
MOVIMENTO DA ESCOLA MODERNA

PROGRAMA

XXXI CONGRESSO

RESUMOS DAS COMUNICAÇÕES

SETÚBAL
22, 23, 24 e 25 JULHO 09

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SETÚBAL
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS

www.movimentoescolamoderna.ptescolamoderna.pt

1



PROGRAMA

22



3XXXI CONGRESSO DO MEM - SETÚBAL 09

Quarta-feira[
22 de Julho de 2009>>

Acolhimento
[Escola Superior de Ciências Empresariais]

Das 09h30 às 10h00

Sala

Quarta-feira[
22 de Julho de 2009

Acolhimento e Inscrições

Sessão de Abertura
[Escola Superior de Ciências Empresariais]

Das 10h00 às 10h30

Sala

Quarta-feira[
22 de Julho de 2009

Início dos trabalhos Manuela Jorge

CONFERÊNCIA
[Escola Superior de Ciências Empresariais]

Das 10h30 às 11h30

Sala

Quarta-feira[
22 de Julho de 2009

Desenvolvimento profissional, escrita e investigação. Sérgio Niza

Visita à Exposição
[Escola Superior de Educação de Setúbal]

Das 12h00 às 13h00

Sala

Quarta-feira[
22 de Julho de 2009

Exposição de Materiais produzidos nos espaços de 
aprendizagem
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4XXXI CONGRESSO DO MEM - SETÚBAL 09

Relatos de Práticas
[Escola Superior de Educação de Setúbal]

Das 14h30 às 16h00

Sala

Quarta-feira[
22 de Julho de 2009

O currículo sustentado por projectos: 
desenvolvimento do trabalho em História e Geografia 
de Portugal e em Inglês.

Elsa Marques 1Lisboa2.º CEB

Era uma vez um professor… do MEM! 
Reflexões sobre o meu percurso de formação com o 
MEM ao longo dos últimos 7 anos.

Luís Miguel Martins Ventura 2Lisboa3.º CEB

Cooperação entre uma professora de Iniciação à 
Língua Inglesa e uma professora titular de turma.

Carmen Gonçalves e Madalena Torre 3Madeira1.º CEB

Iniciação e desenvolvimento da escrita  no 1º ano Inácia Santana 4Lisboa1.º CEB

O Trabalho em Projectos numa perspectiva 
integradora de aprendizagens

Carmen Correia, Helena Silva e Patrícia 
Brízido

5Lisboa1.º CEB

Um Projecto de Investigação – Acção no 1.º Ciclo Mónica Nunes, Luís Mestre, Helena Cecílio, 
Filipe Neves e Ana Abrantes

6Lisboa1.º CEB

A Educação Ambiental no Jardim de Infância Cristina Aragão 7SetúbalPré-Escolar

Re-Aprender a Educar com o Movimento da Escola 
Moderna

Ana Moreira Pires, Paula Condinho e Silvia 
Moura.

8CoimbraPré-Escolar

A Correspondência no Jardim de Infância Marta Botelho, Vera Luís e Aissatu Dias 9LisboaPré-Escolar

“Pequenos Grandes Pintores” – Um trabalho de 
projecto

Maria Joaquina Félix 10BejaPré-Escolar
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5XXXI CONGRESSO DO MEM - SETÚBAL 09

Relatos de Práticas
[Escola Superior de Educação de Setúbal]

Das 16h30 às 18h00

Sala

Quarta-feira[
22 de Julho de 2009

“Educar uma tarefa conjunta – que relação entre 
crianças, famílias e professores?”

Manuela Matos e Joaquim Sarmento 1Seixal/AlmadaPré-Escolar 2.º CEB

O Conselho de Cooperação na Regulação das 
Aprendizagens

Marina Lopes Cunha 2Lisboa3.º CEB

Resolução de Problemas: A Divisão Sofia Duarte, Alda Botas e Ana Pereira 3Lisboa1.º CEB

Dois percursos no desenvolvimento da escrita. Diana Tomás e Beatriz Lameiro 4Lisboa1.º CEB

Aprendizagem por Projectos Cooperativos no 1º ano 
de Escolaridade.

Esmeralda Moreno Raminhos 5Lisboa1.º CEB

Aproximação ao Modelo Pedagógico do MEM Manuela Fidalgo
Luís Goucha Jorge

6Lisboa1.º CEB

O grupo faz a diferença Augusta Santos
Fátima Alendouro

7Benedita/Leiria1.º CEB

“À descoberta do MEM: dois percursos em parceria!” Fátima Cristina Brito de Sá e Orquídea 
Maria da Silva Rei

8AveiroPré-Escolar

Balanço de dois Percursos em Cooperação 
                        Com muitas Cumplicidades …

Aurora Garcia e Cristina Cotralha 9TomarPré-Escolar

Trabalho de Projecto - Uma experiência…, uma 
descoberta… uma partilha…

Sandra Martins e Tânia Barriga 10BejaPré-Escolar

Moscatel de Honra
[Parque Urbano de Albarquel]

Das 18h30 às 20h30

Sala

Quarta-feira[
22 de Julho de 2009

Moscatel de Honra - Oferecido pela CMS.
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6XXXI CONGRESSO DO MEM - SETÚBAL 09

Quinta-feira[
23 de Julho de 2009>>

Relatos de Práticas
[Escola Superior de Educação de Setúbal]

Das 09h30 às 11h00

Sala

Quinta-feira[
23 de Julho de 2009

Intervenção social na formação inicial de professores 
em contextos carenciados: Uma experiência em 
Timor-leste

Pedro Francisco González 1AçoresEnsino Superior

O modelo pedagógico do MEM em aulas de Língua 
Portuguesa

Rita Vizinho 2LisboaDisciplinas

“Situações problemáticas/operações – os sentidos 
que encerram”

Cármen Assunção, Georgina Silva, José 
Pires Pereira, Teresa Vieira

3Setúbal1.º CEB

A importância dos diários dos alunos Maria Eugénia Jesus 4Algarve1.º CEB

Uma dinâmica de projectos  no 1º ano de escolaridade Inácia Santana, Mafalda Ribeiro e Sofia 
Pinhão

5Lisboa1.º CEB

Investigando o Conselho de Cooperação Mónica Nunes e Helena Cecílio 6Lisboa1.º CEB

Cidadãos, somos todos!
Um projecto de intervenção sócio cultura

Inês Filipe e Guilhermina Cardoso 7Évora1.º CEB / ATL

Trabalho de cooperação Inter-salas – aprendizagens 
entre Crianças, Famílias  e Profissionais

Dulce Neves e Sandra Filipe 8Seixal/AlmadaPré-Escolar

O Mapa de Escolha de Actividades e o  Plano 
Individual de Trabalho (PIT)

Fernanda Melancia e Maria José Oliveira 9TomarPré-Escolar

A Matemática no Jardim-de-infância Adelaide Vala, Ana Lúcia, Andreia Silva, 
Aissa Dias, Cristina Prazeres, Maria João, 
Manuela Guedes, Marta Botelho, Paula 

Cunha e Vera Luís

10LisboaPré-Escolar
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7XXXI CONGRESSO DO MEM - SETÚBAL 09

Relatos de Práticas
[Escola Superior de Educação de Setúbal]

Das 11h30 às 13h00

Sala

Quinta-feira[
23 de Julho de 2009

A Cidade...
               conhecer para intervir.

Maria Benilde Gomes 1AveiroEnsino Secundário

Projecto de correspondência… ponto de partida e de 
chegada para a escrita!

Joana Filipe e Marina Canuto 2Lisboa3.º CEB

Para que servem os números? Cátia Alves, Ermelinda Rosa, Marta 
Louseiro e Maria João Lourenço

3Lisboa1.º CEB

“O trabalho de escrita/leitura no 1.º ano” Isa Gomes e Inês Lopo 4Setúbal1.º CEB

Experimentar Ciência Elsa Maria Gonçalves Vilhena 5Algarve1.º CEB

Mudanças e Partilhas Carla Coelho e Eunice Ribeiro 6Lisboa1.º CEB

Formação de adultos em contexto prisional Mário Azevedo 7SetúbalEFA B1 (1º Ciclo)

O modelo do MEM na creche. Questões e reflexões… Teresa de Matos e Anabela Norte 8Seixal/AlmadaPré-Escolar

Iniciação ao Movimento da Escola Moderna - A 
partilha, os obstáculos, as conquistas…

Catarina Dias e Sofia Monteiro 9LisboaPré-Escolar

A Matemática no Jardim-de-infância Adelaide Vala, Ana Lúcia, Andreia Silva, 
Aissa Dias, Cristina Prazeres, Maria João, 
Manuela Guedes, Marta Botelho, Paula 

Cunha e Vera Luís

10LisboaPré-Escolar
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8XXXI CONGRESSO DO MEM - SETÚBAL 09

Relatos de Práticas
[Escola Superior de Educação de Setúbal]

Das 14h30 às 16h00

Sala

Quinta-feira[
23 de Julho de 2009

“Intervenção Artística na Tua Cidade” Lúcia Seabra 12.º CEB

Escrever para ler Manuela Avelar Santos 2Lisboa2.º CEB

A Matemática na Correspondência Escolar Beatriz Lameiro e Cláudia Ribeiro 3Lisboa1.º CEB

Aprendizagem cooperativa – Blogue: Geração TIC Maria Eugénia Jesus 4Algarve1.º CEB

A construção do conhecimento científico num 
processo de trabalho comparticipado pela turma.

Piedade Fernandes 5Lisboa1.º CEB

À procura da isomorfia no contexto de uma Oficina de 
Iniciação ao Modelo Pedagógico do MEM

Ana Abrantes e Clara Felgueiras 6Lisboa1.º CEB

A metodologia do MEM como factor de integração. Anabela Pinto e Neuza Gonçalves 7Lisboa1.º CEB

O Conselho de Cooperação Educativa no Pré-escolar Cristina Aragão, Élia Lopes, Patrícia Silva, 
Rita Vargas.

8SetúbalPré-Escolar

Um percurso de Cooperação e Partilha Aurora Garcia, Elizabete Nunes, Maria José 
Ermitão, Maria José Oliveira, Nadeia 
Oliveira, Rosário Morgado, Rita Gomes

9TomarPré-Escolar

“Não Gostei de nada, Obrigado.” – Rute, Diário de 
Grupo

Hélder Alexandre Flores Varela e Maria 
Gabriel Moreno Bulas Cruz

10Vila RealPré-Escolar

Sessão Plenária - PAINEL
[Escola Superior de Ciências Empresariais]

Das 16h30 às 18h00

Sala

Quinta-feira[
23 de Julho de 2009

Investigando sobre a escrita Sérgio Gaitas, Joana Filipe, Adelaide Vala
Coordenadora: Ivone Niza

8



9XXXI CONGRESSO DO MEM - SETÚBAL 09

Momento Cultural
[Cidade de Setúbal]

Das 18h30 às 20h30

Sala

Quinta-feira[
23 de Julho de 2009

Visita ao Museu do Trabalho - Passeio pedestre pela 
cidade
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10XXXI CONGRESSO DO MEM - SETÚBAL 09

Sexta-feira[
24 de Julho de 2009>>

Relatos de Práticas
[Escola Superior de Educação de Setúbal]

Das 09h30 às 11h00

Sala

Sexta-feira[
24 de Julho de 2009

Os Nossos Primeiros Artigos Cristiana Soveral 1Vila RealEnsino Superior

Projectos de trabalho na disciplina de Língua 
Portuguesa

Olívia Reis 2Lisboa3.º CEB

Dos problemas inventados à formulação de problemas Piedade Fernandes e Joana Duarte 3Lisboa1.º CEB

Da representação que os alunos têm sobre os temas 
do programa à construção do conhecimento e atitude 
científica

Isaura Custódio 4Lisboa2.º CEB

Vamos aprender por um Percurso de Pesquisa? Margarida Assunção, Eva Carvalho, Marta 
Pimenta, Ana Noga

5Vila Real1.º CEB

Dois percursos de formação no contexto de uma 
Oficina de Iniciação ao Modelo Pedagógico do MEM

Ana Abrantes, Clara Felgueiras, Manuela 
Fidalgo e Ana Margarida Morais

6Lisboa1.º CEB

“Trabalho de Texto” Filipa Rodrigues 7Tomar1.º CEB

Efeitos de um trabalho de formação cooperada Esperança Braga, Emília Leiras, Maria 
Luísa Pereira da Fonseca e Irene Maria 

Ferreira da Silveira

8AveiroPré-Escolar

O Plano de Actividades como mediador da 
aprendizagem-ensino

Manuela Sampaio 9PortoPré-Escolar

O Trabalho de Projecto e a aprendizagem das crianças Lília Marques 10ÉvoraPré-Escolar
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11XXXI CONGRESSO DO MEM - SETÚBAL 09

Relatos de Práticas
[Escola Superior de Educação de Setúbal]

Das 11h30 às 13h00

Sala

Sexta-feira[
24 de Julho de 2009

A diferenciação pedagógica como instrumento 
estruturante da actividade escolar

Isabel Bento 1Lisboa2.º CEB

O contexto organizativo do trabalho autónomo e o 
desenvolvimento da produção escrita em Inglês

Júlio Pires 2Lisboa2.º CEB

O trabalho do professor no acompanhamento aos 
alunos em dificuldade

Joaquim Liberal 3PortoPré-Escolar

Blog, um instrumento activo no processo de 
aprendizagem

Carla Baptista 4Porto1.º CEB

Avaliação e os apoios no tempo de Estudo Autónomo Pedro Louro e José Sebastião 5Lisboa1.º CEB

O Conselho de Cooperação Educativa como o eixo 
central do desenvolvimento moral do grupo.

Sofia Duarte 6Lisboa1º ciclo

História de um percurso intenso numa turma com 
algumas “Fragilidades"

Fernanda Melancia 7Tomar1.º CEB

O Modelo Pedagógico do MEM em contexto de Creche Lúcia de Lurdes Coelho de Figueiredo, 
Patrícia Antunes dos Santos, Cláudia Pouce 

Leão.

