-escolar tendo como formadora Dulce Correia. 

 3 formandas 1º ciclo tendo como formadora Odete Xarepe.  

 2 do Ensino por Disciplinas com a formadora Maria Fernanda Lima como colaboradora Maria Eugénia de Jesus   

 

Outras formações 2016/2017  

 11 formandos na Oficina de iniciação ao modelo no pré-escolar, formadora Carla Martins; 

 18 formandas na Oficina Entrar no Mundo da escrita tendo como formadora a Maria Eugénia de Jesus 

 

d) Participação nos Encontros nacionais e Congresso  

O Algarve esteve representado nos Encontros Nacionais, tendo organizado o Encontro da Páscoa de 2016.  

Participaram no Congresso nacional do Porto: 

Pré-escolar: 8 educadoras, 1º ciclo: 7 professoras, disciplinas: 2 professoras 
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Foram apresentadas: 9 comunicações: 

 

David Filipe C. S. Costa De projeto em projeto construímos conhecimento 

Maria Eugénia Coelho Baptista Jesus Escritas 

Mª de Jesus R. Pinto G. Fernandes Da escrita à educação literária  

Lina Martins e Rossana Lopes A Arte na Educação Pré-escolar 

Isabel Reis e Lina Martins Os projetos no jardim-de-infância 

Carla Marina Agrelos Martins e Dulce Maria Batista Correia A escrita no jardim-de-infância 

Sandra Marisa Martins Reigado Escrita... Alicerce de um per(curso) 

 

O Núcleo participou ainda na organização do Congresso através: 

 da montagem de trabalhos do pré-escolar na exposição que teve uma apreciação muito positiva;  

 da animação do convívio na noite da montagem do Congresso. 

 

e) Produção para a revista (e outras) 

Colaboraram na revista 13 pessoas, com depoimentos pessoais.  

 

Sobre o livro “histórias da história do núcleo do Algarve”  

Como é do conhecimento geral dentro da associação, o livro “Histórias da história do Núcleo do MEM do Algarve”, foi coordenado por Odete 

Xarepe e integra dezenas de depoimentos de professores, alunos, pais e instituições sobre as suas vivências e relações com o modelo 

pedagógico preconizado pela nossa Associação de Professores. Foi elaborado a partir de um projeto do Grupo Cooperativo de Escrita 

constituído por Eugénia de Jesus, Maria de Jesus Pinto, Fernanda Lima e Odete Xarepe, que se iniciou no ano letivo de 2013/14 e continuou a 

servir de apoio estimulante para uma comunicação no Congresso de 2014 em Lisboa, para a distribuição de um opúsculo com o índice e 

introdução do Livro no Encontro Nacional da Páscoa (2016) em Faro, para um esforço hercúleo de revisões continuadas, seleção de fotos, 

digitalizações de documentos (aqui com a ajuda prestimosa e preciosa do David Costa) e para, finalmente, conseguir da Editora Arandis o 

cumprimento da data de publicação para o livro ser distribuído no Congresso do Porto (Julho de 2016). Foi de facto uma maratona! Mas… 

outra se seguiu: no Porto esgotámos a 1ª entrega (50 exemplares) da editora, mas tínhamos de continuar a venda dos livros de forma a conseguir 

pagar a totalidade da edição. A Câmara Municipal de Faro prometera um apoio que teria de ter o seu tempo para se concretizar e entretanto 

urgia vender os restantes. A feira do livro de Faro (Julho), a convite da Biblioteca Municipal, deu oportunidade para mais umas dezenas de 

vendas. Já a de Portimão (Agosto), por convite da Editora, teve menor audiência de interessados. Os lançamentos continuaram e já neste ano 

letivo (Setembro) aconteceu, a 22 de Setembro na Escola do Alto de Rodes, organizado pela Associação de Pais desta Escola, e a 23, no 1º 

Sábado Pedagógico do MEM, na escola do Carmo. Foram ambos muito participados pelos presentes. No Alto de Rodes, com intervenções 

emocionadas de ex-alunos, de pais e de fundadores do Núcleo. No Carmo, com uma contextualização do processo e leitura de um 

depoimento, pelos animadores David e Eugénia, com muitas intervenções evocativas da importância e necessidade dos grupos cooperativos, 

seguida da venda e autógrafos do livro, até se esgotarem os disponíveis. 
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4. Comunicação  

a) Contacto pessoal com os sócios – este é feito através das presenças nos sábados pedagógicos e nas formações que se encontram a 

decorrer. Na promoção deste contacto recorre-se aos emails institucionais e privados para partilha/informação dos eventos 

agendados/formação. 

 

b) Utilização das comunicações virtuais – são uma estratégia recorrente, pois é através destas comunicações que mais rapidamente 

alcançamos os docentes. 

 

c) Plataforma Moodle e página – a plataforma tem sido o recurso logístico para o esclarecimento e apoio à formação e à dinâmica das 

comissões coordenadoras. A página é também uma estratégia de fácil acesso para a divulgação sobre questões da pedagogia, publicitação 

da formação e partilha da vida associativa do Núcleo Regional. 

 

5. Balanço geral 

 A Comissão Coordenadora tem representantes de todos os setores de ensino e funciona como equipa coesa de trabalho pedagógico e 

oficinal;  

Faz-se a distribuição de tarefas/ responsabilidades no início de ano e uma avaliação continuada com registo próprio, sendo a mesma positiva; 

A organização dos Sábados Pedagógicos contemplou temáticas formativas apelativas, com recurso a instituições parceiras (ESE, UALG, Centros 

Formação, Câmara Municipal de Faro, Bibliotecas Municipais e/ou de Escolas…); 

Continuou-se o esforço de aproximar os sócios e arranjar novos sócios, contudo mantem-se a dificuldade no 1º ciclo e nas disciplinas, 

Melhorou-se a comunicação com sócios e demais professores e teve-se um feedback positivo, aumentando o número de presenças;  

Continuou-se o trabalho de comunicação/ relação com a sede nacional através dos Registos de ocorrências e folha de Balanço enviados 

atempadamente; 

Continuou-se a enviar o mapa de despesas e respetivos documentos mensalmente bem como se elaborou para o ano 2016/2017 proposta de 

orçamento;  

Continuou-se a atualizar os mails de sócios, professores em geral e instituições e débitos diretos dos sócios; 

Prestámos todo o apoio solicitado e necessário ao novo Núcleo do MEM – Algarve Barlavento.  

Aceitámos o convite de organizar o Encontro da Páscoa que se realizou com muito sucesso. 

Aceitámos o desafio de organizar o Congresso 2017 e prontamente iniciámos esforços e contactos para que decorra tudo muito bem. 
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3.4. NÚCLEO REGIONAL AVEIRO 

 
1. Introdução 

O plano de ação foi delineado tendo em conta o balanço do trabalho realizado pelo núcleo no ano letivo anterior e as linhas de ação definidas 

no encontro da Páscoa. 

Foram definidas como metas/prioridades do plano de ação as seguintes: 

Continuar a desenvolver estratégias para angariar novos sócios. 

Promover formação acreditada: 

Continuar e concluir a Oficina de Iniciação ao Modelo do pré-escolar e o CAE V 

Promover uma Oficina de Iniciação ao Modelo do MEM no 1.ºCEB 

Reforçar o apoio às educadoras a trabalhar em creche com formação não creditada. 

Assegurar a continuidade da autoformação cooperada com a dinamização de grupos cooperativos.  

Manter o compromisso de realizar reuniões de coordenação mensais.  

Dinamizar grupos de escrita sobre a profissão; 

Promover maior comunicação entre os sócios do núcleo; 

Estreitar relações com o Departamento de Educação da Universidade de Aveiro. 

 

2. Vida associativa: 

a) Funcionamento do núcleo  

O núcleo “elegeu” nova coordenação, tendo incorporado uma sócia recente, mas com participação ativa na vida do núcleo. 

A equipa passou a ser constituída por cinco elementos e assumiu as seguintes funções: 

Participação mensal nos CCP com pelo menos um elemento;  

Promoção de reuniões mensais para tratar de todos os assuntos do núcleo; 

Uso do correio entre reuniões de modo a articular e manter a organização; 

Organização dos sábados pedagógicos; 

Definição do Plano de Ação do núcleo; 

Definição em articulação com as formadoras do plano para a oficina de iniciação do modelo no 1.º CEB;  

Divulgação das atividades do núcleo;  

Participação no Encontro Nacional; 

Gestão da verba atribuída ao núcleo e envio do resumo mensal de receitas e de despesas; 

Participação nos Encontros Nacionais (pré-escolar e primeiro ciclo em novembro e em dezembro); 

Participação no apoio à organização do Congresso. 
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A partir de setembro de 2016, alterámos a agenda dos sábados pedagógicos.  

 

b) Apoio e relação com os sócios  

Procurou-se responder às necessidades e interesses manifestados pelos sócios na elaboração do Plano para o ano letivo 2016/2017. 

 

c) Parcerias/protocolos  

Continuação da parceria com a Universidade de Aveiro com renovação automática do protocolo de utilização de instalações para as sessões 

dos sábados. 

 

d) Participação nos ccp 

A Comissão coordenadora fez-se representar na grande maioria dos CCP e procurou enviar atempadamente a documentação pedida pela 

direção.  

 

3. Formação: 

a) Funcionamento dos grupos cooperativos  

No período de janeiro a julho funcionou um grupo cooperativo constituído por duas docentes do 1.º CEB. Apresentou uma comunicação no 

Congresso 2016. 

No período de setembro a dezembro, funcionaram 5 grupos cooperativos: 1 de creche, 3 de pré-escolar, 1 do 1º ciclo. Estes realizaram 3 sessões 

de trabalho, preenchendo a respetiva ficha de projetos.  

 

b) Funcionamento dos sábados pedagógicos 

No período de janeiro a junho, no início de cada Sábado Pedagógico, realizou-se um pequeno Conselho de Núcleo onde a coordenação 

prestou algumas informações aos sócios sobre o Plano de Ação e procurou apelar à constituição de grupos cooperativos. Procurou ainda 

recolher dos sócios sugestões de melhoria e prestar esclarecimentos sobre a dinâmica do Movimento junto dos não sócios.  

 

Para além desses Conselhos de Núcleo mensais, realizaram-se duas reuniões do conselho de núcleo com a participação dos elementos mais 

ativos da Regional: uma em junho, para preparação das comunicações e da exposição a levar ao Congresso e outra em setembro para 

redefinição do plano de ação. 

 

Plano dos Sábados Pedagógicos: 

Relatos de Práticas e Sessões dos grupos Cooperativos 

 

TEMA  DATA DINAMIZADOR  Nº de presenças  

Das atividades Experimentais aos 

Projetos 
16/janeiro/16 Manuela Guedes 

 16 + 12 

 

O invisível dos inviZimals e outras coisas 

pequenas”  
6/fevereiro/16 Estela Rodrigues  

 4 +11 
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A Turma mista, uma história 

inacabável  
12/março/16 Pedro Branco 

            10 +11 

 

Ler o que se vê 09/abril/16 Luís Vasco Goucha 
18 +10 

 

PERCURSOS DE SABERES, PARTILHA DE 

CAMINHADAS… 
14/maio/16 Comissão Coordenadora do Núcleo de Aveiro 37 

No ano letivo 2016/17, alterámos a forma como de organização dos sábados pedagógicos:  

A primeira parte de algumas manhãs, ao longo do ano, será destinada ao trabalho em grupo cooperativo e a segunda parte à 

apresentação de relatos de prática por sócios do Núcleo.  

1.ª parte –Conselho de Núcleo 

2.ª parte - Relato de práticas: Creche: 

Primeiras experiências numa 

comunidade de aprendizagem 

24/setembro/16 Sónia Félix e Liliana Videira 30 

1.ª parte – Grupos Cooperativos 

2.ª parte - Relato de práticas - 

“Produção de obras, atividade 

cultural guiada por projetos”. 

Presenças:  

17/outubro/16 Alexandra Cruz 26 

1.ª parte – Grupos Cooperativos 

2.ª parte - Relato de práticas “A rotina 

de um dia numa sala de JI MEM - os 

primeiros passos de um caminho” 

14/novembro/16 

Armanda Gonçalves, Filipa Mendes, Cláudio Ramos, 

Sara Marques, Rita Rocha, Clarisse Batista e Cristina 

Bernardes (formandas da Oficina Pré-escolar) 

24 

1.ª parte – Grupos Cooperativos 

2.ª parte – Convívio de Natal 
10/dezembro/16 Equipa de Coordenação  28 

 

c) Ações acreditadas 

 Oficina de iniciação ao Modelo Pedagógico – pré-escolar 

Iniciou-se em outubro de 2015, com 11 formandos inscritos, dos quais 10 entregaram o trabalho final. 

Formadoras: Esperança Gomes e Conceição Ventura. 

 V Curso de análise evolutiva para o pré-escolar e 1º ciclo com 12 formandos inscritos, uma excedeu o limite de faltas, das restantes 11 

apenas 9 entregaram o trabalho final.  

Formadora: Teresa Sousa com a colaboração de Marlene Moreira. 

Realizaram-se 5 sessões no ano de 2016; a 16 de janeiro, 13 de fevereiro, 12 de março, 09 de abril e 14 de maio 
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d) Participação nos encontros nacionais e congresso 

Participação com 29 inscrições no 36º Congresso (Porto) com a apresentação de cinco comunicações (1 de creche, 3 Pré-escolar e 1 de 1.º 

CEB) e Comunicação no Plenário subordinado ao tema “Produção de obras, atividade cultural guiada por projetos”. 

 

Encontro Nacional (Lisboa, janeiro) – 1 participante 

Encontro do 1.º CEB (Lisboa, novembro) – 1 participante 

Encontro do Pré-escolar (Lisboa, dezembro) – 1 participante 

 

e) Produções para a revista (e outras) 

Colaboração com dois depoimentos na Revista 2016, comemorativa do 50.º aniversário do MEM. 

 

f) Outras iniciativas 

Oficina de Formação Cooperada em creche 

Iniciou-se em 21 de novembro de 2015 a maio de 2016 num total de seis sessões presenciais. Inscreveram-se 17 formandos mas seis desistiram 

ao longo das sessões, das onze que concluíram algumas não apresentaram o portfólio da formação.  

Formadora: Marta Bettencourt com a colaboração de Sílvia Capela e Inês Lourenço que dinamizaram as sessões em Aveiro. 

 

4. Comunicação 

a) Contato pessoal com os sócios  

 

No início de ano letivo, cada elemento da coordenação fez um contacto mais direto e personalizado com os sócios para uma melhor 

sensibilização para participar mais ativamente na vida do núcleo, nomeadamente, integrando grupos cooperativos. 

Elaboração da folha informativa “Reflexo” do último trimestre de 2016.  

Realização de um convívio entre sócios no fim do Sábado Pedagógico de dezembro. 

 

b) Utilização das comunicações virtuais  

Divulgação das atividades através de correio eletrónico, na página de facebook do núcleo e do moodle 

Elaboração mensal do cartaz dos sábados pedagógicos para divulgação das sessões aos sócios, nos agrupamentos de escolas e a outras 

entidades.  

 

c) Plataforma moodle e página 

Consulta de documentos/textos necessários às diferentes modalidades de formação 

Divulgação do plano de ação da regional 
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5. Balanço geral 

 Alteração, em setembro de 2016, da forma de organização dos Sábados Pedagógicos com a inclusão do momento destinado à reunião 

dos Grupos Cooperativos, dando resposta às necessidades manifestadas por vários sócios, de aprofundar diferentes aspetos do modelo, 

através do trabalho cooperativo. 

 Os espaços utilizados para a formação, cedidos pela UA, continuaram a valorizar e dar visibilidade às atividades do núcleo. 

 A partilha promovida pelas comunicações apresentadas por sócios de diferentes núcleos. 

 Investimento na apresentação de comunicações por sócios do núcleo 

 Como prioridades, continuaremos a investir na: 

a) Dinamização de grupos cooperativos e de aprofundamento; 

b) Dinamização de grupos de escrita sobre a profissão; 

c) A promoção de mais comunicações pelos sócios do núcleo. 

 

 

Aveiro, 20 de Janeiro de 2017 

 

A coordenação: 

 

Alexandra Cruz 

Adelaide Alves 

Liliana Alves 

Sara Ferreira 

Teresa Sousa 
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3.5. NÚCLEO REGIONAL BEJA 

 
1. Introdução 

O desenho do plano de ação para o ano 2015-16 baseou-se, essencialmente, nas necessidades que foram emergindo e na capacidade de 

resposta da comissão organizadora do núcleo. 

Verificando-se que muitos dos sócios não revelaram interesse em frequentar as ações propostas, as atividades do núcleo centraram-se na 

dinamização mensal dos sábados pedagógicos para o pré-escolar e 1.º ciclo e na divulgação dos encontros organizados pelo MEM. 

A impossibilidade de participação nos CCP’s foi uma das preocupações que se manteve durante todo o ano e que não se conseguiu 

ultrapassar. 

 

2. Funcionamento da Comissão Coordenadora  

A Comissão Coordenadora teve alguma dificuldade em reunir. 

A informação foi passada através de email.  

As tarefas que foram distribuídas e assumidas pelos elementos acabaram por ser da responsabilidade de uma ou duas pessoas. 

Todos os elementos que integram a comissão reconhecem que, por falta de tempo, nem sempre cumpriram as responsabilidades que 

assumiram. 

Foi sugerido que outros elementos, com maior disponibilidade, integrem a comissão. 

 

3. Funcionamento dos Grupos Cooperativos  

Não se constituíram grupos cooperativos. 

 

4. Dinamização da Formação Acreditada  

Não houve inscrições. 

 

5. Funcionamento dos Sábados Pedagógicos  

Numa tentativa de apelar à participação dos sócios do núcleo foi enviada uma carta a todos os sócios que constam na lista enviada pela 

sede. Nesse documento (em anexo) relatava-se a situação do núcleo e fazia-se apelo a uma participação mais ativa. 

A carta não surtiu qualquer efeito. Obteve-se uma resposta. 

No mês de novembro, em parceria com o IPBeja, e com base no protocolo estabelecido com o MEM, realizou-se um Encontro Pedagógico 

sobre Avaliação no pré-escolar, 1º e 2.º ciclo que contou com a colaboração de colegas do núcleo de Lisboa e onde estiveram presentes 

cerca de 120 pessoas. 

Realizaram-se, mensalmente, sábados pedagógicos para o pré-escolar e 1.º ciclo. 
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A divulgação foi realizada no início do ano e através da folha informativa mensal. 

As sessões, ainda que tenham uma fraca participação de sócios, são frequentadas por alunos da ESEB que estão a fazer a sua formação 

profissional no pré-escolar e no 1.º ciclo. 