8CoimbraPré-Escolar

A participação de crianças de 3 anos no planeamento, 
avaliação e tomada de decisões da vida no grupo.

Mafalda Silva 9ÉvoraPré-Escolar

Projecto: “Há vida na Horta” Maria Clara Zacarias e Filipa Zacarias 10BejaPré-Escolar
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12XXXI CONGRESSO DO MEM - SETÚBAL 09

Relatos de Práticas
[Escola Superior de Educação de Setúbal]

Das 14h30 às 16h00

Sala

Sexta-feira[
24 de Julho de 2009

A Primavera dos Poetas
O percurso de uma comunidade de aprendizagem do 
Francês

Inês Dias 1Lisboa3.º CEB

O Conselho de Cooperação Educativa no Ensino 
Recorrente

Maria Teresa Rodrigues 2Seixal/AlmadaSecundário Recorrente

“Crescer no Movimento” Mariana Costa e Fátima Melo 3Aveiro1.º CEB

Percursos de leitura e escrita a partir da biblioteca da 
escola.

Fernanda Gonçalves e Idalina Varino 4Tomar1.º CEB

Formação contínua em Ciências: mudar concepções, 
mudar práticas…

Manuela Jorge, Olga Alves, Adelina Pires, 
Luís Guedes Rodrigues

5Vila Real1.º CEB

Regulação do trabalho de estudo autónomo. Filipe Neves e Aida Sousa 6Lisboa1.º CEB

Aprender na escola de sempre Ângela Costa 7Açores1.º CEB

Processo de Construção de um Portfólio – Creche e 
Pré-escolar

Adriana Jesus e Vanda Francisco 8BejaPré-Escolar

O Desenvolvimento Sócio-Moral, os Diários e o 
Conselho de Turma

Carla Morais, Conceição Fernandes, 
Madalena Machado, Rute Abreu

9PortoPré-Escolar

Os projectos como promotores de aprendizagens no 
Jardim de Infância

Adelaide Vala, Maria João Robalo e Paula 
Cunha

10LisboaPré-Escolar

Sessão Plenária - PAINEL
[Escola Superior de Ciências Empresariais]

Das 16h30 às 18h00

Sala

Sexta-feira[
24 de Julho de 2009

O tempo de estudo autónomo Luís Mestre e Joaquim Segura 
Coordenadora: Clara Felgueiras

12



13XXXI CONGRESSO DO MEM - SETÚBAL 09

Sábado[
25 de Julho de 2009>>

Relatos de Práticas
[Escola Superior de Educação de Setúbal]

Das 09h30 às 11h00

Sala

Sábado[
25 de Julho de 2009

Do Projecto Curricular de Informática (PCI) à 
construção do Plano Individual de Trabalho (PIT).

Mário Silva Mendes 1Lisboa3.º CEB (CEF)

Um percurso de desenvolvimento da linguagem 
escrita

Joaquim Segura 2Lisboa3.º CEB

“Algo acontece e um problema aparece”, diz o 
Henrique

Lurdes Castro 3Aveiro1.º CEB

Desenvolver o gosto pela leitura – um percurso Carmen Correia e José Sebastião 4Lisboa1.º CEB

Os príncipios pedagógicos do MEM - Ilustrados Alexandra Cruz 5AveiroPré-Escolar

O Conselho de Cooperação Educativa … um percurso 
de investigação.

Ana Abrantes 6Lisboa1.º CEB

O tempo das comunicações e o aprender a aprender 
no Pré-Escolar

Maria Assunção Folque 7LisboaPré-Escolar

A prática em ATL - perspectivas para uma educação 
democrática

Vanda Coelho 8ÉvoraPré-Escolar

O Livro, a leitura e o quotidiano da sala. Noémia Peres 9PortoPré-Escolar

Ciências Experimentais no Pré-Escolar
Um percurso

Maria Manuela Guedes 10LisboaPré-Escolar

Sessão Plenária - FÓRUM
[Escola Superior de Ciências Empresariais]

Das 11h30 às 12h30

Sala

Sábado[
25 de Julho de 2009

Debate livre sobre a pedagogia do MEM Moderadora: Isa Gomes

13



RESUMOS DAS COMUNICAÇÕES

MOVIMENTO DA ESCOLA MODERNA

XXXI CONGRESSO

[Relatos de Práticas]

14



15XXXI CONGRESSO DO MEM - SETÚBAL 09

Sala

1
O currículo sustentado por projectos: desenvolvimento do trabalho em História e 
Geografia de Portugal e em Inglês.

Na sequência do Programa de Investigação-Formação do Movimento da Escola Moderna que frequentei ao 
longo do presente ano lectivo, nesta comunicação pretende-se apresentar um relato sobre práticas 
pedagógicas na disciplina de História e Geografia de Portugal, com uma turma do 6º ano de escolaridade. 
Ilustrar-se-á este relato com os instrumentos de pilotagem e os recursos pedagógicos mobilizados, assim 
como com os produtos culturais elaborados pelos alunos.

Dar-se-á particular enfoque à reflexão sobre o desenvolvimento do trabalho sobre o currículo sustentado 
por projectos. Por último, apresentar-se-ão as principais reflexões levadas a cabo ao longo do presente 
ano lectivo, proporcionadas pelo Programa de Investigação-Formação do Movimento da Escola Moderna.

Por fim, partilhar-se-á, brevemente, outras práticas e formas de desenvolvimento curricular através do 
trabalho de projecto, mais concretamente na disciplina de Inglês.

22/Jul/09

Quarta-feira[

Elsa Marques

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 14h30 às 16h00

Nível:

2.º CEB

e-Mail:

elsa_mar_@hotmail.com

Autor(es):

Sala

2
Era uma vez um professor… do MEM! 
Reflexões sobre o meu percurso de formação com o MEM ao longo dos últimos 7 anos.

Já lá vão quase sete anos desde que eu, um jovem estudante universitário que sempre tinha tido a 
ambição de ser professor, me senti “atraído” pelo MEM.
Estava eu, como tantas outras vezes, no gabinete dos meus professores de Didáctica (na Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas em Lisboa), quando reparo pela primeira vez nuns cartazes coloridos expostos 
na parede do dito gabinete e dos quais sobressaía aquela enigmática expressão: MOVIMENTO DA ESCOLA 
MODERNA.
«Movimento? Escola Moderna? O que será isto?», foram as primeiras interrogações que assolaram o meu 
espírito, as primeiras de uma verdadeira aventura que, não tenho dúvidas, mudou de forma irreversível a 
forma como encaro a escola. Passando em revista todo o meu trabalho ao longo dos últimos anos, estou 
convicto de que só sou aquilo que sou hoje, profissional e pessoalmente, graças ao percurso que fiz com o 
Movimento.
Assim, é uma reflexão aprofundada das «experiências» que realizei; das boas e das más decisões que 
tomei; das angústias e das alegrias que senti e que proporcionei na(s) minha(s) sala(s) de aula que 
procurarei apresentar-vos nesta comunicação, tendo por base muitos dos materiais (grelhas de 
planificação, regulação e avaliação de actividades; projectos de trabalho colectivos e a pares, entre muitos 
outros) implementados ao longo dos últimos sete anos. Resumindo… é um balanço de uma “vida a dois”… 
e sempre a aprender.

22/Jul/09

Quarta-feira[

Luís Miguel Martins Ventura

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 14h30 às 16h00

Nível:

3.º CEB

e-Mail:

luismmventura@gmail.com

Autor(es):
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16XXXI CONGRESSO DO MEM - SETÚBAL 09

Sala

3
Cooperação entre uma professora de Iniciação à Língua Inglesa e uma professora titular 
de turma.

Na nossa comunicação, pretendemos salientar as vantagens da cooperação entre uma professora titular 
de uma turma no 1º ciclo e a professora de Inglês e dos benefícios que daí resultaram para o sucesso dos 
alunos.

O trabalho desenvolveu-se ao longo deste ano lectivo numa turma de 2º ano de escolaridade organizada 
segundo o modelo do MEM.

Praticá-lo também na disciplina de Inglês foi um desafio que surgiu quando a professora da Língua Inglesa 
começou a frequentar a Oficina de Iniciação ao Modelo Pedagógico do MEM. 

As adaptações feitas e as pequenas vitórias bem como as dificuldades sentidas foram um processo de 
descoberta que nos fez aprender uma com a outra e ambas com os alunos.

Nada foi implementado com carácter definitivo e fechado, mas sim a título experimental, sempre com 
novas ideias a surgir. Foi como descobrir um mundo de possibilidades sentindo um entusiasmo crescente 
a cada novo passo que dávamos.

22/Jul/09

Quarta-feira[

Carmen Gonçalves e Madalena Torre

Núcleo Regional:

Madeira

Das 14h30 às 16h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

cmsgoncalves2@gmail.com

Autor(es):

Sala

4
Iniciação e desenvolvimento da escrita  no 1º ano

Proponho-me partilhar a reflexão desenvolvida a partir do trabalho de iniciação à escrita e à leitura com 
uma turma de 1º ano de escolaridade, no âmbito do Programa de Investigação-Formação este ano 
dinamizado pelo MEM, o qual incluía como instrumento de formação a escrita de um diário profissional. 

A sua elaboração evidenciou os factores de desenvolvimento da escrita e também os seus 
constrangimentos. Sobretudo tornou mais claro o modo como a edição e a divulgação dos textos das 
crianças facilitou a apropriação das funções sociais da escrita, o que se traduziu na produção de uma 
gradual diversidade de tipologias textuais.

Este percurso, supervisionado pela Professora Margarida Alves Martins e partilhado regularmente no grupo 
cooperativo, nomeadamente numa parceria de trabalho facilitado pela correspondência interescolar, foi 
formalizado num artigo. O seu processo de elaboração foi decisivo para uma melhor compreensão dos 
aspectos já referidos, o que decorre da reflexão para que a escrita, em diálogo com os autores, nos 
convoca.

22/Jul/09

Quarta-feira[

Inácia Santana

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 14h30 às 16h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

inaciavsantana@gmail.com

Autor(es):
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17XXXI CONGRESSO DO MEM - SETÚBAL 09

Sala

5
O Trabalho em Projectos numa perspectiva integradora de aprendizagens

Somos três professoras (Titular de turma, de Apoio e de Expressão Plástica) que trabalhámos ao longo 
deste ano lectivo com um grupo do primeiro ano. Assumimos a área de Expressão Plástica como um 
recurso facilitador da comunicação das aprendizagens realizadas nos projectos. Com esta comunicação 
vamos relatar como nos organizámos e como desenvolvemos o trabalho em projecto. Falaremos ainda de 
como apoiámos os vários grupos nas diferentes fases e as competências que tivemos intenção de 
desenvolver. Queremos, sobretudo, reflectir acerca da pertinência do trabalho plástico nas produções 
culturais realizadas: como desencadeador do sentido social numa comunidade de aprendizagem; como 
suporte da comunicação dos projectos; como meio facilitador das aprendizagens e como provocador da 
abordagem a conteúdos e desenvolvimento de competências das diferentes áreas curriculares. Faremos 
ainda uma descrição dos diferentes projectos trabalhados. Analisaremos a evolução das competências 
adquiridas pelos alunos no decorrer deste processo.

22/Jul/09

Quarta-feira[

Carmen Correia, Helena Silva e Patrícia 
Brízido

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 14h30 às 16h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

Autor(es):

Sala

6
Um Projecto de Investigação – Acção no 1.º Ciclo

Somos um grupo de seis pessoas que nos comprometemos a investigar as nossas práticas no sentido de 
as melhorar e aprofundar o modelo pedagógico do MEM. Com um modelo de formação isomórfico das 
práticas educativas com os nossos alunos, em que a plataforma moodle assumiu um papel importante, 
foram bastantes os avanços que fizemos e os instrumentos de pilotagem que utilizámos. Salientaremos a 
importância da modalidade de formação por Projecto, que promoveu uma maior cooperação e respeito 
pelas necessidades de cada um. Apesar das dificuldades, achamos que o nosso olhar sobre a realidade se 
tornou mais sistemático e fundamentado, dado que desenvolvemos as capacidades de observação, de 
análise, de questionamento crítico, de reflexão e de autonomia.

22/Jul/09

Quarta-feira[

Mónica Nunes, Luís Mestre, Helena 
Cecílio, Filipe Neves e Ana Abrantes

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 14h30 às 16h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

Autor(es):

17



18XXXI CONGRESSO DO MEM - SETÚBAL 09

Sala

7
A Educação Ambiental no Jardim de Infância

A Educação Ambiental é um factor fundamental de identidade e cidadania. 

Sensibilizar para questões como as alterações climáticas, a redução e melhor utilização dos bens 
essenciais, a separação dos lixos, a reciclagem e a reutilização de materiais, é hoje uma obrigatoriedade 
da educação com vista a formar cidadãos mais intervenientes e conscientes do seu papel na sociedade. 

O trabalho realizado numa sala de jardim de infância em defesa do património ambiental é o motor de 
diversos projectos desenvolvidos ao longo do ano. É este percurso que me proponho partilhar nesta 
comunicação.

22/Jul/09

Quarta-feira[

Cristina Aragão

Núcleo Regional:

Setúbal

Das 14h30 às 16h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

cristina.aragao@sapo.pt

Autor(es):

Sala

8
Re-Aprender a Educar com o Movimento da Escola Moderna

Com pontos de partida e expectativas diferentes, estávamos todas curiosas ao começar a primeiro dia da 
Oficina da iniciação ao Modelo Pedagógico do Movimento da Escola Moderna, do núcleo de Coimbra. Já 
todas tínhamos ouvido falar do MEM, tínhamos alguns conhecimentos sobre o seu modelo pedagógico, 
mas o que não podíamos imaginar era que cada uma de nós, a seu modo, iria mudar a sua forma de ser e 
estar em Educação de Infância.

 Assim, nesta comunicação, vamos tentar mostrar em que medida re-aprendemos a ser educadoras de 
infância nesta oficina de formação, depois de muitos anos de uma prática mais directiva.

Tudo se transformou nas nossas salas de actividades, a organização dos espaços e materiais, do tempo, 
dos grupos. 

Para nós está a ser uma tarefa apaixonante. Esperamos que outros educadores possam vir a sentir o 
mesmo prazer ao descobrirem e procurarem aplicar este modelo na sua prática pedagógica.

22/Jul/09

Quarta-feira[

Ana Moreira Pires, Paula Condinho e 
Silvia Moura.

Núcleo Regional:

Coimbra

Das 14h30 às 16h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

Autor(es):
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9
A Correspondência no Jardim de Infância

Somos três educadoras em diferentes salas de pré-escolar que, ao longo deste ano lectivo, foram trocando 
correspondência. Ao vermos os resultados positivos que essa troca teve na construção do projecto pessoal 
leitor-escritor de cada criança, decidimos partilhar o processo e as vantagens que o contacto com um 
ambiente rico e significativo em linguagem escrita tem no Pré-Escolar. A correspondência aparece aqui 
como mais um meio da criança contactar com o código escrito, e ao mesmo tempo aperceber-se de uma 
das muitas funcionalidades da linguagem escrita. 

Para além das vantagens que a correspondência nos trouxe, também iremos falar sobre a riqueza que 
houve na partilha de vivências, projectos e/ou simples actividades na troca de saberes, culturas e 
costumes em que todos ficámos a ganhar.

22/Jul/09

Quarta-feira[

Marta Botelho, Vera Luís e Aissatu Dias

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 14h30 às 16h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

martinhabotelho@gmail.com

Autor(es):

Sala

10
“Pequenos Grandes Pintores” – Um trabalho de projecto

A Educação Pré-Escolar, primeira etapa da educação básica, é de decisiva importância para a formação e 
desenvolvimento da criança.
A Educação pela Arte tem vindo a ganhar relevo nas actuais práticas pedagógicas, no sentido de estimular 
o poder criador da criança, e interligá-lo com todas as outras competências num desenvolvimento 
globalizante. 

“Pequenos Grandes Pintores” foi um projecto que surgiu na sequência de outro, “Solidariedade Tintas e 
Artes”, desenvolvido em parceria com o professor de Educação Visual e os alunos do 9º ano de 
escolaridade. Foi nesta partilha de saberes entre “Grandes” e “Pequenos” que o nosso projecto ganhou 
sentido. Entre tintas e artes, entre a criatividade e o “Aprender em Companhia”, demos vida, cor e forma 
a materiais e sentimentos, deixando que cada um falasse a sua própria linguagem.

Nesta comunicação irei apresentar o trabalho realizado com as crianças na sala de actividades e noutros 
espaços, bem como com os vários parceiros implicados no projecto.

22/Jul/09

Quarta-feira[

Maria Joaquina Félix

Núcleo Regional:

Beja

Das 14h30 às 16h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

Autor(es):
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1
“Educar uma tarefa conjunta – que relação entre crianças, famílias e professores?”

Esta comunicação pretende reflectir sobre a importância da relação escola – família, partindo do 
pressuposto de que a existência de “canais” e espaços de comunicação e partilha entre estes dois espaços 
educativos, é um factor determinante no processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças e dos 
jovens. 
Neste relato de práticas propomo-nos partilhar duas experiências de trabalho com pais e encarregados de 
educação, desenvolvidas no pré-escolar e no 2º ciclo. 
Na relação com os pais e encarregados de educação, tentámos reproduzir de forma isomórfica as 
metodologias  do MEM que desenvolvemos no seio das nossas turmas.
Na singularidade de cada uma das experiências vividas em dois ciclos diferentes, em contextos sociais 
distintos e em dois concelhos vizinhos, procuraremos identificar diferenças e similitudes e desafiar a 
reflexibilidade crítica em torno das concepções, práticas e inquietações que connosco conviveram nestes 
percursos.

Temos também a expectativa de que o debate problematizador e outros testemunhos partilhados, 
contribuam para o enriquecimento da reflexão colectiva e a reinvenção de  novos caminhos para a 
cooperação  entre a Escola e a Família.

22/Jul/09

Quarta-feira[

Manuela Matos e Joaquim Sarmento

Núcleo Regional:

Seixal/Almada

Das 16h30 às 18h00

Nível:

Pré-Escolar 2.º CEB

e-Mail:

Autor(es):

Sala

2
O Conselho de Cooperação na Regulação das Aprendizagens

Com esta comunicação procurarei descrever o percurso de trabalho desenvolvido com uma turma de 9º 
ano que acompanhei ao longo de três anos lectivos, salientando a centralidade atribuída ao Conselho de 
Cooperação na regulação das aprendizagens, em particular no âmbito do Tempo dos Projectos.

Nessa perspectiva, descreverei a forma como alguns dos instrumentos de regulação foram surgindo na 
vida do grupo, no sentido de uma gestão mais cooperada do currículo, e a expressão que tiveram no 
Conselho de Cooperação.

Procurarei reflectir sobre a forma como os alunos se apropriaram dos instrumentos de regulação e sobre a 
importância que tiveram na organização dos diferentes momentos do trabalho, com vista à constituição de 
uma comunidade de aprendizagem.

22/Jul/09

Quarta-feira[

Marina Lopes Cunha

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 16h30 às 18h00

Nível:

3.º CEB

e-Mail:

mlopescunha@gmail.com

Autor(es):
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3
Resolução de Problemas: A Divisão

Com esta comunicação, pretendemos descrever a abordagem feita numa turma do 3º ano de escolaridade 
em torno dos diferentes sentidos da divisão: partilha e agrupamento. A comunicação encontra-se dividida 
em duas partes. A primeira define os objectivos da sequência de aprendizagem e a fundamentação teórica 
que a suporta, e a segunda dá conta das várias etapas de desenvolvimento da sequência de 
aprendizagem, descrevendo as propostas de trabalho apresentadas aos alunos e as estratégias a que 
estes recorreram para a resolução dos problemas. Finalmente, apresentaremos uma reflexão sobre o 
trabalho desenvolvido.

22/Jul/09

Quarta-feira[

Sofia Duarte, Alda Botas e Ana Pereira

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 16h30 às 18h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

sofiadt@sapo.p

Autor(es):

Sala

4
Dois percursos no desenvolvimento da escrita.

Com formações iniciais muito diferentes, este ano tivemos a oportunidade de trabalhar na mesma 
instituição particular com um 3º ano de escolaridade. Trabalhámos semanalmente no grupo do 3º ano do 
colégio e quinzenalmente no mesmo grupo cooperativo. 

Embora com percursos muito diferentes, a reflexão que fomos fazendo ao longo do ano levou-nos a 
perceber como a dimensão comunicativa da escrita se foi revelando e crescendo em ambas as turmas. 

Propomo-vos a apresentação dessa reflexão partindo do trabalho que fomos desenvolvendo em momentos 
e projectos onde a escrita assumiu, por excelência, o seu cariz mais comunicativo.

22/Jul/09

Quarta-feira[

Diana Tomás e Beatriz Lameiro

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 16h30 às 18h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

Autor(es):
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5
Aprendizagem por Projectos Cooperativos no 1º ano de Escolaridade.

Pretendo, com esta comunicação, partilhar e reflectir sobre um percurso de aprendizagem por projectos 
com a minha turma.
Proponho-me relatar como iniciei e organizei o trabalho por projectos com alunos do 1º ano de 
escolaridade e quais as estratégias utilizadas, para estes alunos desenvolverem os seus processos de 
investigação, mesmo sem dominarem a escrita nem a leitura.

Procurarei evidenciar o papel da professora nos vários momentos de desenvolvimento dos projectos, a 
diversidade dos materiais de suporte da pesquisa e os constrangimentos que surgiram ao longo do ano.

Apresentarei ainda as diversas técnicas de comunicação que os alunos utilizaram e as atitudes 
democráticas que assumiram, desencadeadas pela dinâmica dos projectos.

Por fim, farei uma síntese da evolução dos projectos ao longo do ano, do progresso dos alunos na selecção 
e tratamento da informação recolhida, da qualidade das comunicações aos colegas e da diversidade dos 
produtos finais dessas pesquisas.

22/Jul/09

Quarta-feira[

Esmeralda Moreno Raminhos

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 16h30 às 18h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

esmoreno@sapo.pt

Autor(es):

Sala

6
Aproximação ao Modelo Pedagógico do MEM

As mudanças só resultam quando se tem consciência da insatisfação. Foi baseado neste pressuposto que a 
Manuela me abordou para trabalhar com a sua turma do 2º ano, um texto de uma criança. Com receio e 
hesitação, aceitei fazer este trabalho com 24 crianças sem sequer saber o nome delas. Em duas sessões 
de trabalho de texto, conseguimos provocar mudanças fundamentais no grupo. Depois conseguimos 
através das conversas diárias, informais, organizar e programar o trabalho da turma, ao longo de dois 
anos. 

Neste segundo ano, a Manuela frequentou uma Oficina do MEM. Confrontou-se com outras colegas, com 
outros problemas, encontrou soluções e muitas dúvidas. Esta sala de aula mudou, apesar da devassa 
diária a que é sujeita pelas actividades extra-curriculares. As crianças já não trabalham com manuais 
escolares, o grupo é coerente e é solidário, viajou de comboio até Tomar para se encontrar com os 
correspondentes, fez um acampamento com outros correspondentes, a confiança aumentou. Há uma 
profunda ligação e empenho dos pais.

Tentaremos entender, convosco, os resultados desta mudança. Como foi feita a abordagem ao modelo do 
MEM. O maior empenho e responsabilização de todos nesta mudança, nesta evolução. Os trabalhos das 
crianças demonstram-no e é isso que queremos passar-vos.

22/Jul/09

Quarta-feira[

Manuela Fidalgo
Luís Goucha Jorge

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 16h30 às 18h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

Autor(es):
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7
O grupo faz a diferença

Esta comunicação surge no seguimento de uma outra apresentada no último congresso: “Viver e Conviver 
com a diferença”. Pretende mostrar a evolução de uma aluna, portadora de Trissomia 21, agora no 2º ano 
de escolaridade e integrada numa turma onde coexistiram os quatro anos de escolaridade.

Tentaremos, a professora e a mãe, dar a conhecer o seu percurso de aprendizagem, em especial da leitura 
e da escrita, ao longo de dois anos lectivos. 

Evidenciaremos a organização dos espaços e das actividades, bem como as dinâmicas criadas no grupo e 
como este foi o motor das evoluções desta aluna. 

Falaremos sobre os constrangimentos, ajudas e obstáculos com que nos deparámos neste período de 
tempo e de como tudo valeu a pena.

22/Jul/09

Quarta-feira[

Augusta Santos
Fátima Alendouro

Núcleo Regional:

Benedita/Leiria

Das 16h30 às 18h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

augusta.santos@sapo.pt

Autor(es):

Sala

8
“À descoberta do MEM: dois percursos em parceria!”

Somos duas Educadoras de Infância que, ao longo deste ano, fizeram a oficina de Iniciação ao Modelo 
Pedagógico do MEM.

Como trabalhamos no mesmo Agrupamento, procuramos construir um percurso partilhado e cooperado do 
trabalho proposto nas sessões presenciais da oficina e como fomos introduzindo mudanças nas salas dos 
Jardins-de-infância.

Vimos partilhar o percurso que fomos fazendo durante estes seis meses; o que descobrimos, o que 
aprendemos, as nossas transformações e as das nossas crianças.

Propomo-nos mostrar como reorganizámos: o espaço; o tempo, como desenvolvemos e regulámos as 
interacções entre nós e com os grupos de crianças nos respectivos Jardins-de-infância.

22/Jul/09

Quarta-feira[

Fátima Cristina Brito de Sá e Orquídea 
Maria da Silva Rei

Núcleo Regional:

Aveiro

Das 16h30 às 18h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

fcbsro@gmail.com

Autor(es):
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9
Balanço de dois Percursos em Cooperação 
                        Com muitas Cumplicidades …

Conhecemo-nos a trabalhar no mesmo jardim – de – infância. Uma com alguns anos de experiência no 
modelo do MEM, outra com muitos anos de prática e já um pouco cansada das suas rotinas. 
Os meninos das duas salas falavam entre si do que iam fazendo, as educadoras também… a Cristina que 
andava em busca de novas práticas e estímulos logo começou a experimentar e a querer aprender mais 
coisas do MEM. 
Por esse motivo, quis fazer formação no MEM e participou numa Oficina. Daí para a frente a partilha e o 
trabalho monitorizado entre as duas foi fluindo. Já analisávamos juntas cada avanço, cada percurso ou 
produção. Surgiram alguns projectos a meias…
Cada vez mais as crianças queriam trocar entre si experiências e saberes, … daí que com alguma 
frequência, nós ou as crianças negociámos encontros para apresentação de projectos e trabalhos de grupo 
ou colectivos…
Esta identidade na forma de trabalhar e reflectir a nossa prática, entusiasmou-nos, deu-nos alento… 

É desse percurso partilhado e reflectido entre crianças e educadoras que desejamos falar-vos, assim como 
mostrar-vos muito do que fomos fazendo.

22/Jul/09

Quarta-feira[

Aurora Garcia e Cristina Cotralha

Núcleo Regional:

Tomar

Das 16h30 às 18h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

Autor(es):

Sala

10
Trabalho de Projecto - Uma experiência…, uma descoberta… uma partilha…

Nesta comunicação, vamos relatar a experiência de duas educadoras a exercer funções no Patronato de 
Santo António em Beja. O Projecto “A Nossa Escola” foi desenvolvido num grupo de vinte e cinco crianças 
com cinco anos. Surgiu porque as crianças se aperceberam de que a nossa escola era diferente. Antes de 
ser escola era um convento. Elas mostraram-se muito curiosas em conhecer um pouco mais da história 
deste espaço. Como era o seu último ano e de forma a promover uma melhor integração da criança numa 
escola de 1ºciclo, houve uma articulação entre ciclos.

O Projecto “A brincar, a brincar aprendeu-se a saúde tratar…” foi desenvolvido num grupo de vinte cinco 
crianças de três anos. Este tema surgiu num final de tarde invernoso onde as brincadeiras só podiam 
decorrer no espaço interior – sala, na qual as crianças juntavam as cadeiras para fazer de maca e as 
peças dos jogos serviam de utensílios de médico. Desencadeou assim uma mudança a nível organizacional 
e uma procura de conhecimento acerca de profissões ligadas à saúde.