O grupo do 1.º ciclo tem vindo a diminuir a sua participação nos sábados (4 ou 5 elementos) 

O facto de o grupo de participantes revelar alguma instabilidade levou-nos a pensar em encontrar outras formas de nos encontrarmos e com 

outra regularidade.  

A reunião que tivemos com os elementos da direção que se deslocaram a Beja foi uma preciosa ajuda para tomarmos algumas decisões. 

Assim, os encontros de sábado funcionam um pouco à semelhança de um grupo cooperativo e acontecem em meses alternados com inicio 

em novembro de 2016. Uma colega do núcleo de Lisboa (pré-escolar) e um colega do núcleo de Lisboa (1.º ciclo) colaboram com o núcleo 

de Beja disponibilizando-se em dinamizar estas sessões. 

 

6. Outras atividades do Núcleo  

Algumas educadoras do núcleo têm realizado comunicações em seminários/encontros onde apresentam o modelo do MEM. 

 

7. Participação nas atividades do MEM  

Uma educadora do núcleo fez comunicação no congresso. 

 

8. Colaboração com outras entidades 
A ESEB tem solicitado a colaboração do núcleo para a dinamização de seminários destinados aos cursos de formação de professores e, em 

resposta, o núcleo contactou algumas educadoras que partilharam as suas práticas com as alunas, não só nos seminários que dinamizaram, 

mas permitindo visitas às salas para apresentação do modelo do MEM e do cenário educativo em que ele decorre. 

 

9. Balanço geral  

O aspeto mais positivo deste ano foi o termos estabelecido um protocolo entre o MEM e o IPBeja que nos permite ter um espaço onde podemos 

realizar os encontros relacionados com a vida do núcleo. 

Apesar das dificuldades sentidas, tanto na coordenação do núcleo como no número de participantes nos encontros de sábado, a atividade 

do núcleo manteve-se. 

A formação acreditada e os grupos cooperativos constituem, neste momento, motivo de reflexão da comissão coordenadora por considerar 

que poderão vir a ser formas de dinamização e de angariação de novos sócios. 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Atividades e Contas 2016       www.movimentoescolamoderna.pt     

 

MOVIMENTO DA ESCOLA MODERNA 

64 

 

 

3.6. NÚCLEO REGIONAL BENEDITA/LEIRIA  
 

1. Introdução 

A Comissão Coordenadora do Núcleo de Benedita/Leiria apresenta o seu relatório de atividades. Este, espelha uma atividade muito reduzida 

mas, a possível neste momento, tendo em conta as disponibilidades de tempo dos elementos que constituem a coordenadora. São eles a 

Catarina Marquês, a Carla Radamanto e a Catarina Bagagem. A nossa intenção é manter o Núcleo em funcionamento, embora não 

consigamos organizar outras atividades, a não ser os Sábados Pedagógicos. Apesar de tudo, temos sentido satisfação com o nosso trabalho, 

pois que sentimos o interesse e a participação dos colegas. 

 

2. Funcionamento da Comissão Coordenadora  

A comissão coordenadora do núcleo de Benedita Leiria neste ano de 2016 organizou uma jornada pedagógica que se realizou na instituição 

Infancoop nas Caldas da Rainha. Esta jornada foi bastante participada. Contámos com a colaboração do Pascal Paulus, da Adelaide Vala e 

da Assunção Folque, do Núcleo de Lisboa. A organização desta ação foi importante, pois não realizávamos atividades no Núcleo já há algum 

tempo. 

Em setembro fizemos uma reunião de Núcleo e acordámos, para o presente ano letivo, organizarmos mensalmente. Escolhemos o último 

sábado de cada mês. 

Para agilizarmos os contatos entre os elementos da Comissão Coordenadora, decidimos criar um grupo no messenger e conversarmos a partir 

daí. Sabemos que é mais importante discutirmos de uma forma presencial e esta é uma grande preocupação do Movimento. Pretendemos 

fazer isso logo que nos seja possível.  

Durante o ano de 2016, realizámos três reuniões da Comissão Coordenadora e conversámos diariamente através do messenger que concluímos 

ter-nos aproximado bastante e ajudando-nos a resolver problemas que se levantaram, nomeadamente a tomar decisões no imediato.  

 

3. Funcionamento dos Grupos Cooperativos  

Neste ano não funcionaram grupos cooperativos. 

 

4. Dinamização da Formação Acreditada  

Neste ano não organizámos formação acreditada. 

 

5. Funcionamento dos Sábados Pedagógicos  

De janeiro de 2016 a setembro de 2016 inclusive não realizámos sábados pedagógicos No ano de 2016 só concretizamos sábado pedagógico 

em outubro e novembro, sempre no último sábado do mês. 

Decidimos este ano letivo descentralizar os sábados pedagógicos, que até aqui se realizavam sempre na ESEC´S do IPLeiria. Considerámos 

importante alargar os sábados para um público que está longe de Leiria e que demonstrava estar interessado em participar nos sábados 
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pedagógicos. Assim em outubro foi na INFANCOOP nas Caldas da Rainha. Em novembro na Fundação Vida Nova em Alcobaça e o próximo 

será na ESEC´S do IPLeiria. Rodará pela mesma ordem de 3 em 3 meses. 

 

6. Outras atividades do Núcleo  

O Núcleo organizou uma jornada pedagógica no dia 12 de março de 2016 na Infancoop, nas Caldas da Rainha. Realizámos esta ação nesta 

instituição porque os sábados pedagógicos realizados em Leiria não estava a ser muito participados. Considerámos que poderíamos 

descentralizar a nossa ação, porque aquela instituição nos manifestou grande interesse em organizar formação para os seus colaboradores 

com o modelo do MEM e pediam a nossa colaboração. Assim, fomos a CCP levar a nossa proposta isolada para março e foi muito bem aceite.  

Nesta jornada tivemos três comunicações: creche, pré-escolar e 1º ciclo. Na creche com a Assunção Folque, no pré- escolar com a Adelaide 

Vala e no 1ª ciclo com o Pascal Paulus.  

Por ter sido tão participada (102 participantes) levou- nos a considerar a importância em fazer também os sábados pedagógicos do próximo 

ano em outros locais. 

 

7. Participação nas atividades do MEM  

Estivemos representadas no 38º Congresso do MEM no Porto pela Catarina Marquês mas não expusemos nenhum trabalho.  

Estivemos presentes no CCP de janeiro, outubro e novembro. 

 

8. Colaboração com outras entidades 

Temos colaborado com a ESEC´S do IPLeiria com comunicações pontuais nas aulas de licenciatura e mestrado. Este ano decidimos desocupar 

o gabinete que anteriormente nos tinha sido cedido, por não termos realizado lá qualquer atividade.  

Também pedimos a colaboração da instituição onde trabalha a Catarina Marquês (Fundação Vida Nova em Alcobaça)  e da Carla 

Radamanto (Infancoop em Caldas da Rainha) de modo a realizarmos nestes locais os sábados pedagógicos.  

É importante referir que estas parcerias com as instituições não estão formalizadas por escrito. 

 

9. Balanço geral  

A comissão coordenadora sentiu que depois desta paragem na vida do núcleo, em que apostámos na nossa formação, voltar também foi 

importante. Apesar de, como dissemos anteriormente, nos “encontrarmos” pelo messenger, ficámos mais próximas pois as conversas sobre o 

núcleo e o MEM são diárias.  

A jornada que fizemos em março nas Caldas da Rainha foi bastante participada e foi importante para percebermos que estava na hora de 

descentralizar um pouco os sábados pedagógicos de Leiria, que estavam a ser muito pouco participados,  para outros locais que, neste 

momento, mais procuram o Movimento. Ao realizarmos os Sábados em diferentes locais, abrangemos outras áreas do distrito. Percebemos, 

também, que havia muitas pessoas interessadas e que agora era nossa obrigação dar-lhes algo mais.  

Neste findar de ano concluímos que a nossa melhor aposta foi descentralizar os sábados pedagógicos. Estamos com as salas cheias e o trabalho 

é muito bem dividido porque cada uma fica responsável por organizar tudo na sua respetiva instituição. 
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3.7. NÚCLEO REGIONAL COIMBRA 
 

Introdução 

O plano de ação definido para o ano de 2016 teve as seguintes finalidades: 

 Divulgar o Movimento da Escola Moderna;  

 Manter a dinâmica dos Sábados de Animação Pedagógica como momento de partilha de saber; 

 Promover a adesão de novos sócios; 

 Envolver os professores do 1º CEB na vida do Núcleo.  

 

1. Vida Associativa  

 Conscientes da dificuldade de mobilização, particularmente dos professores do 1º CEB, para dar suporte e sustentação à vida 

democrática que se pretende vivenciar no Núcleo, enquanto espaço e tempo de construção de saberes sustentados na prática 

pedagógica refletida, elaborámos o seguinte plano de ação:  

 Comunicação com os sócios; 

 Manutenção dos Sábados de Animação Pedagógica mensais, privilegiando a comunicação de práticas pedagógicas; 

 Continuação da divulgação das atividades do Núcleo na plataforma “Moodle”; 

 Constituição de Grupos de Trabalho Cooperativo. 

 

Funcionamento da Comissão Coordenadora  

A Comissão Coordenadora reuniu quando necessário; distribuiu tarefas entre os seus membros e adotou a estratégia de recurso sistemático às 

novas tecnologias de comunicação, como potenciadoras de um trabalho efetivo, na impossibilidade de conciliação de horários para 

encontros presenciais.   

Tratou dos seguintes assuntos: 

 Planificação das atividades a desenvolver; 

 Dinamização de Sábados Pedagógicos;  

 Recolha e compilação de documentação para os CCP; 

 Divulgação dos Sábados Pedagógicos a realizar mensalmente; 

 Elaboração dos balanços mensais; 

 Atualização da página do Moodle. 
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Participação nas atividades do MEM  

A Comissão Coordenadora participou, sempre que houve disponibilidade dos elementos da Coordenação, nos CCP, integrou o Encontro 

Nacional do Pré-Escolar. Três elementos da equipa de coordenação estiveram presentes no Congresso Anual. Neste evento participamos com 

a comunicação “Brincar com arte ou a arte de brincar”. 

 

Outras atividades do Núcleo 

 

2- Formação 

Funcionamento dos Grupos Cooperativos  

 

Funcionamento dos Sábados Pedagógicos   

Entre janeiro e dezembro realizaram-se Sábados Pedagógicos com duração de 3h, direcionados para a creche, pré-escolar, 1.º ciclo. 

 

Dinamização da Formação Acreditada 

 Não foi realizada qualquer formação acreditada. 

 

3- Informação e Comunicação 

 Divulgação dos Sábados Pedagógicos a realizar mensalmente; 

 Elaboração dos balanços mensais; 

 Atualização da página do Moodle; 

 Gestão da conta de correio eletrónico. 

 

 

4 - Colaboração com outras entidades 

Manteve-se a colaboração com a ESEC para a realização dos Sábados Pedagógicos. 

 

5 - Balanço geral  

Relativamente às atividades previstas todas foram realizadas à exceção da constituição dos grupos cooperativos.  

Manteve-se uma participação elevada nos Sábados Pedagógicos, salientando-se, como aspeto positivo, o empenho de todos os 

intervenientes, o que promoveu o sucesso/qualidade dos mesmos. Como aspeto menos positivo, destaca-se a pouca participação de 

docentes do 1.º ciclo e das disciplinas, bem como a pouca adesão de sócios. 
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3.8. NÚCLEO REGIONAL ÉVORA 
 

 

Introdução  

O Núcleo Regional de Évora, desenvolveu no ano de 2016, o seguinte Plano de Atividades: 

 Realização dos Sábados Pedagógicos, abertos a todos os profissionais de educação;  

 Formação Acreditada, do Modelo Pedagógico do Movimento da Escola Moderna para sócios e não sócios do MEM, nas modalidades 

de Oficina e Curso. 

 Constituição de Grupos Cooperativos, para incentivo e desenvolvimento da formação cooperada entre os sócios. 

 Comunicação entre a Comissão Coordenadora Regional e as Comissões Especializadas Permanentes.  

 Envolvimento dos sócios mais novos na vida do Núcleo Regional, atribuindo-lhes responsabilidades. 

  

Funcionamento da Comissão Coordenadora  

A Comissão Coordenadora desenvolveu as seguintes funções: Dinamização dos sócios; Participação mensal no Conselho de Coordenação 

Pedagógica; Participação nos Encontros Nacionais; Participação no Congresso Nacional; Gestão da verba atribuída ao Núcleo pela Direção 

e elaboração da folha Mensal de despesas para a Contabilidade da Associação; Elaboração do balanço mensal de atividades; Organização 

e divulgação dos Sábados Pedagógicos; Dinamização das reuniões de Conselho de Núcleo da Regional; Dinamização da Formação 

Acreditada; Dinamização dos sócios para a constituição de Grupos Cooperativos. 

  

Mensalmente, após cada Sábado Pedagógico, realizaram-se as reuniões de Conselho de Núcleo, nas quais se fazia a avaliação da vida do 

Núcleo, e se programavam as atividades a realizar no mês seguinte. 

 

Funcionamento dos Grupos Cooperativos 

Durante o ano letivo 2015/2016 funcionaram três grupos cooperativos de auto formação cooperada. Um dos grupos cooperativos foi 

coordenado pela Inês Filipe e constituído por 4 sócios da educação especial dos vários graus de ensino. Ao longo do ano letivo este grupo, 

refletiu sobre as suas práticas nas escolas, no sentido de as tornar cada vez mais inclusivas. Outro dos grupos cooperativos foi coordenado pela 

Ângela Rodrigues e era constituído por 4 professores do ensino por disciplinas. O terceiro grupo cooperativo funcionou como oficina não 

acreditada, foi coordenado pela Assunção Folque e era constituído por 12 educadoras colocadas em creche, e que ao longo do ano se 

apropriou e refletiu sobre o modelo pedagógico do MEM, aplicado à creche. 

 

Dinamização da Formação Acreditada  

No ano letivo de 2015/16 funcionaram um Curso de Análise Evolutiva do Modelo Pedagógico do Movimento da Escola Moderna, para todos 

os ciclos de ensino, e uma Oficina de Iniciação ao Modelo Pedagógico do MEM no pré-escolar. O Curso de Análise Evolutiva do Modelo 
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Pedagógico do Movimento da Escola Moderna foi frequentado e concluído por 5 formandas: 2 educadoras de infância, 2 professoras de 2º 

ciclo e 1 professora do 1.º ciclo.  

A oficina de iniciação ao modelo pedagógico do MEM foi frequentada e concluída por 4 educadoras. 

As formadoras do curso de Análise Evolutiva do Modelo Pedagógico do Movimento da Escola Moderna foram a Inês Filipe e a Ana Artur, para 

o grupo do pré-escolar e 1º-Ciclo do ensino básico, e a Ângela Rodrigues, para o grupo do ensino por disciplinas.  

A formadora da oficina de iniciação ao modelo pedagógico do MEM foi a Lília Marques, com a colaboração da Conceição Canivete. 

 

Funcionamento dos Sábados de Animação Pedagógica  

Data Tema Dinamizadores 

 

 

23/01 

 

Plenário - O Tempo de Estudo Autónomo 

 

Relatos de Práticas: 

 

Ensino por Disciplinas - O Tempo de Estudo Autónomo na Organização do Ensino e 

da Aprendizagem de Disciplinas 

 

Pré-escolar e 1ºCiclo - A Regulação do Trabalho Individual Mediado pelo Mapa de 

Atividades 

 

 

 

Manuela Avelar 

 

 

 

 

Conceição Canivete 

 

 

 

20/02 

 

 

 

 

 

 

Plenário - Planeamento e Avaliação Cooperada 

 

Relatos de Práticas: 

Pré-escolar e 1ºCiclo - Planeamento e Avaliação Cooperada no pré- escolar e 

no 1ºciclo” 

Ensino por Disciplinas - Planeamento e Avaliação Cooperada no ensino por 

disciplinas 

 

Luís Mestre 

 

 

Luís Mestre e Sofia Silva 

 

 

Ângela Rodrigues 

 

 

12/03 

 

 

 

 

 

 

Plenário - Diferenciação Pedagógica 

 

Relatos de Práticas: 

Pré-escolar e 1º Ciclo - Diferenciação Pedagógica: uma experiência em Creche 

Ensino por Disciplinas - Diferenciação Pedagógica no Ensino por Disciplinas 

Joaquim Segura 

 

 

Emília Ambrósio e Susana Maltês 

 

Joaquim Segura 
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18/04 

 

Plenário - A Escrita como Motor de Aprendizagem 

 

Relatos de Práticas: 

 

Pré-escolar e 1ºCiclo - A Escrita como motor de aprendizagem no pré-escolar e no 1º 

ciclo 

 

Ensino por Disciplinas - A Escrita como motor de aprendizagem no ensino por 

disciplinas 

 

Ivone Niza 

 

 

 

 

Sofia Silva 

 

 

 

Ivone Niza 

21 /05 Todos os graus de Ensino - Aprendizagem em Cooperação Sérgio Niza 

 

20/06 

 

Preparação de comunicações para apresentação no Congresso Nacional do MEM 

Todos os Ciclos 

 

Sócios 

 

15/10 

Plenário - A Sintaxe do Modelo Pedagógico do Movimento da Escola Moderna 

 

Relato de Práticas: 

Pré-Escolar e 1ºciclo - O modelo pedagógico do MEM no pré-escolar e no 1ºciclo 

 

Ensino por Disciplinas - O modelo pedagógico do MEM no Ensino por Disciplinas 

 

Ana Artur 

 

 

Inês Filipe e Lília Marques 

 

Ângela Rodrigues 

 

 

19/11 

Plenário - O Projeto: uma alavanca na pedagogia do MEM 

 

Relato de Práticas: 

Pré-Escolar e 1ºciclo -: Projetos: Uma Estratégia de Aprendizagem Cooperativa 

 

Ensino por Disciplinas – Os projetos no Ensino por Disciplinas 

 

Américo Peças 

 

 

 

 

Adelaide Vala 

 

 

Ângela Rodrigues 
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12/12 

Plenário - A regulação de comportamentos em Conselho de Cooperação Educativa 

 

Relato de Práticas: 

Pré-Escolar e 1ºciclo -: A regulação dos comportamentos no Jardim de Infância 

 

Ensino por Disciplinas – A regulação social do grupo-turma a partir do Diário 

Júlio Pires 

 

 

Conceição Canivete 

 

 

Júlio Pires 

 

Participação nas atividades do MEM  

O Núcleo participou nas reuniões do Conselho de Coordenação Pedagógica, nos Encontros Nacionais do Pré-escolar, do 1º ciclo e do ensino 

por disciplinas, nos encontros de formadores e no encontro nacional da Páscoa que se realizou em Faro.  

 

 A Ângela Rodrigues participou na dinamização de sábados pedagógicos das regionais de Lisboa e Vila Real; A Ana Artur participou, em 

representação do MEM, num encontro organizado pela Universidade do Minho, com a comunicação “A cultura pedagógica do MEM na 

construção cooperada da profissionalidade docente”. 

 

O Núcleo participou ainda no 38º Congresso Nacional do MEM, que teve lugar na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto, em Julho de 2016, com cinco comunicações, sendo duas do pré-escolar, uma da educação especial e duas do ensino 

superior. 

 

Colaboração com outras entidades  

O Núcleo Regional de Évora, enquanto instituição parceira da Universidade de Évora, desenvolveu ao longo do ano letivo atividades de 

formação nas quais participaram alunos e docentes da Universidade de Évora, bem como acompanhamento por parte de alguns sócios, nas 

suas salas de aula a alunas, em estágios pedagógicos de pré-escolar e 1ºciclo. 

É de salientar ainda a parceria com os jardins de Infância Irene Lisboa e Nossa Senhora da Piedade, em Évora, em cujas instalações funcionam 

as oficinas de formação para o pré-escolar e nas quais participam educadoras destas duas instituições. 

Do mesmo modo, é nas instalações da Escola Secundária Gabriel Pereira, em Évora, que se realizam as atividades inerentes ao funcionamento 

da comissão coordenadora do Núcleo e as reuniões do grupo cooperativo de docentes de educação especial. 

  

Balanço geral 

O balanço geral do Núcleo de Évora é um balanço positivo no que se refere às nossas práticas como forma de investimento numa melhor 

educação. 

Continuaram a ter lugar os Sábados de Animação Pedagógica, abertos a todos os profissionais de educação que connosco refletiram as 

práticas pedagógicas que vamos desenvolvendo nas escolas e também a formação acreditada, para professores dos vários graus de ensino 

e educadores de infância. 
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No último trimestre de 2016, iniciou-se um Curso de Análise Evolutiva do Modelo Pedagógico do MEM, para todos os graus de ensino, e uma 

Oficina “Entrar no Mundo da Escrita” para o Pré-escolar. 
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3.9. NÚCLEO REGIONAL LISBOA 

 

Durante o ano de 2016, a comissão coordenadora do Núcleo Regional de Lisboa tentou orientar o seu trabalho no sentido de: 

 dar continuidade à formação dos professores do Núcleo; 

 dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos sócios nas escolas e na área da investigação; 

 envolver os sócios na vida do núcleo; 

 promover uma maior organização dos grupos de autoformação cooperada; 

 promover uma maior utilização da plataforma Moodle como instrumento de comunicação e como ferramenta de apoio à formação; 

 organizar os sábados pedagógicos segundo a modalidade de Curso. 

 

Para concretizar estas intenções foram desenvolvidas várias ações, nomeadamente: 

 dinamização de Sábados Pedagógicos com temáticas conducentes à reflexão e troca de experiências, abrangendo todos os módulos 

da sintaxe do modelo pedagógico do MEM; 

 dinamização de Grupos Cooperativos no âmbito dos vários níveis de ensino; 

 dinamização de formação acreditada – cursos, oficinas, projetos e estágios –, destinada a docentes de vários níveis de ensino; 

 consolidação de novas oficinas de formação acreditada no âmbito da iniciação e do desenvolvimento da linguagem escrita, bem 

como da escrita para professores, destinadas aos docentes de todos os níveis de ensino; 

 promoção de um acompanhamento mais sistemático de sócios em início de carreira, desafiando-os para inúmeras situações de 

autoformação cooperada; 

 atualização mais sistemática da informação divulgada através da plataforma moodle; 

 organização de uma base de dados atualizada dos contactos dos sócios do núcleo. 

 

Funcionamento da Comissão Coordenadora  

A Comissão Coordenadora é composta por três educadoras de infância, quatro professores do 1.º Ciclo e dois professores do Ensino por 

Disciplinas (3.º Ciclo e Ensino Secundário), mantendo-se os elementos do ano anterior. 

 

A equipa reúne regularmente para organizar os Sábados Pedagógicos, para preparar a sua participação no CCP e outros encontros que exijam 

a participação do Núcleo e para o cumprimento de outras tarefas inerentes ao seu funcionamento, nomeadamente a preparação de 

correspondência para os sócios e escolas, a participação em reuniões com a Direção e a realização de balanços das atividades que se vão 

dinamizando. 

 

Funcionamento dos Grupos Cooperativos  

Durante o ano de 2015/2016, reuniram regularmente 7 grupos cooperativos, organizados da seguinte forma: 
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 1 grupo cooperativo de Creche;  

 3 grupos cooperativos com a temática “Aprofundamento do modelo pedagógico do MEM no 1.º ciclo; 

 1 grupo cooperativo com a temática “O modelo pedagógico do MEM no 1.º ano de escolaridade”; 

 1 grupo cooperativo com a temática “Metas de aprendizagem do 1.º ciclo”; 

 1 grupo cooperativo com a temática “Escrita para apropriação do currículo” – interciclos. 

 

As reuniões dos Grupos Cooperativos são momentos privilegiados para a troca de experiências, análise de práticas e materiais produzidos e 

aprofundamento teórico. As reflexões suscitadas têm-se revelado muito importantes para a melhoria das práticas pedagógicas dos 

participantes. Ao longo do ano, houve uma maior preocupação em: 

 fazer uma análise mais sistemática das práticas, recorrendo a textos do Centro de Recursos e disponíveis na plataforma moodle;  

 recorrer à escrita profissional para aprofundar o trabalho de formação; 

 utilizar o Moodle para apoio ao funcionamento dos Grupos Cooperativos.  

 

O trabalho dos Grupos Cooperativos é dado a conhecer aos sócios nos Conselhos de Núcleo e muitas das práticas são também divulgadas 

nos Sábados Pedagógicos, nos Congressos e na Revista. 

 

No pré-escolar a inexistência de mais Grupos Cooperativos continua a coincidir com um maior investimento na dinamização de Oficinas e 

outras modalidades de formação acreditada. Ressalva-se contudo que um número significativo de sócios participou nestas ações de 

formação. 

 

No 1.º ciclo verificou-se uma estabilização do número de Grupos Cooperativos decorrente de uma revalorização desta modalidade de 

formação. 

 

No ensino por disciplinas, manteve-se o Grupo Cooperativo, verificando-se quer a participação de um maior número de participantes, quer a 

integração de docentes de outros graus de ensino. 

 

Dinamização da Formação Acreditada 

 2 Oficinas de Iniciação ao Modelo Pedagógico do MEM (Pré-escolar); 

 1 Oficina de Iniciação ao Modelo Pedagógico do MEM (1.º ciclo); 

 1 Oficina intitulada «Entrar no mundo da escrita» (Pré-escolar); 

 1 Oficina intitulada «Iniciação formal à escrita» (1.º ciclo); 

 1 Oficina intitulada «Entrar no mundo da escrita» (1º ciclo); 

 1 Oficina intitulada «A integração das TIC na aprendizagem do currículo» (Pré-escolar e 1.º ciclo); 

 1 Oficina intitulada «A integração das TIC na aprendizagem do currículo» (Disciplinas - Humanidades); 

 2 Estágio no Modelo Pedagógico do MEM (Pré-escolar); 

 1 Curso de Análise Evolutiva ao Modelo Pedagógico do MEM (Pré-escolar e 1.º ciclo) 
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Funcionamento dos Sábados Pedagógicos  

As comunicações apresentadas abrangeram os três níveis de ensino: Pré-escolar, 1.º Ciclo e Ensino por Disciplinas. Tal como no ano anterior, os 

participantes que assim o entenderam puderam frequentar os Sábados Pedagógicos na modalidade de Curso de Análise Evolutiva.  

 

Considera-se que as práticas relatadas foram relevantes e proporcionaram reflexão por parte dos participantes. 

 

Para os professores do MEM, estes encontros foram fundamentais para análise das práticas e dos materiais produzidos, com vista ao 

melhoramento do seu trabalho pedagógico. 

 

Durante o ano de 2016 foram apresentadas as seguintes comunicações, em plenário e por grau de ensino: 

Data Plenários Pré-escolar 1.º Ciclo Disciplinas 

16 de janeiro 

O tempo de trabalho 

autónomo  

Sérgio Niza 

Trabalho em  

creche no MEM 

Vera Luís e Teresa Matos 

Tempo de Trabalho 

Autónomo ou onde as 

aprendizagens 

acontecem… 

Joana Ganho 

O tempo de estudo 

autónomo na organização 

do ensino e da 

aprendizagem de 

disciplinas 

Manuela Avelar Santos 

20 de fevereiro 

O desenvolvimento da 

linguagem escrita no 

modelo pedagógico do 

MEM  

 Marina Canuto 

O trabalho de apropriação 

da escrita numa sala de 

educação pré-escolar  

Adelaide Vala 

O desenvolvimento da 

escrita num contexto de 

organização cooperada  

 Inácia Santana 

O desenvolvimento da 

linguagem escrita em aulas 

de Português  

Marina Cunha 

16 de abril 

Trabalho comparticipado 

na aprendizagem e ensino 

do currículo  

 Ângela Rodrigues 

Trabalho com a 

matemática no pré-escolar  

Fátima Candeias  

e Lina Marques  

A Matemática e a 

intervenção no meio  

Vanessa Almeida  

O trabalho comparticipado 

e a construção de 

conceitos em literatura  

Maria Jesus Pinto 

21 de maio 

Conselho de Cooperação 

Educativa  

Manuela Guedes e Ana 

Abrantes 

O Conselho de 

Cooperação Educativa no 

Pré-Escolar  

Manuela Guedes  

O Conselho de 

Cooperação Educativa no 

1º Ciclo  

Ana Abrantes 

O Conselho de 

Cooperação Educativa no 

Ensino por Disciplinas 

Joaquim Segura 

18 de junho 
Balanço do trabalho dos grupos que se foram reunindo ao longo do ano, ora na forma de grupo cooperativo, ora nas 

várias modalidades de formação acreditada. 
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15 de outubro 

 

O modelo pedagógico do 

Movimento da Escola 

Moderna  

Filomena Serralha 

 

Apresentação do 

programa de atividades do 

Núcleo de Lisboa 

Comissão Coordenadora 

 

O modelo do MEM na 

educação pré-escolar 

Manuela Guedes 

Dois anos de escolaridade 

e tanto para fazer  

Mónica Nunes 

Os desafios de escrever 

com os alunos do Curso 

Profissional de Artes do 

Espetáculo 

Alexandra Barreto e Joana 

Martins 

19 de novembro 

Planeamento e avaliação 

cooperada 

Luís Mestre 

Planificação e avaliação 

cooperada: um percurso 

Ana Sousa e Sofia Silva 

Da planificação 

cooperada a uma 

avaliação formadora 

Diana Resende                   

Planificação e avaliação 

cooperadas no ensino por 

disciplinas 

Sílvia Guedes 

10 de dezembro 

Trabalho curricular guiado 

por projetos: produção de 

obras 

Marina Cunha 

Projetos na educação pré-

escolar 

Cristina Cardoso  

e Rute Alfaiate 

Trabalho em projetos – 

dinâmicas e processos de 

aprendizagem 

Joana Ganho 

Projetos e aprendizagem: 

aprender como meio de 

compreensão e ação 

Isabel Bento 

  

No mês de junho realizou-se um Conselho de Núcleo inteiramente dedicado ao balanço e à apresentação dos percursos de trabalho realizados 

quer pelos diferentes grupos de cooperação educativa quer pelos participantes do Curso de Análise Evolutiva. 

 

O balanço que se faz destas atividades é globalmente positivo, sendo de salientar o elevado número de participantes ao longo do ano. 

 

Participação nas atividades do MEM  

Ao longo do ano, os sócios do Núcleo Regional de Lisboa integraram as atividades desenvolvidas no MEM através da: 

 participação no Encontro Nacional da Páscoa, realizado em 1 e 2 de abril, em Faro; 

 organização do Congresso anual do MEM realizado em Porto, de 21 a 23 de julho, na FPCE do Porto; 

 apresentação de cerca de 40 comunicações no Congresso anual do MEM; 

 participação nos Conselhos de Coordenação Pedagógica; 

 participação nos Encontros Nacionais do Pré Escolar, do 1.º Ciclo, das Disciplinas e de Formação; 

 participação de sócios do Núcleo Regional de Lisboa num programa de formação no Agrupamento de Escolas Leal da Câmara; 

 apresentação de comunicações nos Sábados Pedagógicos de diversos Núcleos Regionais e em diversas instituições. 
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Colaboração com outras entidades 

Tal como vem acontecendo em anos anteriores, foi estabelecida uma colaboração com o Instituto Superior de Psicologia Aplicada no âmbito 

da realização dos Sábados Pedagógicos. Manteve-se a colaboração com a Escola Superior de Educação de Lisboa e assinou-se um protocolo 

com o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.  

 

Balanço geral  

De um modo global, considera-se que o balanço do trabalho desenvolvido pela Comissão Coordenadora do Núcleo de Lisboa é positivo, 

sendo de salientar alguns aspetos relevantes. 

 

Trabalho da Comissão Coordenadora: 

 maior envolvimento e participação dos seus elementos no desenvolvimento das tarefas; 

 maior investimento na organização da base de dados com os contactos dos sócios do Núcleo; 

 

Dinâmica do Núcleo: 

 criação e dinamização de uma página do Núcleo do Facebook; 

 aprofundamento do trabalho dos Grupos Cooperativos; 

 aproximação do Núcleo de Lisboa a outros Núcleos, sobretudo no apoio ao funcionamento da formação acreditada; 

 estabelecimento de contactos mais regulares com os sócios através do correio eletrónico; 

 utilização da Plataforma Moodle como ferramenta de divulgação de informação junto dos sócios; 

 manutenção de um elevado número de participantes nos sábados pedagógicos (em média, uma centena de participantes). É de 

sublinhar o facto de continuar a verificar-se uma presença e uma participação ativa de muitos professores em início de carreira. 

 

Como aspetos a melhorar destaca-se a necessidade de: 

 realizar reuniões mais frequentes entre os membros da Comissão Coordenadora para planeamento e avaliação dos diversos atividades; 

 assegurar o envolvimento de um maior número de sócios, nomeadamente do 1.º ciclo, na vida do Movimento; 

 cuidar o acolhimento dos sócios de outras regionais que participam nos sábados pedagógicos. 

 

Em 2017, a Comissão Coordenadora do Núcleo vai continuar a trabalhar para a consecução e aprofundamento dos objetivos definidos para 

o ano de 2016, nomeadamente: 

 no apoio ao aprofundamento do trabalho dos Grupos Cooperativos através da dinamização de encontros dos responsáveis dos Grupos 

Cooperativos para partilha de dificuldades e de estratégias de formação e da implicação dos grupos cooperativos no preenchimento 

dos instrumentos de pilotagem da formação, recuperando dinâmicas que ajudam à regulação dos grupos; 

 no incentivo à participação nos Encontros Nacionais e no Congresso Nacional; 

 no envolvimento dos professores em início de carreira nas atividades do Núcleo; 

 na divulgação das informações do Núcleo através do email e das redes sociais; 

 na resolução dos aspetos menos positivos anteriormente identificados. 
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3.10. NÚCLEO REGIONAL MADEIRA  

 

Introdução 

Durante o ano de 2016, a comissão coordenadora do Núcleo Regional da Madeira tentou orientar o seu trabalho no sentido de: 

• Cativar e envolver as pessoas do núcleo para colaborar na comissão coordenadora de forma rotativa.  

• Aproveitar o Curso e a frequência dos Sábados Pedagógicos para cativar novos sócios. 

• Promover a interação e participação de docentes dos diferentes níveis de ensino em grupos de formação. 

• Incentivar a formação de grupos cooperativos. 

• Incentivar uma maior participação dos sócios na dinamização dos Sábados Pedagógicos. 

• Realizar a jornada pedagógica   

 

Funcionamento da Comissão Coordenadora 

 

Comissão Coordenadora 2015-16 

Funções Responsáveis 

Comunicação e e-mail, Coordenação de Ciclo - 1.º CEB Helena Camacho 

Plano anual e relatório anual de atividades 

Sofia Gonçalves 

  

Julieta Rosa 

Formação Cooperada Acreditada, Autoformação 

cooperada - Grupos Cooperativos 

Helena Camacho 

Mónica Patrícia Shone 

Tesouraria Elizabeth Gouveia 
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Funcionamento dos Grupos Cooperativos  

Em 2016 formou-se um grupo cooperativo com três colegas de 1º ano: Rosária Valentim, Sandra Lima, Cristina Basílio e Helena Camacho. 

 Apesar de os elementos se terem encontrado apenas uma vez por mês o balanço final foi positivo. O facto de as sessões terem sido 

realizados na sala da Rosária que está, pela segunda vez, a trabalhar com 1º ano foi também muito interessante porque deu para as outras 

colegas observarem como tudo pode funcionar. 

 Uma reflexão feita num CCP sobre o facto de os elementos dos grupos cooperativos terem de ser sócios do MEM, levou-nos a refletir 

sobre este grupo. Efetivamente, duas das formandas não eram sócias. Como aprendizagem fica-nos a certeza de que, em futuros grupos 

cooperativos só serão aceites sócios. Esta será, certamente uma forma de as pessoas se consciencializarem de que no MEM podemos receber 

muito, mas que, em troca, temos o dever moral de também partilhar algo. 

 

Dinamização da Formação Acreditada  

Abrimos inscrições para a iniciação formal à escrita, mas não houve inscrições suficientes para a sua concretização. 

Está a funcionar a oficina Entrar no Mundo da Escrita que está a funcionar na EB1/PE de Ladeira e Lamaceiros com orientação da Fernanda 

Ramos. 

A única formação acreditada que se realizou no ano de 2016 foi o CAE - Sábados Pedagógicos. Apesar de terem sido abertas inscrições para 

a oficina de iniciação ao Modelo, quer para o Pré-escolar quer para o 1º ciclo, não houve inscrições que justificassem o seu funcionamento. 

 

Funcionamento dos Sábados Pedagógicos  

Durante este ano as diferentes sessões decorreram na nossa sede, na Rua das Cruzes, exceto a 12/03/2016 com o tema A avaliação das 

aprendizagens que foi dinamizada pelas colegas Fernanda Ramos, Cristina Fernandes e a Ana Paula Vicente Paula Silva, na escola EB1/PE de 

Ladeira e Lamaceiros. Esta foi uma sessão muito especial pois, numa sala de aula, os formandos podem sentir todo o contexto de aprendizagem. 