A estes projectos tentou-se dar resposta tornando as crianças participantes e activas em todo o processo: 
na planificação e organização; no registo das tarefas e das actividades realizadas, em articulação com as 
diferentes áreas curriculares e partilhando com pais e comunidade.

22/Jul/09

Quarta-feira[

Sandra Martins e Tânia Barriga

Núcleo Regional:

Beja

Das 16h30 às 18h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

Autor(es):
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1
Intervenção social na formação inicial de professores em contextos carenciados: Uma 
experiência em Timor-leste

Vou descrever nesta apresentação a organização e actividades desenvolvidas numa experiência de 
trabalho com alunos da formação inicial de professores em Timor-leste, numa disciplina onde procurei que 
as aprendizagens sustentem (e se sustentem em) formas de intervenção social através de projectos 
desenvolvidos pelos alunos.

23/Jul/09

Quinta-feira[

Pedro Francisco González

Núcleo Regional:

Açores

Das 09h30 às 11h00

Nível:

Ensino Superior

e-Mail:

pedrogonzalez@uac.pt

Autor(es):

Sala

2
O modelo pedagógico do MEM em aulas de Língua Portuguesa

Procuraremos partilhar a experiência feita no tempo do Trabalho em Projectos, realizada no âmbito da 
oficina de Iniciação ao Modelo Pedagógico do MEM - ensino por disciplinas.

O percurso realizado é o resultado de uma inquietante e, simultaneamente, desafiante 
problematização/reflexão sobre as práticas que propus a alunos do 8º ano, na disciplina de Língua 
Portuguesa, ao longo deste ano lectivo.

Relataremos as tentativas de “transferir” para os alunos a decisão, a responsabilidade e o prazer de 
construírem as suas aprendizagens, apresentando um singelo balanço do percurso realizado.

Partilharemos, essencialmente, a (des)construção de uma aprendizagem na experimentação, pela 
primeira vez, de algumas componentes do Modelo Pedagógico do MEM.

23/Jul/09

Quinta-feira[

Rita Vizinho

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 09h30 às 11h00

Nível:

Disciplinas

e-Mail:

rita.vizinho@gmail.com

Autor(es):
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3
“Situações problemáticas/operações – os sentidos que encerram”

Queremos partilhar convosco o percurso que realizámos no nosso Grupo Cooperativo e as razões pelas 
quais escolhemos a Matemática como objecto de estudo, porque queríamos:
 . Melhorar a prática pedagógica.
 . Estar mais seguros relativamente ao conhecimento matemático.
 . Conhecer e trabalhar as propostas de reestruturação do programa de Matemática.

O processo de trabalho que desenvolvemos, passou pela reflexão acerca das operações ligadas a situações 
problemáticas, os sentidos que encerram, as componentes dos problemas (enunciados e questões), isto é, 
pelo pensar os “problemas por dentro” e pela explicitação desse pensamento.

23/Jul/09

Quinta-feira[

Cármen Assunção, Georgina Silva, José 
Pires Pereira, Teresa Vieira

Núcleo Regional:

Setúbal

Das 09h30 às 11h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

mita1958@hotmail.com

Autor(es):

Sala

4
A importância dos diários dos alunos

Esta comunicação «A importância dos diários dos alunos» visa dar a conhecer aspectos de um trabalho de 
investigação-acção desenvolvido com uma turma de 4º ano, da escola Básica do 1º ciclo de Alto de Rodes 
em Faro, no ano lectivo de 2008/2009. Assenta na pedagogia cooperativa que dá corpo e fecunda a 
sintaxe do modelo do Movimento da Escola Moderna e pretende mostrar a forma como a escrita de 
diários - dos alunos e da professora - contribuem para melhor se compreender como construímos e 

 reconstruímos conceitos e saberes no contexto da sala de aula. Se, por um lado, os alunos foram 
convidados a reflectir e a tomar consciência das suas características pessoais e interesses e da forma 
como passam pelos processos de aprendizagem, por outro, a dimensão dialógica que se desencadeou foi 
determinante para o desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem. Assim, no seu diário, 
os alunos foram “falando” através da escrita sobre o desenvolvimento do currículo trabalhado e construído 
em cooperação. A professora, por seu lado, deu a conhecer, numa dinâmica de cooperação, algumas 
narrativas auto-avaliativas sobre os processos de ensino e sobre a permanente aprendizagem profissional. 

Creio que o interesse actual no estudo dos diários advém da deslocação da perspectiva de análise 
centrada no professor para a focagem no ponto de vista do aluno sobretudo nas suas interacções com o 
grupo de pares.

23/Jul/09

Quinta-feira[

Maria Eugénia Jesus

Núcleo Regional:

Algarve

Das 09h30 às 11h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

genarui.jesus87@gmail.com

Autor(es):
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5
Uma dinâmica de projectos  no 1º ano de escolaridade

Ao longo de grande parte do ano lectivo desenvolvemos um trabalho em equipa (entre a professora 
cooperante e as duas estagiárias da Licenciatura em 1º Ciclo da ESSE de Lisboa) de forma a organizarmo-
nos em comunidade de aprendizagem com as crianças. 

Propomo-nos comunicar o percurso realizado com um grupo de 1º ano de escolaridade no âmbito do 
trabalho por projectos.

Daremos conta do modo como os projectos de pequeno grupo foram surgindo, como nos organizámos, 
como evoluíram, como foram avaliados pelo grupo e divulgados, nomeadamente em apresentação aos 
pais. Referiremos, igualmente, as actividades e os projectos de turma que destes decorreram para 
resolver problemas emergentes.

Procuraremos, sobretudo, partilhar as reflexões propiciadas pela dinâmica vivida intensamente durante o 
processo.

23/Jul/09

Quinta-feira[

Inácia Santana, Mafalda Ribeiro e Sofia 
Pinhão

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 09h30 às 11h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

inaciavsantana@gmail.com

Autor(es):

Sala

6
Investigando o Conselho de Cooperação

Trabalhamos há três anos com o modelo pedagógico do MEM e este é o segundo ano que aprofundamos a 
nossa prática através de metodologias de investigação.  

Fruto de um projecto de Investigação – Acção realizado ao longo deste ano lectivo, propomo-nos 
apresentar as mudanças realizadas no Conselho de Cooperação e comunicar todo o processo de 
Investigação colaborativa que efectuámos, os instrumentos que utilizámos e os resultados conseguidos.

23/Jul/09

Quinta-feira[

Mónica Nunes e Helena Cecílio

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 09h30 às 11h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

Autor(es):
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7
Cidadãos, somos todos!
Um projecto de intervenção sócio cultura

No grupo Cooperativo do MEM discutimos a forma de  organizar o trabalho que fomos desenvolvendo ao 
longo dos dois últimos anos lectivos com as crianças ciganas do Espaço Criança - Projecto implementado 
pela Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz em parceria com a Direcção Regional de Educação do 
Alentejo.

As actividades eram planeadas e preparadas no Espaço Criança, situado no Bairro Escorregadia em 
Reguengos de Monsaraz, habitado apenas por famílias ciganas, que vivem em condições de pobreza 
extrema.

Os trabalhos desenvolvidos neste espaço tinham como objectivo diminuir a distância física e psicológica 
que existe entre as pessoas ciganas e não ciganas da cidade.

Pretendemos apresentar: exposições dos trabalhos nas instalações do Turismo; participação no Carnaval 
da cidade com trajes e costumes típicos do Carnaval cigano; animação de uma semana de actividades na 
escola do 1º ciclo, através da apresentação de histórias dramatizadas, recontadas, reescritas (no fundo, 
reinventadas) e ainda a criação de um jornal trimestral que distribuímos por toda a população. Parece-nos 
termos contribuído para a afirmação dos  direitos de participação e cidadania deste grupo de gente cigana.

23/Jul/09

Quinta-feira[

Inês Filipe e Guilhermina Cardoso

Núcleo Regional:

Évora

Das 09h30 às 11h00

Nível:

1.º CEB / ATL

e-Mail:

Autor(es):

Sala

8
Trabalho de cooperação Inter-salas – aprendizagens entre Crianças, Famílias  e 
Profissionais

Somos duas Educadoras que trabalhamos na mesma instituição e ao longo dos últimos anos temos 
acompanhado grupos da mesma faixa etária. Orientamos as nossas práticas segundo o modelo do 
Movimento da Escola Moderna.

Em conjunto temos reflectido, pesquisado, partilhado as nossas práticas, tentando reconstruir uma melhor 
prática diária.

Acreditamos que os princípios orientadores do MEM são essenciais na nossa postura enquanto 
profissionais (e como pessoas disponíveis para aprender e partilhar)…

A Cooperação  tem sido uma mais valia na reconstrução das nossas práticas com as crianças, entre 
grupos, entre equipas e famílias.
Pretendemos partilhar este percurso de trabalho e formação em cooperação.

23/Jul/09

Quinta-feira[

Dulce Neves e Sandra Filipe

Núcleo Regional:

Seixal/Almada

Das 09h30 às 11h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

dulcemrneves@hotmail.com

Autor(es):
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9
O Mapa de Escolha de Actividades e o  Plano Individual de Trabalho (PIT)

Tudo começou quando nos pediram que explicássemos, num Sábado Pedagógico do Núcleo de Tomar, 
como fazemos para implementar o Mapa de Actividades no Pré-Escolar e o Plano Individual de Trabalho no 
1ºCiclo. 

Por essa razão, conversámos muito, trocámos instrumentos relacionados com o Trabalho Autónomo e 
reflectimos sobre os seus objectivos pedagógicos.

Para nós, foi interessante aprender melhor como há objectivos comuns, apesar da idade diferente das 
crianças com quem trabalhamos.

Nesta comunicação, gostaríamos de vos contar como vamos introduzindo o Trabalho Autónomo nas nossas 
turmas, como organizamos o espaço, quais os registos que as crianças utilizam, quais as suas rotinas e 
reacções, as formas como planeamos e avaliamos com elas… O modo como interagem e trabalham de 
forma cooperada e responsabilizada, no tempo de Estudo/Trabalho Autónomo.

23/Jul/09

Quinta-feira[

Fernanda Melancia e Maria José Oliveira

Núcleo Regional:

Tomar

Das 09h30 às 11h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

Autor(es):

Sala

10
A Matemática no Jardim-de-infância

Somos um grupo de educadoras de diferentes escolas e realidades sociais que se juntaram no início do 
ano com um objectivo comum: partilhar experiências e reflectir sobre a aprendizagem – ensino da 
Matemática no Jardim-de-infância. Com esta comunicação pretendemos dar a conhecer o nosso percurso 
enquanto grupo de aprofundamento. Ao longo do ano fomos reflectindo acerca do que pensamos sobre a 
Matemática; onde, quando e como trabalhamos e como organizámos o espaço e o tempo respeitante a 
essa área curricular. “Como” trabalhamos também serviu de tema de reflexão, incidindo sobre a resolução 
de problemas, o pensamento probabilístico e os processos matemáticos.

Esta reflexão levou-nos ao aprofundamento teórico de alguns aspectos formais da matemática: a 
classificação, o sentido de número, as relações numéricas, as operações aritméticas, a geometria, a 
organização espacial, as medidas e grandezas e os padrões e regularidades.

23/Jul/09

Quinta-feira[

Adelaide Vala, Ana Lúcia, Andreia Silva, 
Aissa Dias, Cristina Prazeres, Maria João, 
Manuela Guedes, Marta Botelho, Paula 
Cunha e Vera Luís

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 09h30 às 11h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

paulacunh@gmail.com

Autor(es):

29



30XXXI CONGRESSO DO MEM - SETÚBAL 09

Sala

1
A Cidade...
               conhecer para intervir.

Responsabilizar os alunos pela condução do seu processo de ensino/ aprendizagem implica centrar o 
trabalho na pesquisa da informação, na observação, na tomada de decisão, no desenvolvimento de 
atitudes críticas, no trabalho individual e de grupo e na realização de projectos.

O trabalho de campo é o trabalho por excelência da Geografia. Com o trabalho de campo, os alunos 
confrontam-se com o ambiente real onde se podem desenvolver competências da educação geográfica. É, 
por isso, fundamental deslocar os alunos para fora da sala de aula, levá-los a explorar o território onde se 
inserem, a analisar criticamente os problemas e a reflectir sobre as soluções, utilizando conhecimentos 
geográficos.

Com este propósito e com um olhar crítico, os alunos saíram para as ruas da cidade de Oliveira de Azeméis
…

Nesta comunicação apresentar-se-á a reflexão realizada no âmbito da Oficina de Iniciação ao Modelo 
Pedagógico do MEM, realizada em Aveiro, a partir de uma experiência de trabalho de projecto com alunos 
do 11.º ano na disciplina de Geografia A.

23/Jul/09

Quinta-feira[

Maria Benilde Gomes

Núcleo Regional:

Aveiro

Das 11h30 às 13h00

Nível:

Ensino Secundário

e-Mail:

Autor(es):

Sala

2
Projecto de correspondência… ponto de partida e de chegada para a escrita!

Nesta comunicação pretendemos partilhar o processo e os produtos culturais decorrentes de um projecto 
de correspondência implementado entre duas turmas de 7.º ano, em Língua Portuguesa, durante dois 
anos.

Este projecto deu resposta a múltiplas escritas que aconteceram em sala de aula, no âmbito de 
actividades, projectos e rotinas, transformando-se num veículo de comunicação entre alunos.

Além dos produtos culturais, partilharemos o modo como tentámos apoiar os nossos alunos ao longo do 
processo de produção, em dinâmicas de interacção e negociação de significados.

23/Jul/09

Quinta-feira[

Joana Filipe e Marina Canuto

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 11h30 às 13h00

Nível:

3.º CEB

e-Mail:

Autor(es):
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3
Para que servem os números?

Para que servem os números? Para que serve a Matemática? 