Das quatro pessoas inscritas, três terminaram a formação, duas com a classificação de Bom e uma com Muito Bom. A quarta formanda 

teve apenas uma declaração de participação, pois não apresentou presenças suficientes.  

Os sábados contaram com a presença de outras pessoas que os frequentaram sem pretenderem a avaliação final. Tivemos em média 

doze elementos por sessão. A exemplo dos anos anteriores, sempre que possível, as leituras da primeira parte estiveram relacionadas com o 

relato sobre a prática que iria ser apresentado na segunda parte. Os encontros contaram sempre com a participação ativa dos presentes.  

 

Sábados pedagógicos 2015-16 

DATA / nº de horas TEMÁTICA /Conteúdos DINAMIZADOR 

09/01/2016 -3h A aprendizagem da matemática Ana Sofia Gonçalves 

30/01/2016- 3h O Trabalho em Projetos Fernanda Ramos 

13/02/2016-3h A aprendizagem leitura e a escrita Helena Camacho, Rosária Valentim 
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12/03/2016- 3h 
A avaliação das aprendizagens Cristina Fernandes e a Ana Paula 

Vicente Paula Silva 

09/04/2016- 3h O Conselho de Cooperação Educativa Cristina Manica 

14/05/2016- 3h A sintaxe do modelo pedagógico do MEM Circuitos de Comunicação 
Cristina Manica, Julieta Passos Rosa e 

Ana Sofia Gonçalves 

28/05/2016- 1h Avaliação final da ação 
Helena Camacho  Julieta Passos 

Rosa e  Ana Sofia Gonçalves 

 

Do curso de Análise evolutiva, iniciado em 2016, realizaram-se duas sessões: 05/11/2016 O ModeloPedagógico do MEM Revisitando o 

Congresso dinamizada pela Carmen Gonçalves e em 26/11/201 - O Tempo de Estudo Autónomo / apoio individualizado sob a 

responsabilidade de Cristina Manica. 

 

 Outras atividades do Núcleo  

A Jornada Pedagógica, inicialmente prevista para novembro de 2015, adiada para Janeiro de 2016, mas, também, cancelada, por 

motivos de agenda, foi realizada em outubro de 2016, nos dias 21e 22. Teve como título, Trabalhando em Cooperação Somos Todos Melhores. 

Nesta formação, contámos com a participação, como formadores, os seguintes colegas: Ana Sofia Gonçalves, Cristina Manica, Fernanda 

Pereira (Natércia e Sílvia, Paula Vicente, Cristina, Rubina Lucas ) Luís Filipe Mestre , Luísa Sousa e  Manuela Guedes. Apesar de ter tido uma 

participação significativa, mais de 60 formandos, ponderamos muito sobre a continuidade ou não destas jornadas. As pessoas gostaram, 

avaliaram positivamente, elogiaram as performances dos oradores, mas, após a sua realização, contrariamente ao que aconteceu em jornadas 

anteriores, apenas uma educadora de Infância veio ter connosco para participar no CAE. Temos tido uma ou outra colega que vem 

esporadicamente a um sábado e nada mais.  

Perante os factos ficamos com a seguinte reflexão/questão: valerá mesmo a pena tanto investimento para uma jornada? Pensamos 

muito e, certamente, para o próximo ano investiremos na fortificaçãodo nosso núcleo. 

 

Participação nas atividades do MEM  

 Este ano apenas a nossa colega Cármen Gonçalves participou no Congresso.  

 

Colaboração com outras entidades 

A Câmara Municipal do Funchal continua a disponibilizar uma das salas destinadas à formação da Universidade Sénior, situada no 

Complexo Habitacional das Cruzes, Rua das Cruzes, para Sede do nosso Núcleo. Desta forma, este espaço é partilhado pelas duas entidades. 

Conseguimos já dois armários que nos foram oferecidos por uma agência de viagens. Estamos a tentar organizar os recursos que possuímos. 

A 19 de abril de 2016 Helena Camacho participou Num encontro - Des (a) fiar a Escola - promovido pela Câmara Municipal do Funchal. 

A sua comunicação teve como título Um contexto Democrático Ativo de Educação - Movimento da Escola Moderna. 
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Balanço geral 

Ao longo do ano, houve pouca rotatividade das pessoas do núcleo. Verificamos também que a dinamização da página do Facebook 

tem sido muito pouca 

Manteve-se a organização dos Sábados Pedagógicos em dois momentos de trabalho (reflexão sobre um documento e partilha de 

práticas). Sentimos dificuldade em conseguir incentivar uma maior participação dos sócios na sua dinamização por falta de disponibilidade 

dos mesmos.  

Neste momento contamos com 25 sócios. No entanto temos apenas um grupo reduzido de participantes nos sábados Pedagógicos. 

Podemos dizer que temos seis elementos que constituem o "núcleo duro" dois ou três que aparecem quando solicitados e nada mais. 

Temos de nos reinventar para ver como podemos dar nova vida ao nosso núcleo.   
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3.11. NÚCLEO REGIONAL PORTO 

 

1. Introdução 

Este relatório pretende refletir os aspetos principais do funcionamento e dinâmica do Núcleo Regional do Porto, no ano de 2016. O Plano Anual 

de Atividades foi desenhado com base nas linhas de ação estabelecidas no encontro da Páscoa e na avaliação do trabalho realizado no ano 

letivo anterior. Teve como principais metas a continuidade de formação e aprofundamento da reflexão prática e teórica dos professores e 

educadores do núcleo e o prosseguimento da oferta de formação para professores, educadores e outros profissionais da educação. 

A grande preocupação deste ano letivo foi a preparação e organização do Congresso, de 21 a 23 de julho, na Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP). 

 

2. Vida associativa: 

a) Funcionamento do núcleo 

A Comissão Coordenadora integrou os seguintes elementos: Noémia Peres, Carla Félix, Conceição Alves, Daniela Correia, Helena Barbiéri, 

Joaquim Liberal, Sara Chacim, Susana Barbosa e, a partir de setembro de 2016, Rita Pacheco passa a integrar este órgão. Também em setembro 

de 2016, Conceição Alves comunica que se afastará da Comissão Coordenadora. 

Este grupo reuniu ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que o núcleo entendeu ser necessário, especialmente, a 

partir de abril, com a finalidade de preparar o congresso. A reunião mensal foi agendada para depois da reunião da Comissão de 

Coordenação Pedagógica (CCP) e antes do Sábado Pedagógico (SP) do núcleo. As tarefas realizadas consistiram em: 

• Tomada de conhecimento de informações e outros assuntos debatidos no CCP; 

• Preparação da próxima participação no CCP e em outros encontros que exigissem a presença de elementos do núcleo; 

• Preparação e organização dos sábados pedagógicos; 

• Realização de outras tarefas inerentes ao funcionamento do núcleo, tais como: partilha de experiências/troca de informações e/ou 

aprofundamento de aspetos do modelo pedagógico; planificação e preparação do Infinitum (folha informativa do núcleo); escolha de 

textos a enviar através da lista de mailing [sócios e outros professores e educadores que participam nos SP e Curso de Análise Evolutiva 

(CAE)], enquanto leituras de apoio e complementares das comunicações e temas debatidos nos SP e CAE; realização do balanço da 

atividade mensal, incluindo a angariação de novos sócios e a venda de revistas; resposta à correspondência chegada ao núcleo; gestão 

financeira das verbas do núcleo. 

 

O local de realização das reuniões continua a ser descentralizado. Algumas realizaram-se no Porto e outras em escolas onde trabalham os 

elementos da Comissão Coordenadora. Pretendeu-se, por um lado, atender à dispersão geográfica, facilitar as deslocações e, por outro lado, 

conhecer os locais de trabalho dos colegas. Gostaríamos de salientar este último aspeto como muito positivo, na medida em que, assim se 

constituíram novos momentos de formação, discussão e aprendizagem através do conhecimento e confronto da forma como os colegas 

titulares das salas visitadas organizam o espaço, estruturam as aprendizagens dos alunos, criam e usam diversificados instrumentos de pilotagem  
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das aprendizagens. Algumas comunicações apresentadas nos sábados pedagógicos e nos congressos têm tido o seu ponto de partida nestas 

reuniões e nestes espaços. 

A Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, tal como vem acontecendo há anos, continua a ceder um auditório para a realização 

dos SP / CAE e salas para algumas sessões de formação. Este ano letivo a FPCEUP acolheu a realização do Congresso e, pela primeira vez, 

mediante pagamento da utilização do espaço. 

 

Continuamos a angariar novos sócios e a vender revistas Escola Moderna. As estratégias que usamos para a angariação de novos sócios (i) e 

para a venda de revistas (ii) consistem, em: 

(i) presença permanente de um elemento do núcleo na entrada do auditório onde se realizam os SP/CAE que acolhe os participantes, se 

disponibiliza para os esclarecimentos solicitados, nomeadamente ao nível das vantagens de ser sócio do MEM; 

(ii) montagem de uma banca à entrada do auditório em que se realizam os SP/CAE com as revistas, havendo o cuidado de selecionar 

algumas que contenham artigos relativos às temáticas que estão a ser discutidas no dia; 

(ii) atualização da brochura com o índice temático de todos os artigos da revista. 

Durante o ano de 2016 angariamos 15 novos sócios. 

 

 

b) Apoio e relação com os sócios 

O dia de realização dos SP/CAE é o tempo privilegiado de contacto com os sócios. De um modo geral, os membros da Comissão Coordenadora 

chegam sempre com antecedência e, enquanto vão preparando o espaço para os acontecimentos do dia, vão acolhendo os sócios (e não 

sócios) que vão chegando. Entre afixação de cartazes, exposição de materiais, ligação e verificação de equipamentos informáticos todos se 

envolvem e vão conversando sobre questões pedagógicas, formativas e também pessoais. O intervalo e o final das sessões são, também, 

momentos muito dinâmicos e intensos ao nível da comunicação. 

Para além destes momentos, definimos que uma das colegas da coordenação, a Carla Félix, é a responsável pelo contacto escrito com os 

sócios e pela resposta às questões que estes colocam. Apesar de esta responsabilidade estar atribuída a uma pessoa, todos os elementos do 

núcleo podem colaborar na construção da resposta a dar.  

Consideramos que a nossa folha informativa, o Infinitum, tem sido um bom meio de comunicação com os sócios. Nesta folha, que é enviada, 

cerca de uma semana antes do dia de realização do SP/CAE privilegiamos as seguintes informações: breve apontamento sobre a forma como 

decorreu o SP/CAE anterior; descrição do que vai acontecer no próximo SP /CAE, incluindo os resumos das comunicações; divulgação 

atividades e eventos locais e nacionais do MEM; sugestões de leitura. 

 

c) Parcerias/protocolos 

Desde 2006 que a FPCEUP tem vindo a ceder instalações ao Núcleo Regional do Porto para a realização dos Sábados Pedagógicos e de outras 

atividades, sem que haja um protocolo formal. Está agendada uma reunião para janeiro de 2017 para discussão e assinatura de um protocolo 

de cooperação entre a FPCEUP e o MEM. 
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d) Participação nos ccp 

O núcleo do Porto procura participar, pelo menos, com um elemento do núcleo, em todos os CCP. Procura, também, que todos os elementos 

da coordenação participem nas reuniões deste órgão. Para isso, logo em setembro, agenda quem vai, em cada mês, ao CCP.  

 

3. Formação: 

a) Funcionamento dos grupos cooperativos 

Iniciaram-se alguns Grupos Cooperativos que entretanto se desmembraram. O principal motivo apontado foi a mobilidade profissional e 

dificuldade de gestão do tempo.  

No presente ano letivo quisemos reforçar a dinamização dos grupos cooperativos. Nesse âmbito, solicitámos às nossas colegas Conceição 

Fernandes e Carla Morais, ambas com uma longa e diversificada experiência no desenvolvimento de grupos cooperativos, a preparação de 

uma breve apresentação na primeira sessão do ano, para a sensibilização aos sócios da importância e das vantagens da constituição e da 

formação desenvolvida em grupos cooperativos.  

Ainda com o intuito de apoiar e incentivar a formação e desenvolvimento de grupos cooperativos, decidimos que o nosso colega Joaquim 

Liberal coordenaria estas ações. Estão constituídos os dois grupos: 

 “A escrita profissional”, com Noémia Peres, Joaquim Liberal, Carla Félix, Carla Morais, Conceição Fernandes, Estela Rodrigues, Helena 

Borges e Margarida Rocha (Grupo cooperativo inter-regional: Porto e Aveiro) 

 “Burocracia”, Carla Batista, Rui Trindade e Manuela Sampaio 

 

b) Funcionamento dos sábados pedagógicos 

Os Sábados Pedagógicos funcionaram mensalmente, de outubro de 2015 a maio de 2016, de acordo com a planificação feita inicialmente. 

Em setembro de 2016 iniciou-se novo ciclo de formação. Para os professores que pretendam obter 1 crédito para formação contínua com estes 

momentos de formação foi organizado o Curso de Análise Evolutiva para o 1º CEB e Pré-Escolar. A distribuição mensal de participantes nos 

SP/CAE, ao longo do ano de 2016, é a que aparece registada no quadro que se segue. 

 

 jan fev mar abril mai out nov dez Média 

SP 24 63 19 22 40 24 32 57 35 

CAE 22 23 17 19 -- 23 23 25 21 

 

OS SP/CAE (janeiro a maio de 2016 e de outubro a dezembro de 2016) foram animados por sócios do núcleo do Porto e por sócios da Regional 

de Lisboa. As temáticas foram abordadas do ponto de vista teórico e do ponto de vista das práticas. Antes de cada SP/CAE foram enviados 

textos, ora de caráter teórico, ora textos que descrevem práticas, com a finalidade de promover condições para uma maior reflexão sobre as 

temáticas em discussão. De um modo geral, os textos enviados eram selecionados da Revista Escola Moderna ou de textos disponibilizados 

pelo Centro de Recursos do MEM - plataforma Moodle e CR Digital. Os números das revistas onde alguns destes textos eram publicados tiveram 

maior destaque nas respetivas sessões potenciando, desta forma, a procura de aquisição de revistas, principalmente, por não sócios. 
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Durante o ano de 2016 as temáticas trabalhadas nos SP/CAE foram as seguintes: 

 

Data Tema Dinamizadores Núcleo 

23 de janeiro 

Escrever e (re)construir a identidade profissional 
Joaquim Liberal 

Noémia Peres 
Porto 

A importância das Listas de Verificação na gestão do currículo e das 

aprendizagens 
Luís Mestre Lisboa 

20 de fevereiro 

Da referenciação à implementação: procedimentos no âmbito da 

Educação Especial 
Daniela Correia Porto 

Provas de avaliação nacionais e construção das aprendizagens Júlio Pires. Lisboa 

10 de março 
Qual o número do meu sapato? Carla Morais Porto 

O invisível dos InviZimals Estela Rodrigues Porto 

23 de abril 
Como lemos o que vemos Luís Goucha Lisboa 

Pensar a imagem e ver o texto Estela Rodrigues. Porto 

21 de maio 
Os congressos do MEM: Espaços de reflexão partilhada e portos de 

abrigo 
Rui Trindade Porto 

22 de outubro 

Apresentação do Plano de formação para 2016/2017 

Visita comentada à exposição 

Comissão 

Coordenadora 
Porto 

O MEM: quem somos nós? Rui Trindade Porto 

26 novembro 

A importância das Ciências na Educação Pré-escolar 
Adelaide Vala e 

Manuela Guedes 
Lisboa 

Aprender Matemática investigando e discutindo os resultados em 

interação 
Helena Silva Lisboa 

10 de 

dezembro 

As novas Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar: Um 

zoom a partir de conceitos basilares do modelo do MEM. 

Assunção Folque Lisboa 

Estela Rodrigues Porto 
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c) Ações acreditadas 

A 5ª edição do Curso de Análise Evolutiva ao Modelo Pedagógico do MEM, para o pré-escolar e 1ºCEB iniciou-se em outubro de 2015 e conclui-

se em abril de 2016. Teve como formadora Helena Barbieri e funcionou na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade 

do Porto, com 32 formandas inscritas. Das 23 formandas que frequentaram o curso, 17 concluíram com a obtenção de 1 crédito. 

A 6ª edição do Curso de Análise evolutiva iniciou-se em outubro de 2016, com 25 formandas inscritas. 

 

A oficina “Entrar no Mundo da Escrita”, para a educação pré-escolar, teve como formadora Noémia Fernanda Teixeira Peres (CCPFC/RFO - 

22953/08) e realizou-se na EB/JI de Costa Cabral, Porto entre 02 de novembro 2015 e 26 de abril de /2016. Iniciaram a formação 18 formandas 

e completaram o trabalho 11 formandas: oito apresentaram portefólio para avaliação; uma apresentou portefólio mas não tinha componente 

letiva; duas não apresentaram portefólio. 

 

O Projeto de Aprofundamento no modelo pedagógico do Movimento da Escola Moderna teve como formadores Joaquim Manuel Rita Liberal 

(CCPFC/RFO-18985/05) e Noémia Fernanda Teixeira Peres (CCPFC/RFO - 22953/08) e realizou-se na Escola Básica de Freamunde, entre 13 de 

outubro de 2015 e 19 de abril de 2016. Iniciaram a formação seis elementos e terminaram cinco. Quatro formandas entregaram o memorando 

final. 

 

d) Participação nos encontros nacionais e congresso 

No ano de 2016, 3 elementos do núcleo do Porto participaram no Encontro Nacional realizado em Faro. 

No congresso de 2016 toda a Comissão Coordenadora do Núcleo do Porto, assim como outros sócios da Regional estiveram envolvidos no 

Congresso, realizado entre 21 e 23 de julho na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. Este envolvimento 

manifestou-se na preparação e organização das atividades do Congresso, em estreita ligação com a Direção do MEM, mas também na 

apresentação de comunicações. 

O núcleo do Porto contribui para a dinamização do congresso com as seguintes participações: 

 “Promoção do Gosto pela Leitura”, Carla Batista e Cláudia Pinheiro 

 “Construindo um percurso”, Carla Félix 

 “Das inquietações da escrita”; Conceição Fernandes 

 “Da referenciação à implementação: procedimentos no âmbito da Educação Especial”, Daniela Correia 

 “Pensar a imagem e ver o texto” Estela Rodrigues 

 “Escrever e construir a identidade profissional”, Joaquim Liberal e Noémia Peres 

 “O MEM na vida de um contratado”, Rita Gouveia Pacheco 

 “Fórum de encerramento”, coordenação de Helena Barbieri 

 

e) Produções para a revista (e outras) 

Na Revista Escola Moderna, nº 4, 6ª série, de 2016 foram publicados os seguintes textos da autoria de colegas do Núcleo do Porto: 

 “Saudação ao 37º Congresso do Movimento da Escola Moderna Portuguesa”, de Ariana Cosme 
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 “Depoimentos”. Nestes escritos foram publicados textos de: António Nunes, Ariana Cosme / Rui Trindade, Comissão Coordenadora do 

Núcleo Regional do Porto, Conceição Fernandes, Daniela Correia, Estela Vieira Rodrigues, Joaquim Liberal e Carolina Liberal, Noémia 

Peres, Sara Chacim e Susana Barbosa. 

 

f) Outras iniciativas 

Durante o ano, vários membros do núcleo colaboraram com outras regionais, dinamizando Sábados Pedagógicos, tal como consta no 

seguinte quadro: 

 

Dinamizador/a Comunicação 
Núcleo 

Pedagógico 
Data 

Estela Rodrigues O invisível dos InviZimals Aveiro 13 fev. 

Noémia Peres Textos e mais textos Seixal/Almada 27 fev. 

Estela Rodrigues O invisível dos InviZimals Coimbra 12 março 

Carla Félix, Carla Morais, 

Conceição Fernandes e 

Joaquim Liberal 

A construção de conceitos matemáticos e suas 

possibilidades 
Coimbra 21 maio 

 

Vários elementos da comissão coordenadora do núcleo do Porto colaboraram com outras instituições na organização e animação de 

diversos eventos: 

 

Evento Dinamizador/a 
Organização 

/solicitação 
Data 

Encontros de educação de Famalicão 
Carla Félix e Joaquim 

Liberal 

Câmara Municipal 

de Famalicão 
12 março 

Educação em cima da mesa 
Carla Félix e Joaquim 

Liberal 

Junta de Freguesia 

de Nevogilde 
18 julho 
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4. Comunicação 

a) Contato pessoal com os sócios  

Todos os elementos da coordenação regional do Porto contactam com os sócios. Porém, o núcleo entendeu atribuir esta tarefa a uma colega 

do núcleo. Ou seja, esta colega – a Carla Félix – está mais disponível e é quem se responsabiliza pelo contacto com os sócios e pela resposta a 

questões que são colocadas, quer sejam feitas oralmente, quer sejam feitas por escrito. Poderá ser ela própria a responder, ou então, 

reencaminhar o/a sócio/a para outra pessoa que ela entenda que tem condições para dar uma resposta mais adequada. 

 

b) Utilização das comunicações virtuais 

As comunicações virtuais são usadas para a divulgação das atividades, para o envio de informações locais e nacionais e, também, para os 

contactos necessários no âmbito da formação, quer este seja creditada ou não. 

 

c) Plataforma moodle e página 

O núcleo tem feito um esforço por manter a plataforma Moodle atualizada, no que respeita às atividades do núcleo. 

A página web do MEM é amplamente consultada e recurso amplamente utilizado, quer se trate da pesquisa de artigos para leitura individual, 

para momentos de autoformação cooperada e para apoio às sessões dos SP/CAE. Nos SP/CAE recorremos ao Moodle e à página web com 

uma função informativa e formativa. Tentamos, com esta atitude, que educadores e professores menos familiarizados com as tecnologias 

digitais, se habituem à sua utilização e conheçam o amplo espólio que o Centro de Recursos disponibiliza. 

 

5. Balanço geral  

Fazemos um balanço muito positivo da atividade do núcleo do Porto no ano de 2016, no qual destacamos a organização do Congresso em 

julho de 2016, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. O sucesso da boa organização do congresso 

e do ambiente tranquilo em que o mesmo decorreu, resultou do empenho e envolvimento da comissão coordenadora do núcleo do Porto, 

assim como de outros/as sócios/as do núcleo e da excelente articulação e complementaridade com os colegas da Direção do MEM e da 

sede. Gostaríamos de destacar: i) a disponibilidade das pessoas que trabalham na FPCEUP, que permitiram ultrapassar rapidamente qualquer 

situação impeditiva do bom funcionamento dos trabalhos do Congresso; ii) o apoio do i3S (Instituto de Investigação e Inovação em Saúde) 

que nos emprestou graciosamente todos os placards necessários à exposição. 

Consideramos que, ao longo do tempo, temos vindo a desenvolver uma forma de organização local consistente e relativamente estável que 

nos tem permitido investir mais em atividades de caráter pedagógico e formativo. Ou seja, o número de participantes nos sábados pedagógicos 

é elevado e há um grupo de sócios, e também não sócios, que estão sempre presentes; o número de formandos que conclui o CAE e as 

Oficinas de Formação é significativo; o número de comunicações no congresso é expressivo; e, para além dos elementos da coordenação há 

um maior envolvimento e presença de sócios nas diferentes atividades. 

Temos sempre muito mais ideias e projetos do que aqueles que conseguimos concretizar. Ficam sempre planos por concretizar ou acabar. No 

entanto, fazendo um balanço entre o ideal e o possível, sentimo-nos coletivamente fortes e abertos a responder aos desafios que sempre se 

nos colocam. 
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3.12. NÚCLEO REGIONAL SEIXAL/ALMADA  

 

 

Introdução 

 

Sede oficial do Núcleo  

Centro de Recursos do Movimento Associativo Av. 25 de Abril – Edifício Monte Sião - Torre da Marinha - 2840-433 – SEIXAL 

Espaços para realização dos Sábados Pedagógicos: são essencialmente o Colégio do Vale e o Colégio Cantinho dos Amigos. 

 

As prioridades definidas para 2016 partiram, como habitualmente, da avaliação realizada sobre o trabalho do ano anterior, sendo indicadas 

neste relatório apenas algumas, pois outras decorrerão das dinâmicas de trabalho e necessidades que a comissão considerar necessárias: 

 Integrar mais elementos na comissão (educadores, professores…); 

 Dar continuidade ao curso de Análise Evolutiva do Modelo do MEM e, em simultâneo, realizar 8 sessões de Sábados Pedagógicos, 

diversificando as temáticas; 

 Organizar grupos de autoformação (Grupos Cooperativos); 

 Organizar o Encontro Inter-regional – Seixal/Almada e Setúbal (janeiro de 2016 em Almada); 

 Diversificar os locais de encontro dos Sábados Pedagógicos; 

 Continuar a dinamizar o blogue” Grão a Grão”, como forma de comunicação por excelência. 

 

O plano de ação foi realizado, como habitualmente, no início do ano letivo, através do preenchimento de uma tabela de planificação anual, 

onde se registaram algumas das atividades do MEM que, à partida, ocorrem todos os anos, quer em termos nacionais, quer no que se refere às 

atividades regionais. Para tal foi utilizada uma tabela onde se registaram alguns dos acontecimentos mais significativos – CCPs, Sábados 

Pedagógicos, Encontros Nacionais e Congresso. 

 

O principal objetivo da Comissão Coordenadora centrou-se na divulgação do Modelo do MEM, tentando responder às solicitações e propostas 

de profissionais de educação, organizando e dinamizando momentos/espaços de reflexão de auto formação e de aprendizagem cooperativa. 

 

Embora o Núcleo do Seixal tenha aumentado de 50 para mais de 70 sócios, temos conhecimento de que muitos se dirigem às atividades do 

MEM realizadas em Lisboa. Assim, foi nossa preocupação desafiar todos os associados a apresentarem propostas e a participarem em diferentes 

grupos cooperativos.  
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Durante o ano de 2016 toda a comunicação foi realizada via Internet, evitando assim gastos em papel e correios. Em termos organizativos, a 

comissão dispõe de pastas com os endereços de e-mail, por níveis de ensino, com os contactos dos sócios e não sócios a fim de facilitar a 

comunicação. 

 

No último ano a Comissão funcionou essencialmente com um grupo de 6 educadoras e 3 professoras do 1º CEB. O único professor do 2º CEB, 

Joaquim Sarmento, que integrava a comissão, deixou de poder participar na vida associativa do núcleo por razões pessoais. 

 

Funcionamento da Comissão Coordenadora  

A comissão coordenadora do núcleo é formada pelos seguintes elementos:  

Educadora de Infância - Anabela Norte  

Educadora de Infância - Maria Manuela Matos  

Educadora de Infância - Maria Teresa de Matos  

Educadora de Infância - Carla Vaz 

Educadora de Infância – Ana Carrilho 

Educadora de Infância – Isabel Flávia Martins  

Professora do 1º CEB – Margarida Santos  

Professora do 1º CEB – Cláudia Cordeiro 

Professora do 1º CEB – Lina Paulino 

A partir de Setembro também passaram a integrar a Comissão: 

Educadora de Infância – Andreia Gonçalves  

Educadora de Infância – Ana Sofia Couto 

 

Como já referido, na maior parte do último ano, a Comissão funcionou essencialmente com um grupo de 6 educadoras e 3 professoras do 1º 

CEB. 

O facto de não termos a representação de professores do 2º e 3º CEB, é considerado por todos nós um fator menos positivo que deveríamos 

tentar superar. 

 

Desde que as colegas do 1º ciclo integraram a Comissão, foi possível um maior equilíbrio em termos de representatividade de níveis de ensino, 

para além do reforço do grupo, com maior diversidade e número de elementos. Este alargamento tem sido importante para a distribuição de 

tarefas, o planeamento das iniciativas e o reforço da identidade do modelo. Contudo, e apesar de sermos um grupo de 9 pessoas, (11 pessoas 

a partir de Setembro 2016) nem todas possuem a mesma disponibilidade, o que originou, neste ano, algumas discussões acerca da organização 

e do funcionamento da comissão, no sentido de operacionalizar o trabalho e repartir entre todos as tarefas, respeitando as suas condições de 

participação e apoio.  

 

No sentido de conferir rotatividade à coordenação, e tendo em atenção o facto da associada Teresa de Matos estar nesta função há já muitos 

anos, com o natural cansaço que isso acarreta, e a seu pedido, ficou decidido ser a professora do 1º ciclo Cláudia Cordeiro a assumir a 

coordenação, com o apoio de todos os elementos do grupo. No entanto, em julho, a colega Cláudia Cordeiro pediu para ser dispensada 

desta tarefa, tendo a professora Margarida Santos ficado responsável por coordenar a equipa, com o apoio mais direto de Teresa de Matos  
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no que se refere a declarações, relatórios, divulgação. A partir de Setembro a Cláudia e a Teresa recomeçaram a coordenação partilhada, 

mas todos os elementos assumiram as suas tarefas, o que revela um bom trabalho em equipa. 

 

No que respeita à dinâmica de trabalho, a comissão reúne mensalmente com o intuito de planificar, avaliar, preparar todas as atividades 

previstas. Sempre que necessário, os seus membros contactam-se através de telefone ou e-mail. 

 

Funcionamento dos Grupos Cooperativos  

Durante o ano 2016 tivemos no nosso Núcleo 2 grupos Cooperativos, (de outubro de 2015 a maio de 2016): 

 Grupo Cooperativo da Creche (dinamizado por Teresa de Matos); 

 Grupo Cooperativo do Pré-Escolar (dinamizado por Manuela Matos); 

 A partir de setembro 2016 passámos a ter o Grupo Cooperativo Educação de Infância, dinamizado por Manuela Matos e Teresa de Matos. 

 

Foi também constituído um Grupo Cooperativo de Creche dinamizado por Teresa de Matos com elementos de vários locais: Lisboa, Almada, 

Seixal. Os encontros foram regulares entre janeiro e maio de 2015. O mesmo se verificou relativamente ao grupo cooperativo do Pré-Escolar, 

ainda que neste tenha havido um decréscimo no número de elementos.    

  

Em julho de 2015 a comissão concordou em realizar um GRUPO COOPERATIVO EDUCAÇÃO de INFÂNCIA, que reúne elementos dos dois grupos 

do ano anterior ou seja com profissionais que trabalham em Creche e Jardim de Infância. Este grupo é constituído por 12 educadoras e iniciou 

a sua reflexão em outubro 2015 tendo apenas realizado uma sessão em 2015, no dia 5 de novembro. 

 

Sabemos também, pelos contactos que vamos estabelecendo, que muitos dos profissionais presentes nos Sábados Pedagógicos, realizam entre 

si partilhas informais, trocas, reflexões. 

 

Dinamização da Formação Acreditada 

Em 2015/2016 o nosso Núcleo não organizou Curso de Análise Evolutiva do Modelo Pedagógico do MEM, por se ter sentido menor interesse no 

ano letivo anterior.   

 

Em setembro de 2015 inscreveram-se no curso 4 educadores e 9 professores do 1º CEB, verificando-se assim que as inscrições de educadoras 

de Infância decresceram, tendo-se verificado um aumento de professoras do 1º CEB. Não houve inscrições para o grupo Disciplinas.  

 

Feito este balanço, a comissão optou por não realizar Formação Acreditada no que se refere ao Modelo de Análise Evolutiva do MEM, fazendo 

uma pausa de 1 ano para poder refletir sobre esta questão. 

 

No ano letivo de 2016/2017, seguindo as propostas da Direção do MEM e ainda as reflexões realizadas nos CCP, voltámos a lançar o Curso de 

Análise Evolutiva do Modelo Pedagógico do MEM, no primeiro SP e CAEM, realizado em outubro 2016. 
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Funcionamento dos Sábados Pedagógicos  

No ano letivo de 2015/2016, o funcionamento dos Sábados Pedagógicos decorreu de uma forma muito participada, tal como tem acontecido 

nos últimos anos, com uma média constante entre 50 a 70 participantes, por sessão. Observámos, no entanto, que ocorreu uma redução de 

participação, com exceção nos Sábados que possuem relatos sobre Creche pois “arrasta” muitos profissionais que se encontram a trabalhar 

nesta valência, verificando-se a presença de cerca de 100 ou mais pessoas. 

 

Os Sábados de Animação Pedagógica funcionaram com a mesma estrutura e conteúdos do Curso de Análise Evolutiva do Modelo do MEM, 

ou seja, a mesma organização de modo a possibilitar que todos os que desejem frequentar apenas os Sábados Pedagógicos, possam usufruir 

das mesmas oportunidades de aprendizagem, sem contudo optarem pela creditação. Por exemplo, as auxiliares de educação, psicólogos, 

estudantes, etc…não necessitam de créditos, mas têm prazer em estar sempre presentes, sendo frequentadores assíduos da maior parte das 

sessões. 

 

Como vem sendo hábito no nosso núcleo, o elevado número de presenças “obriga” a que os Formadores do Curso recorram a colegas de 

outros Núcleos que, naturalmente, pelo seu saber e partilha, têm enriquecido o Curso. Assim, apresenta-se de seguida a organização de cada 

sessão do Curso/ Sábado Pedagógico, de forma a dar visibilidade à riqueza e diversidade das temáticas abordadas.  

 

Enquanto metodologia, as sessões foram dinamizadas tendo por base, numa primeira parte, conteúdos comuns a todos os níveis de ensino – 

plenário – seguido de um tempo de trabalho por níveis de ensino, numa segunda parte. 

 

Tal como foi referido anteriormente, os Sábados Pedagógicos são apenas de Animação Pedagógica.  

Assim, este ano letivo, foram realizados 2 Sábados com as agendas abaixo indicadas. De salientar que o Sábado Pedagógico de outubro, teve 

uma enorme participação, de cerca 110 pessoas, por ter tido 3 comunicações em simultâneo: Creche, Pré-escolar e 1º CEB. 

 

 

*SÓ SÁBADO PEDAGÓGICO (de janeiro de 2016 até maio de 2016) Continuação do ano anterior 

 

3ª Sessão - dia 23 de janeiro na ESE de Setúbal - Sábado Pedagógico Inter-regional Setúbal e Seixal/Almada -   10h às 13h 

Plenário - Considerações teóricas sobre “Aprendizagens por projetos” dinamizado por educadora Adelaide Vala e a professora Esmeralda 

Raminhos 

Relato de práticas - Pré-escolar - TRABALHO EM PROJETOS - Adelaide Vala 

Relato de práticas -1.ºCiclo - QUE PROJETOS DESENVOVER NA SALA DE AULA? - Esmeralda Raminhos 

4ª Sessão - dia 27 de fevereiro de 2016 - das 10h às 13h - Colégio Cantinho dos Amigos – Arrentela – Seixal 

Plenário - Falar e escrever para aprender o currículo no 1º ano - Inácia Santana - Lisboa 

Relatos de Práticas - Educação Pré-escolar - Textos e mais textos - Noémia Peres – Porto 

Relatos de Práticas - 1º Ciclo - Falar e escrever para aprender o currículo no 1º ano - Inácia Santana - Lisboa 

Continuação da reflexão iniciada no Plenário e partilha de práticas só com o grupo de Professores do 1º CEB  
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5ª Sessão - dia 9 de abril - Sábado de Animação Pedagógica - Colégio do Vale – 10h às 13h 

PLENÁRIO - Perspectivas Sócio Culturais no trabalho educativo do MEM - Assunção Folque - Lisboa 

RELATOS DE PRÁTICAS - PRÉ-ESCOLAR - Das atividades experimentais, aos projetos - Manuela Guedes – Lisboa 

RELATOS DE PRÁTICAS – 1º CEB - Um percurso pelas atividades práticas em Ciências - Sofia Cruchinho – 1º CEB 

6ª Sessão - Sábado pedagógico de 30 de abril, Agrupamento de Vale de Milhaços, a EB Quinta do Campo , na rua Cidade de Évora em Corroios. 

PLENARIO - A Matemática no pré-escolar e no 1º CEB - Carla Vaz (educadora de infância), Cláudia Cordeiro (prof. 1.º CEB) e Lina Paulino (prof. 