Partindo de algumas respostas das crianças a estas questões, procurámos reflectir sobre as estratégias 
adoptadas ao longo do ano, para desenvolver, nos nossos alunos de 1ºano, o sentido do número. Vários 
são os aspectos que concorrem para trabalhar este conceito global da Matemática: os materiais que estão 
disponíveis na sala, a realização de tarefas a pares ou em grupo que constituam desafios para os alunos, a 
construção, por eles, de situações problemáticas e a respectiva análise com a turma, entre outras.

A reflexão no grupo cooperativo foi um suporte permanente a este processo, reflexão  que nos propomos 
agora continuar convosco.

23/Jul/09

Quinta-feira[

Cátia Alves, Ermelinda Rosa, Marta 
Louseiro e Maria João Lourenço

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 11h30 às 13h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

martalouseiro1@sapo.pt

Autor(es):

Sala

4
“O trabalho de escrita/leitura no 1.º ano”

Nesta comunicação queremos partilhar o percurso de aprendizagem da escrita/leitura através do processo 
interactivo, em duas turmas do 1.º ano de escolaridade.

Queremos também reforçar o papel do trabalho realizado no âmbito do grupo cooperativo, nomeadamente 
na partilha de materiais e instrumentos e também na tomada de consciência das necessidades de 
aprendizagem dos nossos alunos, assim como na reflexão sobre alguns textos que apoiaram teoricamente 
a nossa prática.

23/Jul/09

Quinta-feira[

Isa Gomes e Inês Lopo

Núcleo Regional:

Setúbal

Das 11h30 às 13h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

isagomes667@homail.com

Autor(es):
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5
Experimentar Ciência

A presente comunicação tem como objectivo relatar e reflectir sobre as actividades realizadas numa turma 
de 25 alunos de 3º e 4º anos de escolaridade, abordando as temáticas do programa de formação em 
Ensino Experimental das Ciências no 1º Ciclo, designadamente: flutuação em líquidos; dissolução em 
líquidos; diversidade, germinação e crescimento de sementes e plantas. 
A perspectiva construtivista que sustenta o trabalho desenvolvido em sala de aula pressupõe a construção 
do conhecimento pelos alunos, a apropriação de modos de trabalho, de instrumentos de pesquisa, análise, 
síntese e comunicação partindo daquilo que os alunos já sabem ou julgam saber e, numa dialéctica 
permanente, construir novos saberes. 
As representações das crianças, quase sempre espontâneas, constituem, no início da aprendizagem 
formal, alternativas aos conceitos científicos. Cabe à escola proporcionar ao aluno actividades que o façam 
reflectir sobre a sua aprendizagem, que o ajudem a sistematizar o seu pensamento e a consciencializar-se 
de todo o percurso, das competências e estratégias que usa quando aprende, partindo das suas 
concepções alternativas. 

No contexto da minha opção pedagógica -   Movimento da Escola Moderna -   proponho-me, mostrar como 
foi “Experimentar Ciência”, o percurso, algumas estratégias, actividades e produtos numa perspectiva de 
formação e reflexão.

23/Jul/09

Quinta-feira[

Elsa Maria Gonçalves Vilhena

Núcleo Regional:

Algarve

Das 11h30 às 13h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

elsavilhena@gmail.com

Autor(es):

Sala

6
Mudanças e Partilhas

Esta comunicação surgiu da necessidade de partilhar todas as mudanças que foram tomando conta da 
nossa atitude pessoal e profissional, a partir do momento em que contactámos com o Movimento da 
Escola Moderna. 

A oportunidade desta partilha deve-se ao facto de termos frequentado juntas uma oficina do M.E.M. Em 
conjunto, vamos falar da nossa experiência individual, presente e passada e de alguns contextos em 
particular: o tempo de estudo autónomo e o tempo dos projectos.

23/Jul/09

Quinta-feira[

Carla Coelho e Eunice Ribeiro

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 11h30 às 13h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

Autor(es):
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7
Formação de adultos em contexto prisional

O ensino de adultos em contexto prisional assume-se como um processo complexo e melindroso, 
particularmente ao nível das relações que se estabelecem, o que requer, por parte do formador, uma 
permanente reflexão e reajustamento sobre os procedimentos adoptados e os diferentes factores 
implicados.

Perante um quadro onde a ausência de liberdade e a escassez de meios materiais e humanos são uma 
realidade, importa acima de tudo, encontrar soluções que permitam o desenvolvimento efectivo dos 
indivíduos em formação.

Deste modo, propõe-se que o núcleo estruturador da formação/ auto-formação deva assentar nas 
experiências dos formandos, na cooperação que permita o reconhecimento dos e nos saberes 
experienciados, operacionalizados através de narrativas autobiográficas e projectos de acção, dos quais 
procurarei dar conta nesta comunicação, como reflexo de um percurso de formação que durou três anos.

23/Jul/09

Quinta-feira[

Mário Azevedo

Núcleo Regional:

Setúbal

Das 11h30 às 13h00

Nível:

EFA B1 (1º Ciclo)

e-Mail:

nobremel@hotmail.com

Autor(es):

Sala

8
O modelo do MEM na creche. Questões e reflexões…

O facto de não haver um Modelo Pedagógico com base nos princípios do MEM para o Contexto Educativo 
da Creche, permite uma certa “confusão”, e até algumas situações menos claras.
No entanto, persistimos.
Foi uma tarefa difícil, mas já reflectimos e temos de continuar a aprofundar algumas questões sabendo 
que é necessário:
- Ter nas Salas de Creche quadros, instrumentos…onde se registam as Planificações, as Observações e as 
Avaliações…das crianças, do trabalho realizado, das equipas…
- Reformular algumas práticas, e respectivos registos
- Repensar os Projectos Pedagógicos das Salas de Creche e reflectir acerca de alguns Princípios do MEM 
nas Salas de 2/3 anos.
- Repensar de que modo alguns dos princípios do MEM podem ter validade nas salas de transição Creche – 
Jardim de Infância, dado que as crianças são as mesmas, mas em Julho estão na Creche e passado 1 mês, 
ou seja, em Setembro, estão no Pré-escolar.
- Evidenciar o trabalho realizado em Creche e, em simultâneo, chamar a atenção para as práticas dos 
educadores que se identificam com os princípios do MEM e realizam trabalho ora em Creche, ora em 
Jardim de Infância, pois acompanham os grupos, no seu percurso (especialmente nas IPSS e Particulares).

23/Jul/09

Quinta-feira[

Teresa de Matos e Anabela Norte

Núcleo Regional:

Seixal/Almada

Das 11h30 às 13h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

teresadematos@netcabo.pt

Autor(es):
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9
Iniciação ao Movimento da Escola Moderna - A partilha, os obstáculos, as conquistas…

O nosso percurso no Modelo Pedagógico do Movimento da Escola Moderna remonta à escola de formação 
inicial. Desde então, vimos crescer uma ânsia de aprender, de crescer com uma pedagogia em que 
acreditamos. Surgiu a oportunidade de participar na Oficina de Iniciação ao Modelo Pedagógico do MEM. 
Dado o primeiro passo, continuámos o nosso caminho e decidimos fazer o Estágio. 

Aprofundámos o nosso saber, partilhámos conquistas, dificuldades e obstáculos que em conjunto 
tentámos sempre ultrapassar. 

Pretendemos agora, numa breve comunicação, descrever o caminho que percorremos de forma 
sustentada, partilhar as dificuldades e as estratégias que fomos encontrando, reflectir em conjunto a 
forma como iniciámos o Modelo que hoje nos define profissional e pessoalmente.

23/Jul/09

Quinta-feira[

Catarina Dias e Sofia Monteiro

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 11h30 às 13h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

catacardoso@netcabo.pt

Autor(es):

Sala

10
A Matemática no Jardim-de-infância

[CONTINUAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DAS 09H30 ÀS 11H00]

Somos um grupo de educadoras de diferentes escolas e realidades sociais que se juntaram no início do 
ano com um objectivo comum: partilhar experiências e reflectir sobre a aprendizagem – ensino da 
Matemática no Jardim-de-infância. Com esta comunicação pretendemos dar a conhecer o nosso percurso 
enquanto grupo de aprofundamento. Ao longo do ano fomos reflectindo acerca do que pensamos sobre a 
Matemática; onde, quando e como trabalhamos e como organizámos o espaço e o tempo respeitante a 
essa área curricular. “Como” trabalhamos também serviu de tema de reflexão, incidindo sobre a resolução 
de problemas, o pensamento probabilístico e os processos matemáticos.

Esta reflexão levou-nos ao aprofundamento teórico de alguns aspectos formais da matemática: a 
classificação, o sentido de número, as relações numéricas, as operações aritméticas, a geometria, a 
organização espacial, as medidas e grandezas e os padrões e regularidades.

23/Jul/09

Quinta-feira[

Adelaide Vala, Ana Lúcia, Andreia Silva, 
Aissa Dias, Cristina Prazeres, Maria João, 
Manuela Guedes, Marta Botelho, Paula 
Cunha e Vera Luís

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 11h30 às 13h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

paulacunh@gmail.com

Autor(es):
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1
“Intervenção Artística na Tua Cidade”

Pretendo mostrar um projecto e como o implementei com o 9ºAF da Escola Secundária Dr. Jaime 
Magalhães Lima. 

Pretendi aplicar o modelo do MEM e criar parcerias da Turma com a Câmara Municipal de Aveiro e a 
AVEIROARTE (Associação dos Artistas Plásticos de Aveiro), para a realização do  “Projecto de Decoração 
do Viaduto situado junto ao Centro Cultural e de Congressos de Aveiro”.

A Câmara Municipal de Aveiro pediu à AVEIROARTE um projecto para decoração do referido viaduto. Como 
presidente de AVEIROARTE e professora na Escola Jaime Magalhães Lima, considerei que o resultado seria 
um produto cultural possível de realizar integrando-o no currículo do 9ºano de Artes e com ligação à 
referida comunidade artística.

Em assembleia, dei conhecimento aos alunos e foi analisado por todos como a resposta a esse pedido 
poderia servir para avançar no domínio do currículo.

Para o desenvolvimento do projecto com os alunos foi elaborado um roteiro de trabalho, distribuindo as 
acções no tempo e atribuindo as responsabilidades para que se atingissem os objectivos pretendidos.

23/Jul/09

Quinta-feira[

Lúcia Seabra

Núcleo Regional:

Das 14h30 às 16h00

Nível:

2.º CEB

e-Mail:

seabra.lucia@gmail.com

Autor(es):

Sala

2
Escrever para ler

Pretendo mostrar o trabalho desenvolvido com uma turma de 9º ano, destacando sobretudo a interacção 
entre a leitura e a escrita. Enquanto coordenadora do Plano Nacional de Leitura na escola, empenhei-me 
na dinamização de pequenos projectos que tiveram como ponto partida a leitura orientada ou autónoma 
de determinadas obras propostas, mas que possibilitaram o desenvolvimento de outras competências 
como a expressão escrita e oral. Relatarei a forma como, ao longo do ano, geri o trabalho em sala de aula 
com os alunos e o articulei com actividades de escola que exigiram uma maior exposição, mas cuja 
socialização permitiu desenvolver aprendizagens diversificadas, não só ao nível dos desempenhos 
linguísticos, mas também relacionadas com a vida em comunidade. Tentarei mostrar como a organização 
da turma como uma comunidade de escrita ajudou os alunos a melhorarem os seus desempenhos 
enquanto leitores (e não só!).

23/Jul/09

Quinta-feira[

Manuela Avelar Santos

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 14h30 às 16h00

Nível:

2.º CEB

e-Mail:

Autor(es):
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3
A Matemática na Correspondência Escolar

Com esta comunicação, pretendemos partilhar o percurso de reflexão que fomos efectuando ao longo do 
último ano lectivo, sobre a correspondência entre duas turmas do 3ºano de escolaridade.

Fomos incentivando os alunos a dedicar-se à matemática, a questionar, a relacionar e a comunicar 
raciocínios, analisando o seu trabalho e o dos correspondentes.

Focamo-nos agora, principalmente, nas propostas colectivas e individuais relacionadas com o trabalho em 
Matemática, que os grupos foram trocando, com sistematicidade.

Pretendemos reflectir sobre o modo como estas trocas e partilhas contribuíram para o desenvolvimento do 
raciocínio matemático dos alunos, tal como para o desenvolvimento da comunicação escrita na 
Matemática.

23/Jul/09

Quinta-feira[

Beatriz Lameiro e Cláudia Ribeiro

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 14h30 às 16h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

Autor(es):

Sala

4
Aprendizagem cooperativa – Blogue: Geração TIC

Fizemos junto das nossas turmas um levantamento de dados sobre a utilização das TIC.  

Disponibilizámo-nos para criar contas de e-mail para quem não tinha, incluímos na agenda semanal 
tempos para o trabalho no blogue. Fizemos a extensão do currículo de uma forma prática e inovadora, 
desenvolvemos competências no trabalho colaborativo com recurso às TIC, valorizámos e divulgámos o 
trabalho dos nossos alunos, reforçámos as relações com Enc. De educação.

Esta aprendizagem cooperativa foi facilitadora do desenvolvimento de actividades no âmbito da 
Matemática, do Estudo do Meio, através de projectos dos alunos, saídas/visitas de estudo. Foram 
desenvolvidas competências transversais e diversificados modos e estratégias de trabalho -  individual, a 
pares e em grupo.  Através do Blogue e em parceria com outras instituições surgiu a construção de um 
Glossário de termos informáticos na perspectiva da formação de utilizadores (Literacia da informação) e a 
edição de posters; a construção de flyers para o Encontro com a Comunidade com a temática «Educação 
para os média» e a candidatura à 7ª edição do Prémio Ilídio Pinho - «Ciência na escola»  onde ganhámos 
um prémio pelo  trabalho desenvolvido.

23/Jul/09

Quinta-feira[

Maria Eugénia Jesus

Núcleo Regional:

Algarve

Das 14h30 às 16h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

genarui.jesus87@gmail.com

Autor(es):
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5
A construção do conhecimento científico num processo de trabalho comparticipado pela 
turma.