1.º CEB) 

RELATOS DE PRÁTICAS PRÉ-ESCOLAR - O mapa de atividades como instrumento promotor de aprendizagens - Paula Cunha (educadora de 

infância) 

RELATOS DE PRÁTICAS 1º CICLO - Às voltas com a matemática num ano de transição: um olhar cooperado sobre números e a medida. Helena 

Moreira, Helena Gil e Susana Brito do Núcleo Regional de Lisboa 

 

*CURSO DE ANÁLISE EVOLUTIVA DO MODELO PEDAGÓGICO DO MEM entre outubro de 2016 e dezembro de 2016) 

 

1ª Sessão - Dia 22 de outubro 2016 - 10h às 13h no Colégio do Vale - Plenário mais 3 comunicações - Creche, Pré-Escolar e 1º CEB 

10h- PLENÁRIO – Apresentação do Plano 2016/2017 do Núcleo Regional Seixal/Almada – Comissão Coordenadora 

11h 30m- RELATOS DE PRÁTICAS - Creche – No MEM ainda antes de andar. Um percurso de transição de creche para Jardim de Infância - 

Monica Ricardo   

11h 30m- RELATOS DE PRÁTICAS - Pré –escolar – Organização do Ambiente Educativo com base no Modelo do MEM no Pre Escolar. Ana Carrilho 

e Anabela Norte 

11h 30m- RELATOS DE PRÁTICAS- 1º CEB – Organização do Cenário Educativo no 1º CEB à luz dos princípios pedagógicos do MEM 

 2ª Sessão dia 26 de novembro - 2016 Sábado Pedagógico e Curso de Análise Evolutiva do MEM - - Colégio Cantinho dos Amigos – Arrentela  

10h - Plenário - INTERACÕES NUM PROJETO DE TRABALHO DE APRENDIZAGEM DE ADULTOS E CRIANÇAS - PASCAL PAULUS 

11h 30m - Relatos de Práticas Pré-escolar - PLANIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO COOPERADA: UM PERCURSO - SOFIA SILVA E ANA SOUSA 

11h 30m - Relatos de Práticas 1º CEB - A GESTÃO COOPERADA DO CURRÍCULO NO 1º CICLO – UM PERCURSO - LUIS MESTRE 

 

 

Presenças nos sábados pedagógicos  

22 outubro 2016 

Colégio do Vale 

26 novembro 2016 

Cantinho dos Amigos 

Creche e Pré escolar 
100 

Pré escolar 

49 

1º CEB 
10 

1º CEB 

14 

Total 
110 

Total 

63 
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Outras atividades do Núcleo 

Participação nas atividades do MEM  

 

Ao longo do ano, o Núcleo está representado nos CCP’s com a presença de um ou dois elementos que, em sistema de rotatividade, asseguram 

a participação mensal do Núcleo. 

 

Estiveram presentes elementos da nossa Comissão nos dois Encontros Nacionais: 

Encontro 1º CEB no dia 5 de novembro o nosso núcleo esteve representado pela professora Cláudia Cordeiro. 

Encontro Educação de Infância dia 3 de dezembro esteve presente Ana Sofia Couto e Manuela Matos. 

O Núcleo não esteve representado no Encontro da Páscoa de 2015, por impossibilidade de todos os elementos da Comissão. 

O Núcleo Seixal/Almada esteve representado no 38º Congresso de 2016 em Lisboa, com 2 comunicações, cujos resumos se apresentam a 

seguir: 

 

Articular a Matemática na educação pré-escolar e no 1.º CEB - Ângela Batista, Carla Vaz, Cláudia Cordeiro e Lina Paulino. 

Na nossa partilha queremos salientar algumas das nossas inquietações e preocupações em relação à Educação Matemática na Educação 

Pré-escolar e no 1. º Ciclo. Que articulação os docentes destes dois níveis deverão/poderão fazer? 

Que tipo de propostas promover nas nossas salas? Qual o cenário educativo? De que forma o modelo pedagógico do MEM poderá potenciar 

uma aprendizagem matemática mais rica e significativa que corresponda a uma verdadeira compreensão, não esquecendo a diferenciação 

pedagógica? Gostaríamos de partilhar algum do nosso trabalho desenvolvido em sala e reflectir, em conjunto, sobre o mesmo. 

 

Interdisciplinaridade do trabalho de projeto no 3.º ciclo - Mónica Calado 

Nesta comunicação, proponho-me descrever e reflectir sobre todo o processo vivenciado no âmbito do trabalho cooperativo em projeto, 

realizado como atividade extracurricular, com um grupo de alunos pertencentes a três turmas do 8.º ano. Focar-nos-emos no processo de 

planificação, execução e avaliação do nosso projeto sobre o Bicho-da-Seda, financiado pela Fundação Ilídio Pinho. Neste processo de ensino-

aprendizagem verificou-se o envolvimento dos conteúdos das diferentes disciplinas, promovendo-se a articulação interdisciplinar face a um 

tema comum unificador: como distinguir os machos das fêmeas do Bicho-da-Seda? A implicação dos alunos na produção, na comunicação 

e na avaliação das aprendizagens foi um propósito presente na gestão do trabalho com o grupo. 

 

Colaboração com outras entidades 

O núcleo tem colaborado com outras entidades sempre que é solicitado e que seja reconhecida como significativa a sua participação. 

Em novembro e dezembro de 2016, a Anabela Norte e a Teresa de Matos, estiveram pelo 6º ano consecutivo numa formação organizada pela 

Fundação Maria Ulrich, em Lisboa, e durante 6 horas, repartidas por 3 sessões, dinamizaram comunicações em torno do modelo do MEM. 

Os Núcleos do MEM Seixal/Almada e Setúbal estiveram na ESE de Setúbal a convite da Dr.ª Angela Lemos no dia 16 de novembro de 2016, no 

âmbito da apresentação dos modelos Curriculares aos estudantes da Licenciatura em Educação Básica. Foi apresentado o Modelo do MEM 

desde a Creche até ao 1º CEB. O Núcleo Seixal/Almada esteve representado por Teresa de Matos e Ana Carrilho para fazer uma comunicação 

sobre Creche. Neste encontro no âmbito das atividades curriculares, também estiveram presentes colegas dos Núcleos de Setúbal e Lisboa. 
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Balanço geral 

Poderá dizer-se que o trabalho desenvolvido no ano de 2016 atingiu os objetivos definidos pela comissão que, na continuidade dos dois anos 

anteriores, aumentou o número dos seus elementos na comissão, como já referido noutros relatórios.  

É de registar que as professoras do 1º CEB que integram a Comissão desde 2012 têm sido elementos fundamentais para o aumento substancial 

de professores deste nível de ensino. Podemos mesmo afirmar que, no presente ano, sentiu-se um maior interesse por parte de professoras do 

1.º CEB e, consequentemente, verificou-se uma maior participação deste nível de ensino em todas as atividades do Núcleo. 

 

No entanto, a quantidade de elementos não é por si só condição suficiente para promover uma maior dinâmica de trabalho, dado que, como 

já foi referido, as disponibilidades dos seus membros são diferentes, situação que “obrigou” a que no final do ano letivo anterior (julho de 2016) 

e início do atual (setembro de 2016) fosse necessário em algumas reuniões refletir acerca da reorganização do núcleo, definindo nova 

distribuição de tarefas, metodologias a utilizar, aspetos a melhorar. Foi nesta sequência que se alterou a coordenação, passando da Margarida 

Santos para a Cláudia Cordeiro e da Teresa Matos, uma vez que a professora Margarida deixou de estar a trabalhar por ter sido aceite o seu 

pedido de reforma, tendo solicitado também este afastamento por motivos pessoais. Esta coordenação é partilhada com as restantes colegas 

da comissão e possui o apoio de todo o grupo. 

 

Foi ainda discutido o decréscimo de inscrições no Curso Análise Evolutiva do Modelo do MEM e repensadas algumas estratégias de apoio, 

nomeadamente a entrega atempada de textos e a realização da síntese após cada sessão, para ser possível aos formadores uma tutoria mais 

regular na elaboração do trabalho final para avaliação, que sentimos ser uma situação nem sempre muito pacífica para os formandos. As 

formadoras da comissão ficaram ainda responsáveis de enviar um e-mail aos formandos nos dias que antecedem a sessão do CAEM, como 

forma de os sensibilizar ou relembrar para o mesmo.  

 

No que se refere aos sábados pedagógicos, voltou a notar-se uma grande adesão e participação significativa. 

 

Refira-se ainda que o nosso núcleo é muito procurado por profissionais que fazem o seu primeiro contacto com o modelo, situação que nem 

sempre é respondida pelas modalidades de formação que disponibilizamos. Não se integram com facilidade nos grupos cooperativos (muitos 

nem são associados) e os sábados pedagógicos não respondem a todas as suas dúvidas e ao trajeto a realizar no contexto do modelo.  

 

As oficinas parecem ser a modalidade mais necessária, mas não tem sido possível nos últimos anos a sua “oferta”. (A última of icina do Pré-

Escolar realizou-se há 5 anos e a do 1º Ciclo, há dois). Este ano letivo, manifestamos o interesse em dinamizar uma oficina do 1.º Ciclo mas não 

conseguimos obter inscrições suficientes para a sua realização. Assim sendo, tem sido prática orientar as pessoas para a regional de Lisboa ou 

de Setúbal. 
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3.13. NÚCLEO REGIONAL SETÚBAL 

 
1 – Introdução 

O Plano de atividades do Núcleo teve como prioridade: 

 Promover uma maior interação e reflexão entre os formandos nas sessões de relato de práticas, a partir dos materiais de suporte à 

comunicação e dinamização de sábados em contexto de sala de aula; 

 Aumentar o número de elementos da comissão coordenadora para participar na vida associativa do movimento;   

 A autoformação cooperada (grupos cooperativos e formação creditada);  

 A divulgação do Modelo Pedagógico do MEM, através da realização dos Sábados Pedagógicos, integrando a modalidade de Curso.  

 O envolvimento dos Grupos Cooperativos na dinamização de comunicações e participação no Congresso (comunicação e exposição).  

 

2 - Vida associativa  

Funcionamento do núcleo  

A Comissão Coordenadora continua a integrar um grupo de participantes do pré-escolar e do 1º ciclo, que assume as diferentes tarefas, 

reunindo regularmente ao longo do ano para planificar e avaliar a vida do núcleo.  

A representação do núcleo nos CCPs foi assegurada ao longo do ano. 

 

3 - Formação: 

a) Funcionamento dos grupos cooperativos 

Durante 2016 funcionaram os seguintes grupo cooperativos: 

De janeiro a julho de 2016 

Pré-escolar 

- Ciências no pré-escolar 

- O modelo na creche 

1º Ciclo 

- O Conselho de Cooperação Educativa – Planeamento e avaliação 

De outubro a dezembro de 2016 

1º Ciclo 

- Aprendizagem e Desenvolvimento da Escrita e da Leitura 

Nota: Os grupos reuniram com uma periodicidade quinzenal 
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b) Funcionamento dos sábados pedagógicos 

Os sábados pedagógicos foram, de uma maneira geral, participados. 

 

JANEIRO (23/01/2016) – Sábado Inter-Regional Seixal/Setúbal (realizado em Setúbal) 

PLENÁRIO – “Considerações teóricas sobre “Aprendizagens por projetos”- Adelaide Vala e Esmeralda Raminhos (Lisboa) 

Relato de práticas:  

Pré-escolar: “Trabalho em Projetos” – Adelaide Vala (Lisboa).   

1º ciclo: “Que projetos desenvolver na sala de aula” – Esmeralda Raminhos (Lisboa) 

 

FEVEREIRO (20/02/2016) 

(Manhã) 

PLENÁRIO –“Olhar-Ver-Ler” – Luís Vasco (Lisboa) 

Relato de Práticas: 

Pré-escolar e 1º ciclo – “A escrita e a necessidade de pôr em comum” – Isa Gomes (Setúbal) 

(Tarde) 

Pré-escolar e 1º ciclo - Partilha, análise e reflexão sobre diferentes instrumentos, promotores do desenvolvimento da escrita. 

  

 MARÇO (12/03/2016)  

PLENÁRIO - “Falar e escrever para aprender o currículo” – Inácia Santana (Lisboa) 

Relato de Práticas: 

Pré-escolar – “Vivências significativas na creche” – Ana Carrilho e Teresa de Matos (Seixal/Almada) 

1º Ciclo – “O desenvolvimento da escrita num contexto de organização cooperada” – Inácia Santana (Lisboa) 

 

ABRIL (16/04/2016) 

PLENÁRIO – Avaliação da formação do curso de Análise Evolutiva do Modelo Pedagógico do MEM - retrospetiva das sessões. 

 Pré-escolar e 1º ciclo – Análise dos escritos realizados pelos formandos e autoavaliação dos mesmos, à luz dos critérios previstos para a 

avaliação do curso.   

 

JUNHO – Preparação para o congresso: análise dos materiais para a exposição.  

 

OUTUBRO (08/10/2016)  

PLENÁRIO – “Apresentação do Modelo e a sua sintaxe” – visionamento do filme do MEM apresentado na abertura do Congresso 

Relato de práticas: 

 Pré-escolar e 1º Ciclo – Visita às salas do colégio (salas de creche, pré-escolar e 1º CEB) e apresentação do trabalho realizado em 

relação à “Organização da sala de aula” – Célia Miranda (Setúbal) 
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NOVEMBRO (19/11/2016) 

Plenário - “Conselho: planeamento e Avaliação” – Manuela Guedes (Lisboa) 

Relato de práticas 

 Pré-escolar e 1º ciclo – “O Conselho de Cooperação Educativa na Educação Pré-Escolar e no 1º Ciclo” – Ana Abrantes e Manuela 

Guedes (Lisboa) 

 

c) Ações acreditadas 

Concluímos, em abril, a formação creditada dos sábados pedagógicos, na modalidade de curso. Esta formação, destinada a 

educadores e professores de 1º ciclo, teve três formandos inscritos, um do pré-Escolar e dois do 1º ciclo. Todos cumpriram os requisitos necessários 

para a atribuição de créditos. Conforme consta do relatório do curso, a regularidade dos participantes inscritos foi boa.   

A diversidade de temas tratados passou pelas várias componentes do modelo. Foi igualmente importante a leitura e análise de textos 

nas sessões plenárias, procurando estabelecer “pontes” com a temática apresentada no relato de práticas. 

Iniciámos, em outubro/2016, a formação creditada dos sábados pedagógicos, na modalidade de curso. Nesta formação estão inscritos 

5 elementos da Educação Pré-escolar e 1 do 1º ciclo. 

Também em outubro, iniciou-se a Oficina em Creche, com 15 educadoras inscritas e, em novembro, iniciou-se a Oficina do Pré-Escolar, 

com 4 inscrições. 

 

d) Participação nos encontros nacionais e congresso  

Participação de sócios da regional no Encontro Nacional da Páscoa, no Algarve, no Encontro Nacional do 1º ciclo no dia 5/11/2016 e 

no Encontro Nacional da Educação Pré-Escolar no dia 3/12/2016. 

Participação de sócios no Congresso do Porto, onde foi apresentada uma comunicação do 1º ciclo, intitulada “Processo Interativo de 

Escrita/Leitura”  

Participámos na exposição com materiais do pré-escolar e do 1º ciclo. 

 

e) Produções para a revista (e outras) 

 

f) Outras iniciativas 

O Sábado pedagógico de Janeiro foi dinamizado em colaboração com o Núcleo Regional de Seixal/Almada e decorreu em Setúbal, 

na Escola Superior de Educação. 

Colaboração com a regional de Benedita/Leiria na dinamização de um sábado Pedagógico. 

 

Colaboração com outras entidades 

Em maio, 2 educadoras e 2 professoras do 1º ciclo deste núcleo regional participaram numa sessão de trabalho da “Unidade Curricular 

Teoria e Gestão do Currículo” da Licenciatura em Educação Básica, da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal 

(ESE/IPS). 
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4. Comunicação 

a) Contato pessoal com os sócios  

A divulgação dos sábados pedagógicos foi feita através de um boletim enviado por correio eletrónico a todos os sócios e não-sócios que 

frequentam ou já frequentaram os Sábados Pedagógicos do núcleo, aos Agrupamentos de Escolas do distrito de Setúbal, assim como a 

instituições particulares e a instituições particulares de solidariedade social. 

 

b) Utilização das comunicações virtuais 

Foi criada uma página de Facebook do núcleo. 

 

c ) Plataforma moodle e página 

 

 

5. Balanço geral 

Continua a ser preocupação do núcleo a dinamização de grupos cooperativos como espaço privilegiado de formação (reflexão, partilha e 

troca de saberes e instrumentos). 

No contexto das reuniões da coordenadora, temos levantado algumas questões relativamente à dinamização dos Sábados Pedagógicos. 

Nos Sábados Pedagógicos procurámos dar maior visibilidade às dinâmicas de sala e aos produtos dos alunos, convidando os participantes a 

partilhar a sua prática.  
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3.14. NÚCLEO REGIONAL TOMAR 
 

1. Introdução 

O presente relatório pretende referir as atividades realizadas no Núcleo Regional de Tomar do Movimento da Escola Moderna, no ano de 2016.  

Foram as seguintes as linhas de ação que o Núcleo pretendeu promover: 

• Escolher temáticas para os Sábados Pedagógicos a partir das necessidades manifestadas pelos sócios e que fossem ao encontro da sintaxe 

do modelo pedagógico; 

• Dinamizar formação acreditada como forma de divulgação do Modelo Pedagógico do Movimento da Escola Moderna; 

• Divulgar a atividade da Regional nos diversos agrupamentos da região através do boletim informativo do Núcleo; 

• Sensibilizar os docentes que frequentam formações para continuarem a fazer formação no Núcleo ou a participarem noutras atividades do 

MEM; 

• Continuar a fomentar a partilha nos sábados pedagógicos com o momento de comunicação em que os sócios apresentam as suas práticas, 

partilhando trabalhos, projetos, dúvidas, materiais...; 

• Cativar sócios do 1.º Ciclo a participarem na vida organizativa do Núcleo; 

• Uma das prioridades é cativar sócios, sobretudo do 1.º Ciclo, a desenvolver práticas do modelo e a participar na vida organizativa do Núcleo; 

• Criar uma página informativa no Facebook, tendo em vista uma maior divulgação e partilha de atividades desenvolvidas. 

 

2. Vida associativa: 

a) Funcionamento do NÚCLEO 

O Núcleo Regional de Tomar tem sido dinamizado pela Comissão Coordenadora, composta por seis educadoras de infância, com o apoio de 

duas professoras de 1º ciclo aposentadas.  

No início do ano letivo 2016/17 houve uma reunião presencial, na qual se redistribuíram as tarefas a realizar pelos vários elementos e se elaborou 

o plano de ação para o novo ano. Esta reuniu preferencialmente após as ações dos sábados pedagógicos, uma vez que as docentes que a 

compõem são de zonas geograficamente distantes. 

Para minimizar o impacto da distância geográfica e ultrapassar a dificuldade de se encontrarem presencialmente, os elementos da Comissão 

Coordenadora comunicam entre si através de correio eletrónico.  

 

b) Apoio e relação com os sócios 

O Núcleo mantém contacto com os sócios através de correio eletrónico mensalmente, relembrando a data e tema do sábado pedagógico, 

e sempre que haja informações pertinentes a divulgar, principalmente formações a iniciar, de modo a dirigir os sócios interessados para as 

ações de seu interesse. Existe também uma folha informativa (ELO) do núcleo de forma a publicitar as suas atividades. No último trimestre do 

ano foi criada uma página na rede social Facebook, de modo a alargar a divulgação das atividades.  