Nesta comunicação, pretendo descrever e reflectir sobre a forma como dei expressão ao trabalho 
curricular de Ciências, particularmente à realização de actividades experimentais, com a minha turma de 
3º ano de escolaridade, tendo por base os princípios pedagógicos do Modelo Pedagógico do MEM e 
enquadrando-os nas orientações do Currículo Nacional.

Começarei por fazer uma breve reflexão sobre as concepções de aprendizagem que suportam o meu 
trabalho com os alunos e descreverei, em seguida, algumas das actividades mais significativas.

Recorrerei a excertos do diário de formação produzido no âmbito do Programa de Investigação – Acção 
desenvolvido no MEM, que funcionaram como memória escrita e orientaram todo este processo.

23/Jul/09

Quinta-feira[

Piedade Fernandes

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 14h30 às 16h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

m.piedade@sapo.pt

Autor(es):

Sala

6
À procura da isomorfia no contexto de uma Oficina de Iniciação ao Modelo Pedagógico 
do MEM

Duas formadoras com percursos de formação diferentes, viriam a cruzar-se no contexto de uma Oficina de 
Iniciação ao Modelo Pedagógico do MEM. 

Esse encontro, extremamente importante para ambas e de imediata empatia, teve um primeiro momento 
de reflexão e discussão sobre como se iria desenvolver o trabalho. 

Resolvemos manter o Dossiê de Formação como instrumento orientador, mas pensámos também que 
devíamos criar uma relação o mais possível isomórfica entre a Oficina de Iniciação e o modelo de 
aprendizagem defendido pelo MEM. Quer dizer, trabalhar com as formandas com as mesmas estratégias 
que utilizamos com os nossos alunos. 

Pretendemos partilhar este nosso percurso como mais um contributo para a reflexão sobre a modalidade 
de Oficina de Iniciação no MEM.

23/Jul/09

Quinta-feira[

Ana Abrantes e Clara Felgueiras

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 14h30 às 16h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

abrantana@gmail.com

Autor(es):
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7
A metodologia do MEM como factor de integração.

Ao iniciar o ano lectivo com um grupo de 1.ºAno, a professora depara-se com uma realidade 
simultaneamente intimidante e desafiante: a turma inclui um aluno com uma perturbação do espectro do 
autismo de grau severo. Este transtorno compromete gravemente o desenvolvimento de três áreas: a 
interacção social, a comunicação verbal e não-verbal e o comportamento. 

Se a intenção inicial já era a de optar por uma abordagem pedagógica de cariz diferenciado, integrando 
estratégias de co-responsabilização e de respeito e valorização das diferenças, perante esta criança 
especial tal intenção transformou-se em imperativo. 

Neste sentido, a professora da turma (Anabela) e a professora de Educação Especial (Neuza) procurarão, 
através da sua comunicação, relatar o modo como trabalharam com o João, o menino especial que 
conquistou toda a turma com a sua exigência de cordialidade e afecto nas relações e que, certamente, 
terá beneficiado muito da organização, gestão e avaliação cooperadas do trabalho e das aprendizagens. 
Os progressos notáveis verificados a todos os níveis (nomeadamente na comunicação e na relação com os 
outros) evidenciam que é imperativo incluir, integrar e envolver estas crianças num ambiente securizante, 
onde todos sejam responsáveis pelo desenvolvimento integral e harmonioso de cada um.

23/Jul/09

Quinta-feira[

Anabela Pinto e Neuza Gonçalves

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 14h30 às 16h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

anabelapatricia@gmail.com

Autor(es):

Sala

8
O Conselho de Cooperação Educativa no Pré-escolar

Esta comunicação é o resultado do trabalho realizado ao longo deste ano pelo grupo de Projecto de 
Aprofundamento do Pré-escolar do Núcleo Regional de Setúbal.

Pela importância que o Diário de Turma e o Conselho de Cooperação desempenham na vida do grupo, 
como contributos essenciais para o seu desenvolvimento sócio-moral e interiorização dos valores de vida 
democrática, pretendíamos com este projecto aprofundar esta temática de forma a melhorar as nossas 
práticas. 

Procurámos encontrar e aferir estratégias de intervenção facilitadoras e enriquecedoras  dos "nossos 
Conselhos", construindo materiais, reflectindo a partir de registos de vídeo e pesquisando em conjunto

23/Jul/09

Quinta-feira[

Cristina Aragão, Élia Lopes, Patrícia Silva, 
Rita Vargas.

Núcleo Regional:

Setúbal

Das 14h30 às 16h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

Patysilva1971@hotmail.com

Autor(es):
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9
Um percurso de Cooperação e Partilha

Somos um grupo que há muito pratica o Modelo Pedagógico do MEM no pré-escolar. Propusemo-nos 
trabalhar este ano de forma cooperada sempre na tentativa de aplicar o referido modelo num percurso de 
contínua reflexão e partilha. Não só de práticas mas, ainda, de percursos e produções.
Nesse sentido, organizámo-nos num grupo de formação na modalidade de Projecto de Aprofundamento.
Logo de início, ao organizarmos o cenário educativo nos nossos jardins-de-infância, debatemos como o 
iríamos fazer, recorremos a vários textos do MEM sobre a organização do espaço e das rotinas no pré-
escolar…
Depois disso, a análise dos vários espaços, dos instrumentos de registo e pilotagem, das rotinas e das 
produções, … foram uma constante.
No fim, descobrimos que, a nossa proximidade com o modelo do MEM, tornou tudo mais intenso, 
conseguido e apreciado, quer por nós quer pelas crianças.

Gostaríamos de vos convidar a viajar pelos nossos cenários educativos, pelas nossas práticas, … e a 
reflectir connosco a partir de alguns percursos que vos vamos apresentar.

23/Jul/09

Quinta-feira[

Aurora Garcia, Elizabete Nunes, Maria 
José Ermitão, Maria José Oliveira, Nadeia 
Oliveira, Rosário Morgado, Rita Gomes

Núcleo Regional:

Tomar

Das 14h30 às 16h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

Autor(es):

Sala

10
“Não Gostei de nada, Obrigado.” – Rute, Diário de Grupo

O “Não Gostei de nada, obrigado.” é um registo da autoria de uma menina do grupo de crianças do Centro 
de Acolhimento Temporário – Casa de Cedofeita, onde um instrumento como o Diário de Grupo, 
materializa uma participação activa e democrática na vida diária da casa. Quando começámos a usar o 
Diário de Grupo tínhamo-lo fixo no Atellier, o espaço destinado a actividades de expressão plástica, que 
por sua vez proporcionava a formação do grupo todo para a reunião em conselho. Contudo começámos a 
aperceber-nos de que a sua leitura também interessava a todos os elementos da equipa técnica da 
instituição e que na verdade ele servia de regulação, não só para as crianças e para o educador, mas 
também para todos da casa. O Diário de Grupo começava a dar sinais de grande relevância para a 
comunicação entre todos os técnicos e auxiliares que trabalham em diferentes turnos. Nesta fase, 
apercebemo-nos de que tínhamos de o mudar de lugar e foi então que decidimos que o sítio mais indicado 
para o termos era a cozinha. Quando passámos o Diário de Grupo para a cozinha conseguimos aumentar a 
adesão de alguns para todos e ficou então eleito como o principal meio de comunicação entre crianças e 
adultos.
O Diário de Grupo tornara-se assim decisivo e determinante na vida de todos em diferentes dimensões: 
de afecto e desordem, de brincadeira e de trabalho, de memória futura para uns, e de regulação da vida 
do grupo para outros, mas é sem dúvida para todos, o nosso “Termómetro moral” na medida em que nos 
permite ler em perfil temporal como se desenrola o clima emocional de relações e de valores de um 
grupo. (Niza, S. 1991)

23/Jul/09

Quinta-feira[

Hélder Alexandre Flores Varela e Maria 
Gabriel Moreno Bulas Cruz

Núcleo Regional:

Vila Real

Das 14h30 às 16h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

varela.flores@hotmail.com

Autor(es):
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1
Os Nossos Primeiros Artigos

Os estudantes do primeiro ciclo do ensino superior devem iniciar-se em métodos e técnicas de 
investigação e escrita académica, tornando-se aptos a adoptar uma escrita própria e não plagiada. É 
essencial desfazer a ideia errada de que o facto de adquirirem algumas técnicas de investigação os 
capacita desde logo à produção de «conhecimento científico», quando na verdade é muito exigente, 
mesmo para investigadores experientes, produzir conhecimento verdadeiramente novo ou original que 
faça progredir a sua área científico-cultural. Não estamos a falar, portanto, de artigos de investigação que 
façam progredir quadros conceptuais ou apresentem novos modelos de análise. Trata-se somente de 
estudos de pesquisa bibliográfica elaborados com rigor metodológico e honestidade intelectual.

Esta comunicação procura partilhar alguns instrumentos produzidos para acompanhar os estudantes na 
elaboração de um artigo durante todas as fases da sua construção, desde a revisão bibliográfica à sua 
escrita final.

24/Jul/09

Sexta-feira[

Cristiana Soveral

Núcleo Regional:

Vila Real

Das 09h30 às 11h00

Nível:

Ensino Superior

e-Mail:

csoveral@gmail.com

Autor(es):

Sala

2
Projectos de trabalho na disciplina de Língua Portuguesa

De Fevereiro a Junho de 2009, frequentei uma Oficina de Iniciação ao Modelo Pedagógico do MEM. Apesar 
de ter sido um período curto para idealizar diferentes projectos e para reflectir com os restantes colegas 
sobre as novas práticas entretanto experimentadas, tratou-se de um trabalho que abriu uma possibilidade 
de mudança. 

Nesta comunicação, far-se-á uma reflexão sobre o percurso realizado no âmbito do trabalho de 
aprendizagem curricular por projectos cooperativos, quer na formação quer no trabalho com os alunos em 
sala de aula.

Através da análise dos processos de trabalho que fomos instituindo e das produções que deles resultaram, 
procurar-se-á evidenciar os modos de apropriação do Programa de Língua Portuguesa e a criação de 
oportunidades para um exercício efectivo da cidadania.

24/Jul/09

Sexta-feira[

Olívia Reis

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 09h30 às 11h00

Nível:

3.º CEB

e-Mail:

Autor(es):
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3
Dos problemas inventados à formulação de problemas

A comunicação que apresentamos resulta do trabalho que realizámos com os alunos do 3.º ano de 
escolaridade, no contexto do estágio do 4.º ano da Licenciatura em 1º Ciclo na EB1/JI N.º 5 de Belas. 

Em sessões colectivas e interactivas, procurámos levar os alunos a fazer matemática, questionando, 
levantando hipóteses, relacionando e comunicando ideias, tendo como ponto de partida problemas 
inventados por eles durante o Tempo de Estudo Autónomo.

A partir da análise e reflexão sobre a escrita e as características desse tipo de texto, pretendemos 
desenvolver nos alunos capacidades de domínio e controle da linguagem específica de problemas 
matemáticos.

24/Jul/09

Sexta-feira[

Piedade Fernandes e Joana Duarte

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 09h30 às 11h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

m.piedade@sapo.pt

Autor(es):

Sala

4
Da representação que os alunos têm sobre os temas do programa à construção do 
conhecimento e atitude científica

Pretendo, com esta comunicação, partilhar o modo como tento interagir com os alunos do 2º ciclo de 
forma a que estes se apropriem do programa de Ciências da Natureza, partindo da escolha dos temas que 
pretendem trabalhar e apoiando-os na explicitação e clarificação de conceitos, para que possam construir 
conhecimento e desenvolver atitude cientifica.

A análise de diversos registos escritos produzidos pelos alunos levar-nos-á a reflectir sobre o papel da 
escrita na construção do conhecimento científico.

24/Jul/09

Sexta-feira[

Isaura Custódio

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 09h30 às 11h00

Nível:

2.º CEB

e-Mail:

isauracustodio@djoao.net

Autor(es):
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5
Vamos aprender por um Percurso de Pesquisa?

Nesta comunicação, pretendemos partilhar convosco o modo como desenvolvemos a nossa prática ao 
longo do Estágio 1 (1º Ciclo do Ensino Básico), no âmbito do 2º Ciclo de Estudos em Educação Pré-escolar 
e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico.

Apresentamos um breve resumo da nossa prática, contextualizando-a nos princípios preconizados pelo 
Movimento da Escola Moderna. O nosso relato incidirá principalmente na descrição de um trabalho de 
projecto desenvolvido de acordo com a metodologia de Ensino por Percursos de Pesquisa.

24/Jul/09

Sexta-feira[

Margarida Assunção, Eva Carvalho, Marta 
Pimenta, Ana Noga

Núcleo Regional:

Vila Real

Das 09h30 às 11h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

mpskta@hotmail.com

Autor(es):

Sala

6
Dois percursos de formação no contexto de uma Oficina de Iniciação ao Modelo 
Pedagógico do MEM

Convidámos duas formandas que connosco trabalharam durante este ano lectivo numa Oficina de 
Iniciação ao Modelo Pedagógico do MEM a partilhar e a reflectir, no Congresso, os seus percursos de 
experimentação e implementação do modelo do MEM.

Ao longo do processo foram evidentes, para as formandas e para nós, as estratégias que conseguiram 
implementar, a utilização dos instrumentos de pilotagem e a gestão do tempo e do espaço na sala de 
aula. 

Convidámos a Manuela Fidalgo e a Ana Margarida Morais porque nos pareceu importante um testemunho 
de colegas que, através de um percurso de formação, foram alterando e reflectindo as suas práticas 
profissionais, relacionando-as com a formação que a Oficina lhes proporcionava.

24/Jul/09

Sexta-feira[

Ana Abrantes, Clara Felgueiras, Manuela 
Fidalgo e Ana Margarida Morais

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 09h30 às 11h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

abrantana@gmail.com

Autor(es):
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“Trabalho de Texto”

Após frequentar a Oficina de Formação do Movimento da Escola Moderna, resolvi, este ano, pôr em prática 
o que nela aprendi. 

A minha comunicação vai começar pela forma como introduzi alguns aspectos do Modelo do MEM na sala 
de aula: apresentação do cenário, organização das actividades lectivas e rotinas diárias estabelecidas.