 



Relatório de Atividades e Contas 2016       www.movimentoescolamoderna.pt     

 

MOVIMENTO DA ESCOLA MODERNA 

101 

c) Parcerias/protocolos 

Desde 2011 que o Núcleo Regional de Tomar estabeleceu protocolo de cooperação com o Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria-

Tomar, e anualmente desenvolve contactos com a Direção no sentido de continuar a cumprir o protocolo que mantém com essa instituição, 

ajustando os aspetos necessários, continuando a utilizar as instalações da E.B. 2,3 Nuno Álvares Pereira e as salas da Escola Básica e Jardim de 

Infância de Cem Soldos, como locais de dinamização do plano de atividades do núcleo. 

A nível da formação de professores tem havido uma estreita colaboração entre o Agrupamento e o Núcleo Regional. 

Recentemente houve também contactos e reuniões com a direção do Agrupamento, no sentido de aí se realizar o Encontro Nacional do 

M.E.M. em Tomar, no mês de abril.  

 

d) Participação nos ccp 

A Regional assegurou, tanto quanto possível, a sua representação com regularidade nos Conselhos de Coordenação Pedagógica. 

 

3. Formação: 

a) Funcionamento dos grupos cooperativos 

A Regional de Tomar não teve grupos cooperativos a funcionar, devido à participação dos docentes nas formações acreditadas. 

 

b) Funcionamento dos sábados pedagógicos 

As sessões dos Sábados Pedagógicos realizaram-se, na generalidade, nos terceiros sábados de cada mês, entre as 9h30 e as 13h00 na Escola 

Básica 2,3 D. Nuno Álvares Pereira, em Tomar.  

A dinâmica das sessões incluiu um momento de partilha, ao nível do pré-escolar e do 1.º ciclo, dinamizado pelos sócios do Núcleo entre as 

9h30m e as 10h, e têm como objetivo a partilha de instrumentos, estratégias ou percursos desenvolvidos na prática pedagógica. 

De seguida decorreu a sessão inerente ao Sábado Pedagógico, com a seguinte calendarização: 

 

 

Data 
Dinamizador Momento de 

Partilha 
Temática da sessão Comunicador 

16 de janeiro ------- 
O cenário pedagógico no pré-escolar e no 1º 

ciclo - áreas, instrumentos, registos, …  
Fernanda Melancia 

20 de fevereiro Aurora Garcia (pré-escolar) 
O tempo de estudo autónomo e o trabalho 

por projetos 
Fernanda Melancia 

12 de março Maria José Oliveira (pré-escolar) 

Os momentos “mostrar, contar e escrever” e 

“ler, mostrar e contar”: a aprendizagem da 

leitura e escrita no pré-escolar e no 1º ciclo 

Fernanda Melancia 

16 de abril Rita Gomes (pré-escolar) 
 Conselho de Cooperação Educativa: "É no 

conselho que resolvemos tudo" 
Manuela Guedes 

21 de maio Daniela Silva (pré-escolar) 
As aprendizagens na Matemática no pré-

escolar e no 1º ciclo 
Fernanda Melancia 
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Data 
Dinamizador Momento de 

Partilha 
Temática da sessão Comunicador 

25 junho -------- 

Apresentação de trabalhos desenvolvidos nos 

diversos grupos de formação e preparação 

da participação do núcleo no Congresso 

------- 

24 setembro --------- 

Jornada Pedagógica “História do MEM e 

apresentação do modelo pedagógico que 

preconiza” 

Luís Mestre e Sofia Silva 

22 de outubro Rosário Morgado (pré-escolar) 
“Sustentabilidade na Escola com os “Green 

Pirates  & Princesses” 
Mário Mendes 

 19 de novembro Cristina Barata (1º ciclo) 

“Organização e Gestão Cooperada em 

Conselho de Cooperação Educativa 

centrada no Diário de Turma” 

Marina Cunha 

 

c) Ações acreditadas 

No primeiro trimestre do ano letivo de 2016/2017 foram divulgadas as formações promovidas pelo Núcleo Regional junto de todos os 

agrupamentos de escolas de Tomar e concelhos próximos, dos sócios e de todos os contactos de docentes que já frequentaram ações do 

MEM, sendo as seguintes modalidades de formação: oficinas de iniciação, curso de análise evolutiva, oficina de diferenciação pedagógica, e 

projeto de aprofundamento. Pretendeu-se, deste modo, recolher inscrições que viabilizassem o funcionamento das formações. 

Funcionaram durante o ano de 2016 as seguintes formações acreditadas: 

 

 Projeto de Aprofundamento no Modelo Pedagógico da Escola Moderna Portuguesa – para educadores de infância e professores de 1º 

ciclo, que funcionou na E.B. 2,3 Nuno Álvares Pereira com 12 formandas; 

 Oficina de Diferenciação Pedagógica «Trabalho Autónomo e ensino Individualizado em Sala de Aula» - para professores do 1º CEB, que 

funcionou na E.B.1 de Cem Soldos com 11 formandas; 

 Oficina de Iniciação ao Modelo Pedagógico do MEM no Pré-escolar; 

 Oficina de Iniciação ao Modelo Pedagógico do MEM no 1º C.E.B.; 

 Curso de Análise Evolutiva do Modelo Pedagógico do M.E.M.- para educadores de infância. 

 

d) Participação nos encontros nacionais e congresso 

Alguns elementos participaram nos encontros nacionais e no Congresso de 2016, tendo a Comissão Coordenadora participado no apoio à 

organização e nas comunicações que os sócios apresentaram. Neste congresso, o Núcleo Regional teve apenas uma comunicação intitulada 

“Uma prática diferenciada numa sala de educação pré-escolar”, de Anabela Pereira. 

 

e) Produções para a revista (e outras) 

 

f) Outras iniciativas 
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O núcleo realizou dois momentos de formação no Departamento de 1º ciclo do Agrupamento Nuno de Santa Maria. Um sobre “O Estudo 

Autónomo em Contexto de Diferenciação Pedagógica” e outro sobre “A Escrita e Leitura interativa e funcional com base nos textos livres dos 

alunos”. 

 

4. Comunicação 

a) Contato pessoal com os sócios  

A Regional procura estabelecer contacto personalizado com os seus sócios, apesar das dificuldades sentidas devido ao elevado número, à 

distância geográfica, e de alguns sócios não participarem, de momento, em ações do núcleo. Durante os sábados pedagógicos e as 

formações, os elementos da Coordenadora procuram esclarecer dúvidas, acompanhar percursos de formação, apoiar dificuldades, propondo 

leituras, estratégias, contactos com outras pessoas, frequência em formações, entre outras. 

 

b) Utilização das comunicações virtuais 

Como já foi referido anteriormente, o Núcleo dispõe de uma caixa de correio eletrónico, através da qual, mensalmente, são relembradas as 

datas dos sábados pedagógicos e suas temáticas, sendo anualmente divulgadas as formações acreditadas. Através da caixa de correio 

eletrónico são também recebidos e respondidos pedidos de esclarecimento de pessoas que nos contactam e, quando necessário, são 

contactadas pessoalmente. É também por correio eletrónico que é divulgado o ELO (folha informativa da Regional). No último trimestre foi 

criada uma página na rede social Facebook, onde são atualizadas as ações desenvolvidas pela Regional de Tomar. 

 

c) Plataforma moodle e página 

A calendarização dos sábados pedagógicos e as folhas informativas do núcleo regional encontram-se na plataforma moodle, sendo a restante 

informação divulgada pelos outros meios já anteriormente referidos. 

 

  

5. Balanço geral 

De um modo geral, sentimos que há um adormecimento da Regional de Tomar que, por diversos motivos, tem verificado um afastamento de 

alguns sócios e membros da Coordenadora, havendo necessidade da entrada de novos elementos com uma participação ativa na vida do 

núcleo: sábados pedagógicos, congressos, formação, encontros, etc., de forma a renovar a reflexão e a partilha. 

Relativamente aos Sábados Pedagógicos, é de salientar que o número de participantes continua a diminuir, apesar de todos os esforços 

envidados pela Coordenadora. 

Com a aproximação do Núcleo ao Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria e com a promoção de formações em Cem Soldos, tem-se 

verificado uma boa frequência de educadores e professores nestas ações, provenientes de vários agrupamentos e zonas geográficas, e foi 

possível iniciar em novembro oficinas de iniciação ao modelo com grupos do pré-escolar e do 1ºciclo. Verifica-se, todavia, que os formandos 

não se envolvem nas restantes ações dinamizadas pela Regional. Contudo, outras modalidades de formação que são oferecidas, tanto para 

o pré-escolar como para o 1º Ciclo, não têm funcionado por não haver inscrições suficientes, e os interessados foram direcionados para outras 

formações a decorrer. 

Para o próximo ano definimos como prioridades: 
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 Continuar a debater formas de reformular e ativar o funcionamento dos sábados pedagógicos, de modo a conseguir a participação de 

mais docentes; 

 Continuar com o momento de partilha, fomentando a partilha interna de práticas e o debate; 

 Oferecer mais acompanhamento aos sócios, em contexto das suas práticas; 

 Cativar sócios a participarem na vida do Núcleo; 

 Conseguir a acreditação de mais formadores no Núcleo.  
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3.15. NÚCLEO REGIONAL VILA REAL 
 

Introdução 

O presente Relatório pretende ser o reflexo da vida do núcleo e da sua relação com o MEM Nacional, durante o ano de 2016. 

Procurou-se que tivesse em conta o Relatório Anual de Atividades & Contas de 2015, onde no seu balanço geral referíamos vários aspetos que 

mais nos preocupavam, sendo de salientar o de algum desânimo na Vida Associativa e na Formação Cooperada, que se traduzia numa 

participação escassa.  

Tornou-se premente fazer uma reflexão para análise da situação, pelos sócios que se mantiveram mais próximos da CC, a fim de serem definidas 

estratégias para revitalização do núcleo.    

Optou-se pela manutenção dos Sábados Pedagógicos, acreditados ou não, graças à cooperação doutras Regionais, em particular da de 

Lisboa. Surpreendentemente verificámos a comparência de sócias/os mais recentes e principalmente de colegas não sócias, que vieram pela 

primeira vez e se mantiveram assíduas e participativas, incluindo ainda estagiárias do Curso de Formação de Educadores de Infância e de 

Professores do 1º CEB da UTAD.  

A fim de corresponder a este interesse e ampliar e reforçar o núcleo, e tal como foi sendo falado em CCP – Lisboa, decidimos solicitar à Direção 

do MEM apoio para 2016-17. 

No sentido de analisarmos o ano de 2016 quanto à articulação das atividades desenvolvidas e a respetiva orgânica do núcleo, pareceu-nos 

adequado considerarmos duas fases distintas de funcionamento, que se refletiram no empenho dos sócios: uma de Janeiro até ao Congresso 

e outra na restante parte do ano, que claramente se distinguem pela evolução entretanto havida. Assim, o Plano Anual de Atividades para o 

ano de 2016-17, elaborado com base nas Linhas de Ação e nos Princípios Orientadores e Sintaxe do Modelo Pedagógico do MEM, contou já 

com um maior envolvimento por parte dos associados. 

 

Nos pontos 2, 3 e 4, referiremos realizações e ocorrências, enquanto no balanço geral faremos uma avaliação do ano enumerando as nossas 

prioridades, de modo a possibilitar o desenvolvimento sustentável do núcleo e o seu contributo para o avanço do Movimento. 

 

 

2. Vida associativa: 

Julgamos que sem associados implicados não há práticas e consequentemente não há núcleo. De facto acreditamos ser o Modelo 

Pedagógico do MEM aquele que melhor responde às necessidade e interesses de profissionais apostados numa escola de qualidade para 

todos. No Movimento são sobretudo os Grupos Cooperativos e Sábados Pedagógicos que nos proporcionam a formação profissional 

necessária. Ora, nesta dinâmica, as Comissões Coordenadoras têm importância não só no que respeita à Vida Associativa mas também na 

Formação e na Comunicação. Não será por acaso que em CCP – Lx já se aflorou a necessidade de debater o seu papel e como concretizá-

lo no contexto da nossa Associação.  
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Neste núcleo a Comissão Coordenadora (CC) continua a ser constituída somente por três elementos: Leonor Fortuna (3º CEB e Ensino 

Secundário), Manuela Jorge (Ensino Superior) e Margarida Teixeira (Pré-Escolar), sendo aposentadas as duas primeiras.  

Procuramos manter uma prática, na vertente pedagógica e na funcional, consistente com dimensões de atuação consideradas relevantes, 

como sejam: 

1 - Metodologia de funcionamento da própria C.Coordenadora:  

Não havendo razão para proceder a grandes alterações, foram sendo feitas reuniões de coordenação semanais, por vezes mais do que uma, 

com base em propostas de trabalho que íamos pondo na agenda, numa frequente reflexão sobre o que ia ocorrendo. 

2 - Desempenho de Funções: 

Tendo igualmente em atenção a articulação desejável entre funções de tipo mais funcional e as de natureza pedagógica, entendemos ser 

de especificá-las um pouco melhor.    

Verifica-se que continua a haver dificuldades no preenchimento da Grelha de Tarefas. De facto, apesar de ter vindo a aumentar o número de 

associados, acontece que muitos residem e trabalham distanciados de Vila Real, o que dificulta a sua participação na vida associativa.  

Relativamente à Tesouraria, a contabilidade a cargo da Margarida Teixeira continua a ser atempadamente entregue, o que tem também a 

ver com o bom entendimento com as responsáveis na Sede central. 

No que respeita à Coordenação de Ciclos, esta é uma das nossas maiores dificuldades. Dada a importância de um Coordenador de Ciclo na 

divulgação de informação, na dinamização de associados do seu nível de ensino e na atração de novos sócios, muito nos preocupava esta 

situação.  

Quanto às Comissões Permanentes, deu-se continuidade à boa articulação, sempre existente, com a Comissão Permanente da Formação. No 

que toca às Comissões Permanentes da Revista e do Centro de Recursos, pouco se conseguiu avançar, para além da informação veiculada 

pelos Balanços Mensais e a participação nos Conselhos de Coordenação Pedagógica em Lisboa. 

No que concerne aos Concelhos de Coordenação Pedagógica do Núcleo de Vila Real (CCP’s-NVR), estes efetuaram-se sempre após cada 

sessão dos Sábados Pedagógicos/Curso. Quando se suspendeu a Formação acreditada, na primeira parte de 2016, isso refletiu-se quer no 

número de CCP’s do núcleo realizados, quer na frequência de associados. 

 

a) Funcionamento do núcleo: 

O ano letivo de 2015-16 foi um tempo bastante difícil, que obrigou a Coordenadora e associados mais próximos a repensarem a vida do nosso 

Núcleo. Na realidade, não se perspetivava muito auspicioso. 

Preocupava-nos muito a vida do núcleo, os momentos difíceis por que estávamos a passar e se conseguiríamos ou não reverter a situação. 

Lembramos que no CCP de núcleo, preparatório do ano letivo de 2015-16, fomos confrontadas com a recusa de algumas associadas, 

habitualmente mais envolvidas na Formação, em participarem nos Sábados Pedagógicos acreditados, tendo afirmado quererem dedicar-se 

apenas ao Grupo Cooperativo. Apesar de a Comissão Coordenadora e outras associadas discordarem, decidiu-se que neste ano não se 

acreditariam os Sábados Pedagógicos, mas que estes não poderiam deixar de se efetuar e manter a qualidade que se conseguira alcançar. 

Em primeiro lugar, por que não haveria núcleo sem Sábados Pedagógicos onde os associados pudessem partilhar:  

 por um lado, o que vão experienciando com os seus alunos no  âmbito do Modelo Pedagógico, desenvolvendo-se      assim profissionalmente 

em cooperação; 

 e por outro, mostrando como trabalhamos e disponibilizamos o nosso apoio a outros profissionais, cumprindo deste modo a função social do 

Movimento. 
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Depois, por ser necessário desmontar o argumento de que não valeria a pena investir nos Sábados Pedagógicos/Curso, por não se conseguirem 

novos sócios. É fácil verificar que foi durante os Sábados Pedagógicos acreditados que entraram novos sócios, sendo na sua maioria do Ensino 

por Disciplinas. Quanto aos professores do 1º CEB, nesta como noutras Regionais, estavam envelhecidos e desmobilizados com a situação que 

se vivia nas escolas, tal como várias vezes se focou em CCP- Lx. O que acabava por se refletir no seu empenhamento no MEM.  

O ambiente de desmotivação que se estava a viver levou a que não pudéssemos realizar CCP’s de núcleo como era habitual no fim de cada 

Sábado Pedagógico, reduzindo-se o seu número. No CCP de núcleo de Janeiro foi com desalento que nos vimos limitadas aos três elementos 

da Comissão Coordenadora.  

Mas não desistimos … foi sempre nossa preocupação, reconhecida pelos associados, manter com eles um contacto estreito.  

 

Outro grande motivo de preocupação, que se prende com o que temos vindo a dizer, era o esmorecimento dos Grupos Cooperativos. Tanto 

mais que neste núcleo sempre foi clara a sua centralidade, quer a nível do trabalho com os alunos, quer na nossa auto e heteroformação. 

Embora reiteradamente tivesse sido afirmado o investimento num Grupo Cooperativo do 1ºCEB, como contrapartida aos Sábados 

Pedagógicos/Curso, tal acabou por não se verificar. 

Assim, os Sábados Pedagógicos foram decorrendo com um número razoável de participantes não sócios. Como sempre fizemos, continuámos 

a procurar envolver neles profissionais do núcleo, sendo de relevar a colaboração da Olga Alves no 1ºCEB e da Mariana Félix na Educação de 

Infância. Não podemos deixar de destacar o precioso apoio de companheiros doutras Regionais e o esforço realizado pelo MEM. 

 

Nos balanços feitos nos CCP’s  de núcleo de Junho e Julho considerou-se que o investimento feito valera a pena:  

 Apesar de os Sábados Pedagógicos de 2015-16 não serem acreditados, já havia maior número de novos sócios e alguns dos participantes 

tencionavam continuar connosco.  

 foi decidido retomar a acreditação dos Sábados Pedagógicos em 2016-17, atendendo a pedidos feitos por sócios e não sócios.  

 No Encontro da Páscoa participaram duas associadas deste nosso núcleo; 

 No XXXVIII Congresso a participação excedeu o que à partida se esperava, com 19 inscritos, sócios e não sócios, sendo apresentados 4 

Relatos de Práticas. 