Posteriormente, apresentarei as actividades desenvolvidas na área da Língua Portuguesa.

Abordarei, ainda, o trabalho que desenvolvi a partir dos textos dos alunos.

Apresentarei os passos que segui para expandir os textos, o modo como os explorei em grande grupo, as 
dificuldades sentidas, os resultados nas aprendizagens escolares dos alunos e produtos dos seus trabalhos.

24/Jul/09

Sexta-feira[

Filipa Rodrigues

Núcleo Regional:

Tomar

Das 09h30 às 11h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

efilipa@gmail.com

Autor(es):

Sala

8
Efeitos de um trabalho de formação cooperada

Nesta comunicação colaboram quatro educadoras que têm em comum o facto de terem participado numa 
Oficina de Iniciação ao Modelo Pedagógico do MEM, como co-formadoras e formandas.
Partilharemos convosco a nossa caminhada:
 •Como nos organizámos e crescemos neste percurso, enquanto formadoras;
 •Como nos fomos apropriando deste Modelo e o transpusemos para a nossa prática, enquanto 

formandas.

Também vos daremos conta de como formandas e formadoras “mergulharam” na aventura do trabalho em 
projectos.

24/Jul/09

Sexta-feira[

Esperança Braga, Emília Leiras, Maria 
Luísa Pereira da Fonseca e Irene Maria 
Ferreira da Silveira

Núcleo Regional:

Aveiro

Das 09h30 às 11h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

esperancag@gmail.com

Autor(es):
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9
O Plano de Actividades como mediador da aprendizagem-ensino

Durante um ano lectivo fui coleccionando dados sobre o desenvolvimento do Projecto Curricular de turma, 
sob a forma de registos escritos num diário, ou em grelhas, onde colocava observações de ocorrências 
significativas. A certa altura verifiquei que a frequência de determinados acontecimentos me induziam a 
uma atenção focalizada na organização e planificação do currículo. Tudo parecia ter a ver com a 
organização e planificação do trabalho. Daí o meu interesse em estudar o Plano de Actividades. Com um 
olhar mais atento a este instrumento de pilotagem da acção pedagógica, descortinei-lhe funções das quais 
ainda não me tinha apercebido. É da dialéctica entre o Plano de Actividades e o currículo como mediador 
da aprendizagem-ensino, que gostaria de vos falar, depois de ter escrito/pensado sobre o assunto.

24/Jul/09

Sexta-feira[

Manuela Sampaio

Núcleo Regional:

Porto

Das 09h30 às 11h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

mansapaio@gmail.com

Autor(es):

Sala

10
O Trabalho de Projecto e a aprendizagem das crianças

Nesta comunicação, pretendo descrever como as crianças do meu grupo se foram apropriando do trabalho 
de projecto ao longo do ano lectivo e como realizaram aprendizagens significativas.

Era a primeira vez que estava com este grupo e as crianças nunca tinham desenvolvido projectos. Este 
ponto de partida dificultou a minha atitude que balançava entre o ser mais orientadora do processo e o 
dar mais tempo para o surgimento de perguntas que originassem possíveis projectos. 

Escolhi a primeira opção e resolvi desafiar as crianças a quererem saber mais sobre situações que iam 
acontecendo na sala e que poderiam ter mais significado para elas. Progressivamente, ajudei algumas 
crianças a pensar sobre como se poderia fazer para saber algo, fui dando exemplos e, a pouco e pouco, 
foram percebendo e apropriando-se desse processo. No final do ano, eram as próprias crianças que 
tomavam a iniciativa e diziam o que queriam saber e como. Ganharam autonomia e penso que consegui 
dar-lhes algumas ferramentas necessárias à aquisição de conhecimento.

24/Jul/09

Sexta-feira[

Lília Marques

Núcleo Regional:

Évora

Das 09h30 às 11h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

li13ei@hotmail.com

Autor(es):
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1
A diferenciação pedagógica como instrumento estruturante da actividade escolar

“Para construirmos uma sociedade inclusiva também teremos de construir uma escola inclusiva”
Sérgio Niza

Com o passar dos anos, cada vez se tem tornado mais claro, para mim, que a escola como organização de 
aprendizagem para todos(as) é uma necessidade vital para a organização das sociedades. 

Na minha vivência profissional, enquanto professora do 2º Ciclo, o grande desafio tem sido, por isso, o de 
criar condições para que todos(as) os(as) alunos(as) aprendam. Isto implica, necessariamente, a 
utilização de estratégias de diferenciação.
É sobre esta vivência que vos irei falar. Nesta comunicação, partilharei convosco acções de diferenciação, 
vivenciadas no âmbito das quatro áreas curriculares em que tenho trabalhado ao longo destes anos: 
Ciências da Natureza, Matemática, Área de Projecto e Estudo Acompanhado.

Serão descritos alguns percursos de aprendizagem, nomeadamente a partir do trabalho desenvolvido 
pelos(as) alunos(as) nos seus Planos Individuais de Trabalho, tendo em conta que, ao promover a 
participação na sua própria aprendizagem não só se possibilita o desenvolvimento da sua autonomia, 
como se contribui também para uma crescente responsabilização e capacidade de organização.

24/Jul/09

Sexta-feira[

Isabel Bento

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 11h30 às 13h00

Nível:

2.º CEB

e-Mail:

Autor(es):

Sala

2
O contexto organizativo do trabalho autónomo e o desenvolvimento da produção escrita 
em Inglês

Relato do trabalho desenvolvido com duas turmas do 6º ano nas aulas de Inglês, de estudo Acompanhado 
e na Sala de Línguas.
Tópicos:
- Caracterização das turmas;
- Obstáculos e dificuldades sentidas;
- A mudança organizativa no início do 2º Período;
- A produção de ficheiros autocorrectivos;
- Os instrumentos de organização, planeamento e regulação do trabalho e das aprendizagens;
- Evolução do Plano Individual de Trabalho;
- A produção escrita dos alunos;
- O projecto de correspondência com alunos de outra escola;
- As rotinas e as interacções na sala de aula;
- Articulação entre a leitura e a escrita;
- Que fazer com as produções dos alunos?
- Perspectivas de continuidade.

24/Jul/09

Sexta-feira[

Júlio Pires

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 11h30 às 13h00

Nível:

2.º CEB

e-Mail:

juliopires@netcabo.pt

Autor(es):
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3
O trabalho do professor no acompanhamento aos alunos em dificuldade

No início deste ano lectivo, aceitei o desafio de integrar o projecto de Investigação/Formação que tinha 
como principais referentes o nosso desenvolvimento profissional e o consequente aperfeiçoamento do 
modelo pedagógico que realizamos nas nossas salas.

O estudo a desenvolver baseava-se essencialmente na concepção e implementação de um Projecto 
Curricular de Turma, o qual deveria assumir claramente a sintaxe do Modelo Pedagógico do MEM.

O que vos proponho nesta comunicação é (re)olhar para o meu percurso e para os escritos que produzi: 
Diário de formação, relatórios de desenvolvimento curricular e artigo.

A escrita de que vos falo, as sessões presenciais e as interacções geradas através da plataforma moodle, e 
não só, com outros colegas do Movimento, ajudaram-me a concentrar a atenção num pequeno foco do 
trabalho que escolhi como ponto de partida para análise e reflexão do acompanhamento que faço aos 
alunos em dificuldade num momento específico do Tempo de Estudo Autónomo.

24/Jul/09

Sexta-feira[

Joaquim Liberal

Núcleo Regional:

Porto

Das 11h30 às 13h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

joaquimliberal@portugalmail.pt

Autor(es):

Sala

4
Blog, um instrumento activo no processo de aprendizagem

Ao longo do 1º ano de escolaridade, este grupo foi utilizando o computador como ferramenta para 
processamento de texto, descrição de imagens e escrita de histórias em PowerPoint, para o Caderno de 
leitura, para o dossiê de textos livres e também para o blog da escola. 

Posteriormente, surgiu o desafio de as crianças terem o seu próprio blog. Em Setembro começámos.

Organizámos o tempo e o espaço de forma a garantirmos que todos escrevessem e vissem o produto do 
seu trabalho em colectivo, no blog que se tornou um instrumento indispensável no processo de 
aprendizagem para alunos e professora.

Que vantagens e obstáculos surgiram no desenrolar deste trabalho?

Pretendo, convosco, reflectir e responder a esta questão

24/Jul/09

Sexta-feira[

Carla Baptista

Núcleo Regional:

Porto

Das 11h30 às 13h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

carla.mind@gmail.com

Autor(es):
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Avaliação e os apoios no tempo de Estudo Autónomo

Sendo o Tempo de Estudo Autónomo uma das principais actividades do modelo educativo que utilizamos, 
torna-se essencial avaliá-lo em todas as suas vertentes, no sentido de se poderem construir dinâmicas de 
sala de aula cada vez mais eficazes e cooperativas numa perspectiva de sucesso na aprendizagem 
diferenciada. Nesta comunicação, iremos explicitar os seus momentos e dinâmicas de avaliação, bem 
como as estratégias de contratualização dos apoios que temos vindo a desenvolver com os nossos alunos.

24/Jul/09

Sexta-feira[

Pedro Louro e José Sebastião

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 11h30 às 13h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

Autor(es):

Sala

6
O Conselho de Cooperação Educativa como o eixo central do desenvolvimento moral do 
grupo.

Nesta comunicação pretendo partilhar as minhas reflexões sobre o Conselho de Cooperação Educativa, por 
reconhecer a sua centralidade no trabalho de aprendizagem que se desenrola na sala de aula, ou, dito de 
outra forma, por achar que é no conselho que os alunos vivem e praticam o currículo: tudo o que têm de 
percorrer em termos de conhecimentos, de capacidades de atitudes ao longo da sua escolaridade. Assim, 
começarei por caracterizar brevemente o meu grupo de alunos para, de seguida, reflectir sobre os 
fundamentos e significados do Conselho de Cooperação no Modelo do MEM, pela sua contribuição para a 
formação de cidadania democrática dos alunos. Posteriormente, descreverei a prática do Conselho na 
minha sala de aula, apoiando esta descrição em diversos registos que fui realizando ao longo do ano.

24/Jul/09

Sexta-feira[

Sofia Duarte

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 11h30 às 13h00

Nível:

1º ciclo

e-Mail:

sofiadt@sapo.pt

Autor(es):
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História de um percurso intenso numa turma com algumas “Fragilidades"

Mais um ano em que optei por “estudar e aprender” com uma turma problemática de 4º ano, onde 
estiveram alunos com deficiências profundas, com necessidades específicas de apoios diversos, de outras 
nacionalidades, alguns de etnia cigana e a maioria com comportamentos desapropriados… além dessas 
características alguns não “liam” (embora descodificassem as letras) … e até havia dois alunos com bons 
conhecimentos!

Todos essas características foram utilizados como factores impulsionadores do trabalho, da partilha, da 
cooperação e do estímulo ao APRENDER em cooperação, esquecendo essas “pequenas” questões 
intelectuais, sócio-culturais, físicas e comportamentais …

Afinal não eram muito importantes pois, ao fim de alguns meses já não se sentiam por se terem diluído 
nos múltiplos trabalhos e projectos onde nos embrenhávamos cada vez mais…

Além de vos falar como fomos interiorizando todo o trabalho e estudo, com recurso ao modelo do MEM, 
quero relatar-vos como fizemos para que o Jorge (portador de multideficiência devido a paralisia cerebral) 
já com alguns anos de escola, acabasse por APRENDER a ler e escrever e até como a sua família foi 
também (finalmente!) integrada na vida da escola.

24/Jul/09

Sexta-feira[

Fernanda Melancia

Núcleo Regional:

Tomar

Das 11h30 às 13h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

Autor(es):

Sala

8
O Modelo Pedagógico do MEM em contexto de Creche

Somos um grupo de educadoras de infância que iniciou a sua caminhada à descoberta do MEM.

Este percurso iniciado em contexto de Creche, uma realidade com a qual cada vez mais educadoras de 
infância são confrontadas, é também a nossa realidade.

Como aplicar o Modelo do Movimento de Escola Moderna à realidade da Creche? Esta foi a primeira 
questão com que nos deparámos.
Durante algum tempo tentámos implementá-lo nas nossas salas. Fizemo-lo em realidades distintas e com 
grupos distintos.

Propomos partilhar convosco os nossos percursos diferentes, com todas as dúvidas, aprendizagens, 
dificuldades e conquistas…

24/Jul/09

Sexta-feira[

Lúcia de Lurdes Coelho de Figueiredo, 
Patrícia Antunes dos Santos, Cláudia 
Pouce Leão.

Núcleo Regional:

Coimbra

Das 11h30 às 13h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

lucialcfigueiredo@hotmail.com

Autor(es):
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A participação de crianças de 3 anos no planeamento, avaliação e tomada de decisões da 
vida no grupo.

Pretendo relatar como a organização do espaço, a estrutura da rotina e a utilização de alguns 
instrumentos de pilotagem contribuíram para a criação de um contexto social facilitador de autonomia e 
de vivência democrática com um grupo de crianças de 3 anos.

Durante o ano, tentei ser mediadora no processo de planeamento e avaliação utilizando o Diário e o Mapa 
de Actividades como referências, de modo a que as crianças se apropriassem das suas funções e se 
tornassem mais autónomas. Foi um processo lento que implicou tomar decisões, fazer escolhas, falar 
sobre coisas já realizadas. 

Irei abordar aspectos ligados ao planeamento individual e ao planeamento colectivo. A utilização do Diário 
permitiu ainda que a vida do grupo fosse motivo de diálogos em grande grupo, o que, sendo por vezes 
complicado, facilitou a resolução de alguns conflitos. 

Reflecti sobre as muitas dúvidas que tive ao longo deste tempo e sobre as respostas que as crianças 
deram às oportunidades de participação e de intervenção que lhes iam sendo dadas. Partilhar o poder, dar 
voz às crianças foi essencial na construção da democracia na sala e também no meu processo de 
aprendizagem e de formação pessoal e profissional.