 

Entrámos, então, na fase final de 2016. Foi um início de ano letivo claramente mais animador. No CCP de núcleo de 24 de Setembro notou-se 

já um maior empenhamento dos associados. O que se traduziu: na elaboração do Plano Anual de Atividades do núcleo; na decisão em retomar 

os Sábados Pedagógicos/Curso, responsabilizando-se por vários Relatos de Práticas relacionados com diversos módulos da Sintaxe do Modelo 

Pedagógico; na construção e aprovação do respetivo Programa, adotando uma metodologia mais interativa, na qual o Júlio Pires tem sido 

um elemento fundamental; no arranque do Grupo Cooperativo das Línguas Estrangeiras, também com o seu apoio, e na continuidade do 

Grupo Cooperativo da História, agora com maior entusiasmo; no cuidado com uma atempada divulgação destas atividades, embora cientes 

da necessária e urgente atualização da Página.   

A todos os aspetos que acabámos de enunciar nos referiremos, de modo mais aprofundado, nos pontos que se seguem. 

 

 

 

 



Relatório de Atividades e Contas 2016       www.movimentoescolamoderna.pt     

 

MOVIMENTO DA ESCOLA MODERNA 

108 

 

b) Apoio e relação com os sócios  

Apesar de um começo difícil em 2016, por motivos já referidos, não descurámos a relação com os associados.  

Mantivemos o que vinha sendo prática corrente, informando-os por e-mail e/ou telefone e mesmo contacto pessoal, auscultando opiniões 

face a propostas apresentadas, no sentido de um maior envolvimento nas decisões a tomar em relação à vida do núcleo. 

Foi assim também com o texto “Vozes do Núcleo de Vila Real…” a incluir na Revista de 2016, comemorativa dos 50 anos do MEM. F izemo-lo 

chegar a todos os associados, que desta maneira puderam propor alterações, de modo a exprimirem as suas opiniões.   

Constituindo os Grupos Cooperativos um ambiente privilegiado para o estabelecimento de relações de cooperação e de afeto, custava-nos 

ver as dificuldades por que estavam a passar. 

Sempre estimulámos a participação ativa dos associados nos Sábados Pedagógicos, onde poderiam partilhar práticas que sabíamos serem 

interessantes e usufruir de um espaço e tempo de auto e heteroformação cooperadas. 

Foi animador ver o aumento de participação no Encontro da Páscoa, e sobretudo no Congresso, relatando práticas e intervindo. 

 

Nesta última etapa de 2016, agradou-nos constatar a presença de associados que tinham deixado de estar connosco. Outros houve, que 

assumiram o papel de Formadores nos Sábados Pedagógicos/Curso, envolvendo-se ativamente no decorrer das sessões. 

Os lanches, realizados após cada sessão dos Sábados Pedagógicos/Curso e antes dos nossos CCP’s de núcleo, contribuíram para o estreitar 

do relacionamento e maior envolvimento na vida do núcleo, e mesmo de âmbito nacional.  

Infelizmente tivemos uma escassa participação nos Encontros Nacionais. Precisamos de aumentar a nossa participação neles, pois permitem 

estreitar as ligações ao MEM Nacional e aprofundar o Modelo Pedagógico.  

Entretanto, no fim do ano, verificou-se que estavam a ocorrer progressos no estreitamento afetivo dos elementos do núcleo quando se enviaram 

as boas festas em Dezembro.  

 

c) Parcerias/protocolos 

Com o atual Executivo da Câmara Municipal de Vila Real foi feito um novo protocolo em 2015, com vista à cedência da sede onde nos 

encontramos neste momento. Situada numa antiga escola no centro da cidade, torna-se mais fácil trabalhar aqui e fica mais acessível a quem 

nos quiser contactar. Em contrapartida, reiterámos toda a disponibilidade para uma colaboração que entendam necessária e esteja dentro 

das nossas possibilidades. 

Relativamente aos Agrupamentos de Escolas e Escolas da cidade, temos tido o cuidado de disponibilizar a Formação que levamos a cabo. 

Muito em particular, ao Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus, com o qual temos um acordo formal de cedência de instalações para 

a realização quer dos Sábados Pedagógicos e CCP’s de núcleo, quer de outros encontros. 

Com a UTAD, embora sem qualquer ligação formal, o facto é que há alunas que continuam interessadas em conhecer o MEM e a pedir para 

estagiar com profissionais que praticam o Modelo Pedagógico.   

Relativamente aos Centros de Formação mais próximos, temos mantido alguns contactos, sobretudo no sentido de divulgar atividades do MEM, 

quer do nosso núcleo quer de âmbito nacional. 

 

d) Participação nos ccp nacionais 

Nos CCP’s nacionais, em Lisboa o núcleo esteve representado ao longo de todo o ano pela Manuela Jorge, ultimamente acompanhada pela 

Manuela Gama.   
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Foi uma participação que, antes de mais, teve em conta os Balanços Mensais da vida do núcleo, que sempre enviámos. Inversamente, nos 

CCP’s do núcleo de Vila Real foram-se dando informações do que neles se passava para conhecimento e reflexão por parte dos associados. 

Através da Manuela Jorge, o núcleo de Vila Real tem procurado colocar, em CCP, para reflexão e debate, problemas que se verifica também 

preocuparem associados de outros núcleos. 

 

Apesar do esforço que exige, consideramos de enorme importância a nossa presença nos CCP’s enquanto elo de ligação entre a nossa 

Regional e o MEM nacional, pelas importantes funções que lhe cabem e para as quais, tanto quanto possível, procuramos contribuir, pela 

partilha e formação que permitem e pelo ânimo e consciência que dão de pertença a uma comunidade mais ampla. 

 

3. Formação:  

Foi sobretudo no domínio da formação que as duas fases do ano 2016, já referidas, se tornaram mais evidentes.  

No sentido de darmos mais consistência aos avanços entretanto conseguidos, equacionámos propor à Direção uma “tutoria”  da 

responsabilidade do Júlio Pires, uma vez que conhece bem o nosso núcleo e existem laços afetivos com muitos dos seus elementos. Temos 

contado com o seu apoio pedagógico, contribuindo para uma clara evolução do núcleo. 

 

a) Funcionamento dos grupos cooperativos  

 Grupo Cooperativo do 1º CEB – tinha assumido o compromisso em investir no seu funcionamento por não querer comprometer-se com 

os Sábados Pedagógicos, mas lamentavelmente não funcionou.  

 Grupo Cooperativo da História do NVR - na primeira parte do ano de 2016 só este funcionou, embora com grandes dificuldades. Os seus 

elementos sempre se mantiveram em contacto, umas vezes pessoalmente outras vezes online, porém, este ano não foi possível avançar 

no projeto gizado em 2012. Dois dos elementos estiveram muito envolvidos na coordenação do Núcleo de Vila Real e na sua 

dinamização. Acordou-se que, na falta de uma representação condigna, não seria feita qualquer apresentação no Congresso 

(exposição ou comunicação). 

 Grupo Cooperativo das Línguas – no final do ano letivo de 2015-16 começou a esboçar-se um Grupo Cooperativo do Ensino por 

Disciplinas na área das Línguas. Foi proposto pelo Júlio Pires, juntar a si três outras associadas professoras de línguas. 

Este grupo tem vindo a reunir nas manhãs de cada Sábado Pedagógico, revelando grande empenhamento.  

 

b) Funcionamento dos sábados pedagógicos 

Na primeira parte do ano de 2016 e na sequência da decisão de manter os Sábados Pedagógicos, embora sem acreditação, foram 

trabalhadas as seguintes temáticas:  

 

30/01 - “Conselho de Cooperação Educativa – Avaliação e Planeamento”  

27/02 – “Trabalho Curricular cooperado” 

12/03 -“Tempo de Trabalho Autónomo” 

23/04 -“A Língua Materna e o MEM” 

21/05 -“Aprendizagem por projetos ” (adiado) 
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Naturalmente que o número de participantes diminuiu. Todavia, a presença de não sócios foi razoável, com assiduidade, e propondo-se alguns 

a continuar no ano seguinte se houvesse créditos. O que veio a suceder.       

    

c) Ações acreditadas 

Na segunda parte do ano, já em 2016/17, retomaram-se os Sábados Pedagógicos acreditados tendo-se realizado as seguintes sessões: 

15/10 (manhã) –“Apresentação do Modelo do MEM: Princípios Orientadores e Sintaxe” 

15/10 (tarde) - “Como gerir com os alunos o currículo, a avaliação e o planeamento” 

19/11 –“O processo de produção da escrita: a sua génese, o trabalho de revisão e a divulgação dos textos dos alunos” . 

 

Em todos estes Sábados Pedagógicos houve bastante participação, quer de formandos sempre muito assíduos, quer de profissionais não 

inscritos, sócios e não sócios. 

A participação do Júlio Pires foi fundamental, enquanto referência na Área das Humanidades, quer na vertente da fundamentação quer na 

dos Relatos de Práticas, tendo contribuído muito para a animação pedagógica dos nossos Sábados.  

 

d) Participação nos encontros nacionais e congresso 

No Encontro Nacional I (09/01/2016), apenas participou a Manuela Jorge. No Encontro Nacional II /Páscoa (01 e 02/04/2016), além da Manuela 

Jorge também participou Cristiana Soveral. 

Relativamente ao XXXVIII Congresso, houve já uma maior participação, excedendo as expetativas existentes, com 19 inscritos, sócios e não 

sócios. Foram apresentados quatro Relatos de Práticas: Mariana Félix, num deles, sozinha e noutro com Ana Lachado (Educ. Infância), Olga 

Alves (1º CEB) com 3 estagiárias da UTAD e Manuela Gama (Ensino por Disciplinas) com uma sócia do Núcleo do Porto. 

Na segunda parte de 2016, no Encontro Nacional do 1º CEB, não pôde estar presente nenhuma associada deste nível de ensino, tendo a 

Manuela Jorge participado para poder informar o núcleo sobre o que se passara. 

No que respeita ao do Pré-escolar, foi mesmo impossível estar alguém presente. Já no Encontro do Ensino por Disciplinas, que ocorreu em 

simultâneo com o anterior, participaram a Manuela Gama e a Manuela Jorge.  

 

e) Produções para a revista (e outras) 

Apesar do momento de maior fragilidade que atravessámos, não podemos deixar de relevar o contributo do núcleo para a Revista 

Comemorativa dos 50 anos do MEM, com o escrito “Vozes do Núcleo de Vila Real – um depoimento coletivo”.  

 

f) Outras iniciativas 

Tornando-se premente um maior enfoque na dinamização da vida do núcleo, foi de todo impossível pensar em concretizar outras iniciativas.  

 

4. Comunicação 

a) Contacto pessoal com os sócios  

Mesmo tendo-se reduzido o número habitual de CCP’s do núcleo, a Comissão Coordenadora manteve o que vinha sendo prática corrente, 

informando os associados por e-mail e/ou telefone, de modo a envolvê-los nos debates e nas decisões a tomar. Além de que sempre lhes foram 

enviados os Balanços Mensais e as Folhas de Divulgação dos Sábados Pedagógicos, bem como documentos vários.  
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Com o retomar dos CCP’s de núcleo após as sessões dos Sábados Pedagógicos/Curso, acompanhados de um lanche convívio houve, como 

se esperaria, um intensificar das relações pessoais entre todos nós. Nestes Sábados temos vindo a realizar almoços onde participam não só 

associados como também formandos não sócios.  

  

b) Utilização das comunicações virtuais 

Dada a existência de algumas limitações neste domínio, a C. Coordenadora socorre-se das mais comuns, embora possa contar com a ajuda 

de algumas associadas, particularmente com o apoio da Isabel Cabo, mais sabedora nesta área. 

Embora com atraso, destacamos ainda o blogue da Olga Alves e seus alunos, existente já há alguns anos: 1anoeb4 

É sobretudo através de emails que comunicamos com diversas instituições, particularmente para divulgar as atividades do núcleo. 

 

c) Plataforma moodle e página 

Embora conscientes da importância da Página do Núcleo de Vila Real, a desmobilização existente também se refletiu na dificuldade em 

mantê-la atualizada e apelativa. No final de 2016 conseguimos, enfim, esboçar uma proposta que terá agora de ser aprovada e levada à 

prática, para o que contamos com a Isabel Cabo. 

 

5. Balanço geral 

Procurando ser sintéticas … 

Não pudemos deixar de ter presente o Relatório de 2015, em cujo Balanço Geral destacámos aspetos que considerámos muito preocupantes, 

a necessitar de uma reflexão e debate no núcleo, e que se prolongaram até próximo do Congresso de 2016. 

 

É com satisfação que podemos considerar ter havido uma clara melhoria ao longo do ano de 2016, conforme se pode constatar no que ficou 

dito nas páginas anteriores, quer na Vida Associativa, quer na Formação e mesmo na Comunicação. 

No entanto, há certamente melhorias a conseguir. 

 

 Tendo havido progresso no que respeita aos Grupos Cooperativos, é todavia fundamental consolidá-lo. Aí se partilham práticas e 

reflexões no âmbito do Modelo Pedagógico, a relatar nos Sábados Pedagógicos, Encontros Nacionais e Congressos e também na 

Revista, submetendo-as ao olhar crítico construtivo dos pares. Deste modo pugnamos também por atrair novos Associados a que 

formem Grupos Cooperativos nos diferentes níveis de ensino. Espera-se assim conseguir melhorar ainda mais a dinamização do núcleo 

e do MEM no seu todo. 

 Particularmente, quanto ao Grupo Cooperativo das Línguas, esperamos que haja avanço na prática do Modelo Pedagógico de modo 

a poderem partilhá-lo no próximo Congresso.  

 Relativamente aos Sábados Pedagógicos, a metodologia adotada, promovendo maior interatividade e vivendo mais de Relatos 

Práticas de associadas do núcleo, fez com que houvesse uma mais ativa participação de todos.  

O retomar dos CCP’s de núcleo após cada sessão de Sábado Pedagógico teve um contributo muito importante, permitindo aos 

associados ficarem a par do que se passa no Movimento, seja a nível do núcleo seja a nível nacional, dos problemas existentes e 

avanços alcançados. É também aqui que se dá conta do andamento das atividades em curso no núcleo, bem como se tomam as 

decisões que se mostram necessárias. 
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 Conseguimos que o núcleo sempre tenha estado representado nos CCP’s em Lisboa, o que esperamos se mantenha. No entanto, 

julgamos que seria muito proveitoso que outros associados do nosso núcleo tivessem essa experiência, podendo perceber melhor como 

funciona a Associação. 

 Nos Encontros Nacionais e Congresso, bem como na Revista, terá de haver ainda uma maior participação dos associados. 

 A Comunicação com os sócios melhorou, mas teremos que investir mais na atualização da Página do núcleo, no relacionamento com 

o MEM Nacional e com outras Instituições. 

 

A dinâmica de um núcleo passa pelo envolvimento ativo dos seus associados, e pelo aumento da Cultura e empenho relativamente ao 

funcionamento da Associação. 

Em suma, parece-nos que o desafio que nos colocámos de não deixar morrer um Núcleo com 35 anos e práticas interessantes em vários 

domínios, sendo até pioneiro em alguns deles, terá sido vencido. Porém, manter ou desenvolver o que se conseguiu a nível da Vida Associativa, 

Formação (Cooperada e Acreditada) e também da Comunicação, depende, sobretudo, da implicação dos associados.  

Novo desafio, portanto … 

 

Vila Real, 14 de Fevereiro de 2017 

 

A Comissão Coordenadora 

Leonor Fortuna 

Manuela Jorge 

Margarida Teixeira 
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4. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
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Movimento da Escola Moderna – Plano de Atividades 
 

   Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

              

A
ti
v

id
a

d
e

s 
N

a
c

io
n

a
is

 

Conselho de Coordenação. Pedagógica (CCP)  10 1 5 3 7 4 4  6 3 1 

Tardes do CCP 

[14h00 às 17h00] 

 

Encontro de 

formadores 

Análise 

novas 

politicas 

educativas 

Encontro 

 1º ciclo 

Encontro 

pré-escolar 

e disciplinas  

Encontro 

Nacional 

Questões 

da inclusão 

Assembleia 

Geral 
 

Preparaçã

o 

Congresso 

Grupos 

Cooperativo

s 

Encontro de 

formadores 

             

Assembleias-gerais        4     

Direção - Reuniões  11 dias após o CCP e na 3ª feira anterior ao CCP seguinte 

             

Encontro Nacional do MEM 

[Encontro da Páscoa] 

 
    7   

8 e 9 

Tomar 
   

Congresso Nacional do MEM            20,21,22 

Encontros Nacionais da Formação  10          1 

Encontros Nacionais por 

níveis de ensino  

[Ed. Pré-Escolar, 1.º CEB e Disciplinas] 

 

  1º Ciclo 
Pré-escolar 

e disciplinas 
       

              

 

São Miguel 

Açores 

 

Terceira 

  

17 

 

 

 

 

1 

 

 

 

5 (pré),  

19 (1ºciclo 

disciplinas), 

26  

 

19 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

14, 21 

 

 

 

20 

 

18 

 

 

 

17 

 

11 

 

 

 

16 

 

13 

 

 

 

28 

 

20 

 

 

 

19 

 

--- 

 

 

--- 

 

1  

 

A
ti
v

id
a

d
e

s 
re

g
io

n
a

is
 

S
á

b
a

d
o

s 
P

e
d

a
g

ó
g

ic
o

s 

 

Algarve- Faro  24 15 19 10 21 11 25 29 20 17   

Algarve- Barlavento  -- 8 12 10 14 11 14 -- 13 10 -- 

Aveiro  24 22 26 10 28 11 14 29 27 10 -- 

Beja      14       

Benedita/Leiria  -- 29 26 -- 28 25 25 29 27 24 -- 

Coimbra  -- 22 19 -- 21 18 18 22 20 17 -- 

Évora  -- 15 19 10 21 18 25 22 20 17 -- 

Lisboa  -- 15 19 10 21 18 18 22 20 -- -- 

Madeira   
21,22 

jornada 
5  7       

Porto  -- 22 19/26 10 21 18 18 22 20 17 -- 

Seixal/Almada  -- 22 26 -- 14/28 18 18 1 27 -- -- 

Setúbal  -- 8 19 -- 14 18 18 22 20 (24) -- 

Tomar  24 22 19 -- 21 18 18 22 20 24 -- 

Vila Real  (24) 15 19 -- 21 18 18 -- 13/20 -- -- 

 

Ano letivo: 

2016/2017 
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5. GESTÃO FINANCEIRA 

 

 

 

 

  BALANCETE DE CENTROS DE CUSTOS DO MÊS DE DEZEMBRO 

  BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 

  BALANÇO INDIVIDUAL OU CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO 

  DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 
 