24/Jul/09

Sexta-feira[

Mafalda Silva

Núcleo Regional:

Évora

Das 11h30 às 13h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

mafaldasilva@hotmail.com

Autor(es):

Sala

10
Projecto: “Há vida na Horta”

Em Fevereiro de 2008, com o final dos rigores do Inverno, teve início no Jardim de Infância Nossa 
Senhora da Piedade e Casa Beatriz Gambôa em Odemira o projecto pedagógico: “Há vida na Horta”, 
desde há muito sonhado.

Pretendemos comunicar, através do relato deste projecto, como os vários domínios do saber inseridos na 
agricultura, naturalmente ausentes até fases mais avançadas de escolaridade, foram facilitados às 
crianças, ainda sob a forma  de brincadeira.

Falaremos de uma área de Horta que preparámos para receber um jardim de plantas aromáticas e 
medicinais a instalar pelas crianças.

A Adelaide, menina de quatro anos, exprimiu-se assim:
“As linhas do nosso canteiro são onduladas como o pêlo de uma ovelha”.

24/Jul/09

Sexta-feira[

Maria Clara Zacarias e Filipa Zacarias

Núcleo Regional:

Beja

Das 11h30 às 13h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

Autor(es):
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1
A Primavera dos Poetas
O percurso de uma comunidade de aprendizagem do Francês

Participar numa Oficina de Iniciação ao modelo pedagógico do MEM constituiu uma oportunidade 
privilegiada para repensar as dinâmicas de trabalho que fui instituindo nestes dez anos. Desde logo, 
assumiu-se como questão central a importância de desafiar os alunos a ultrapassarem o estatuto de 
meros consumidores e a tornarem-se eles próprios produtores de cultura. 

Nesta comunicação proponho-me, pois, partir do relato de um projecto realizado por uma turma de 
Francês do 8ºAno (sob o nome de “Printemps des Poètes”), de modo a problematizar algumas das práticas 
que procurei reconstruir, nomeadamente no que diz respeito à gestão e organização do trabalho, aos 
instrumentos de regulação utilizados e aos circuitos de comunicação instituídos ao longo do ano.

24/Jul/09

Sexta-feira[

Inês Dias

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 14h30 às 16h00

Nível:

3.º CEB

e-Mail:

harpa2006@gmail.com

Autor(es):

Sala

2
O Conselho de Cooperação Educativa no Ensino Recorrente

Pretendo mostrar como, num espaço de tempo tão curto como foi o terceiro período deste ano lectivo, 
conseguimos, os alunos e eu, trabalhar as duas obras de leitura integral que fazem parte do programa do  
Módulo 9 do 12º. ano do Ensino Recorrente: Felizmente há luar! e Memorial do Convento. Foi a forma 
como organizámos o trabalho em Conselho de Cooperação Educativa  que tornou possível chegar ao fim 
da corrida contentes, dado que os alunos dispõem de pouco tempo para estudar, pois para além do 
trabalho na escola têm também as suas responsabilidades profissionais e familiares. Se no início do ano 
lectivo alguns alunos estranharam o Conselho, no último período eram eles próprios que ansiavam pela 
sua realização porque depressa se deram conta da sua importância.

24/Jul/09

Sexta-feira[

Maria Teresa Rodrigues

Núcleo Regional:

Seixal/Almada

Das 14h30 às 16h00

Nível:

Secundário Recorrente

e-Mail:

teresateodororodrigues@gmail.com

Autor(es):
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3
“Crescer no Movimento”

No início do ano, quando encontrei um grupo de vinte alunos do 2º ano da EB1 da Sra. Do Pranto, em 
Ílhavo, que se organizavam de acordo com um modelo de trabalho que eu desconhecia, confesso que me 
assustei.

A segurança que revelavam nas dinâmicas da sala, assim como as suas atitudes, desafiaram-me a apostar 
na mudança das minhas práticas.

A força e convicção destes meninos, a organização do espaço educativo, a alegria em viver a escola, 
deram-me alento para descobrir um novo mundo, numa sala de aula. 

O trabalho realizado em cooperação com a professora Fátima Melo, permitiu-me desvanecer dúvidas e 
consolidar práticas aliciantes.

Gostaria de partilhar convosco o meu percurso de trabalho.

24/Jul/09

Sexta-feira[

Mariana Costa e Fátima Melo

Núcleo Regional:

Aveiro

Das 14h30 às 16h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

Autor(es):

Sala

4
Percursos de leitura e escrita a partir da biblioteca da escola.

Este ano, estivemos juntas na dinamização da Biblioteca e Centro de Recursos da Escola onde, além das 
tarefas de organização e dinamização da Biblioteca, tentámos colaborar com as turmas em projectos 
relacionados com a escrita livre e a leitura, por vezes de forma associada às expressões.
Aí desenvolvemos projectos. Nem todos começavam pela produção de escrita, já que iam surgindo de 
experiências como: aprender uma dobragem, construir fantoches ou, simplesmente, pela leitura de 
imagens e lengalengas, ensaio oral de rimas…
De “contadoras de histórias” passámos a participantes de um grupo de pintores de telas e até 
colaborámos em jogos de antecipação de histórias a partir da observação de imagens.
Pelo meio, ficaram concursos de fotografia a meias, a construção de marcadores de livros com mensagens 
pessoais sobre livros e leituras… O Jornal da Escola também nos levou a pesquisar e a escrever alguns 
textos com pequenos grupos nas turmas.

No fim, todos temos mais “estórias” para contar e recordar, muitos materiais e produções escritas ou 
plásticas para socializar com outros… Neste caso para partilhar convosco!

24/Jul/09

Sexta-feira[

Fernanda Gonçalves e Idalina Varino

Núcleo Regional:

Tomar

Das 14h30 às 16h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

Autor(es):
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5
Formação contínua em Ciências: mudar concepções, mudar práticas…

A comunicação do trabalho realizado no âmbito da Formação Contínua de Professores do 1ºCEB pretende 
consciencializar para a necessidade e importância de se saber sobre Ciência, como se ensina e como se 
aprende. Este percurso passa pela alteração de concepções potenciadoras de mudança de práticas. 

Apresentamos a análise feita às ideias iniciais dos professores, recolhidas no princípio deste ano de 
formação, através de uma ficha de avaliação diagnóstica, bem como os seus testemunhos, evidenciando a 
tomada de consciência das alterações das referidas ideias iniciais

24/Jul/09

Sexta-feira[

Manuela Jorge, Olga Alves, Adelina Pires, 
Luís Guedes Rodrigues

Núcleo Regional:

Vila Real

Das 14h30 às 16h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

mjorge@utad.pt

Autor(es):

Sala

6
Regulação do trabalho de estudo autónomo.

Sneste ano lectivo participámos num projecto de Investigação–Acção em que aprofundámos o modelo 
pedagógico do MEM, mais concretamente o Tempo de Estudo Autónomo, com o intuito de promover uma 
maior auto-regulação dos alunos e uma regulação mais eficaz da intervenção do professor. 

Para além dos resultados atingidos, propomo-nos também apresentar as técnicas de recolha e de análise 
de dados utilizadas, bem como a reflexão desenvolvida com todo este processo.

24/Jul/09

Sexta-feira[

Filipe Neves e Aida Sousa

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 14h30 às 16h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

Autor(es):
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Aprender na escola de sempre

Nesta comunicação vou relatar a minha experiência de regresso ao quotidiano de uma turma regular, 
depois de longos anos no apoio como docente especializada. Irei caracterizar as condições em que 
encontrei os meus alunos, descrever o trabalho desenvolvido durante o ano lectivo e apresentar os 
resultados conseguidos. Destacarei a evolução significativamente positiva que se conseguiu ao nível da 
autonomia dos alunos que se traduziu na melhoria das aprendizagens assim como no despertar de 
necessidades e interesses que foram motor de participação e de aprendizagens.

24/Jul/09

Sexta-feira[

Ângela Costa

Núcleo Regional:

Açores

Das 14h30 às 16h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

costaangel@yahoo.com

Autor(es):

Sala

8
Processo de Construção de um Portfólio – Creche e Pré-escolar

A nossa Instituição realiza Avaliação por portfólio desde 2005 e pretendemos mostrar a forma como temos 
vindo a desenvolver este trabalho e esta forma de avaliar.

Consideramos o portfólio um instrumento que põe em evidência o desenvolvimento e a aprendizagem, 
registando o que cada criança está a aprender pois está intimamente ligado ao processo de 
ensino/aprendizagem.

24/Jul/09

Sexta-feira[

Adriana Jesus e Vanda Francisco

Núcleo Regional:

Beja

Das 14h30 às 16h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

Autor(es):
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O Desenvolvimento Sócio-Moral, os Diários e o Conselho de Turma

Este ano lectivo, no contexto do Movimento de Escola Moderna, e no seguimento da Oficina de Formação 
de Iniciação ao Modelo no Pré Escolar, que frequentámos no Núcleo Regional do Porto, propusemo-nos 
formar um grupo cooperativo. Pretendíamos que este se constituísse num espaço de partilha, mas 
também de reflexão, nomeadamente ao nível do Desenvolvimento Sócio-Moral em contexto de Jardim de 
Infância.

Nesta comunicação, vamos descrever o nosso percurso de trabalho e estudo, as reflexões e a discussão 
que fizemos relativamente aos resultados que encontrámos.

Gostaríamos de salientar que os pontos-chave desta comunicação são: i) a Formação Pessoal e Social, ii) 
as Orientações Curriculares, iii) os Diários de Turma e o Conselho de Cooperação, complementados com 
instrumentos de apoio a que recorremos neste processo.

24/Jul/09

Sexta-feira[

Carla Morais, Conceição Fernandes, 
Madalena Machado, Rute Abreu

Núcleo Regional:

Porto

Das 14h30 às 16h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

mcsfernandes2@gmail.com

Autor(es):

Sala

10
Os projectos como promotores de aprendizagens no Jardim de Infância

Somos três educadoras e pretendemos partilhar, nesta comunicação, o nosso percurso realizado ao longo 
do ano, com realidades sociais diferentes, no que respeita ao tipo de instituição e à idade das crianças, 
mas utilizando o trabalho de projecto como meio privilegiado de aprendizagens nas nossas salas de jardim 
de infância. Deste trabalho surgiram vários tipos de projectos.

Tentámos, através da reflexão cooperada, encontrar respostas para algumas questões que nos 
preocupavam: como iniciar as crianças no trabalho de projecto? Como responsabilizá-las para o trabalho a 
que se propõem? Como implicar os pares nos projectos dos colegas? Como fazer a avaliação do projecto? 
Como conjugar os projectos de sala com o projecto da instituição? Todas as crianças participam em 
projectos? Qual a melhor dinâmica para tal? Procuraremos, nesta comunicação, partilhar convosco as 
nossas reflexões.

24/Jul/09

Sexta-feira[

Adelaide Vala, Maria João Robalo e Paula 
Cunha

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 14h30 às 16h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

paulacunhmail.com

Autor(es):
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Do Projecto Curricular de Informática (PCI) à construção do Plano Individual de 
Trabalho (PIT).

Com esta comunicação irei partilhar a estratégia para a construção do PCI (Projecto Curricular de 
Informática). Começarei por apresentar a documentação consultada:

    Legislação;
   Projecto Educativo do Agrupamento;
   Programas do ME;
   Referências de formação do IEFP;
   Relatório da Avaliação Externa do Agrupamento (IGE);

   Princípios e orientações pedagógicas.

Passarei depois à análise das planificações/currículo propostas para as diferentes disciplinas do grupo de 
informática e à apresentação do PIT (Plano Individual de Trabalho) utilizado pelos alunos no presente ano 
lectivo e à estratégia utilizada para a sua implementação. Destacarei aspectos positivos e dificuldades de 
implementação.

Por fim, contarei como irei começar a construir o PIT para o próximo ano lectivo.

25/Jul/09

Sábado[

Mário Silva Mendes

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 09h30 às 11h00

Nível:

3.º CEB (CEF)

e-Mail:

mariomendes@yahoo.com

Autor(es):

Sala

2
Um percurso de desenvolvimento da linguagem escrita

O facto de ter acompanhado os mesmos alunos do 7º ao 11º ano de escolaridade constituiu uma 
oportunidade privilegiada para reflectir sobre os contextos, as dinâmicas de trabalho e os recursos que 
potenciam o desenvolvimento da linguagem escrita. 

Nesta comunicação, analisar-se-ão alguns projectos de trabalho e algumas das produções que deles 
resultaram, procurando evidenciar:
 •práticas pedagógicas que asseguram a tomada de consciência da diversidade dos textos e do modo 

como estes permitem concretizar diferentes intenções; 
 •a importância da integração do trabalho de revisão e aperfeiçoamento dos escritos em projectos e 

circuitos de comunicação significativos;
 •as modalidades e as estratégias de apoio desenvolvidas pelo professor para apoiar os alunos na 

produção textual.

Com base nestes enfoques, procurar-se-á contribuir para a reflexão sobre o modo como os alunos podem, 
progressivamente, escrever de forma mais autónoma e mais fluente, descobrindo diferentes vozes, 
apropriando-se da norma linguística e tomando consciência das aprendizagens que vão mobilizando e 
reconstruindo através dum trabalho oficinal de escrita.

25/Jul/09

Sábado[

Joaquim Segura

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 09h30 às 11h00

Nível:

3.º CEB

e-Mail:

joaquimsegura@gmail.com

Autor(es):
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“Algo acontece e um problema aparece”, diz o Henrique

Na sala do 2º e 3º ano da EB1 de Ílhavo, existe sempre tempo para trazer os pais à escola para falarem 
das suas profissões e da confecção dos produtos do seu trabalho: folares, trabalhar a massa “fimo”, pintar 
caixas de madeira, tingir flores, foram momentos de vida que puseram em evidência a transversalidade 
do currículo, nomeadamente da Matemática.

Este ano, por caminhos e atalhos, chegámos sempre à Matemática. Razão tinha o Henrique!

25/Jul/09

Sábado[

Lurdes Castro

Núcleo Regional:

Aveiro

Das 09h30 às 11h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

Autor(es):

Sala

4
Desenvolver o gosto pela leitura – um percurso

Os livros fazem parte da nossa vida: na nossa casa, na nossa escola, na nossa biblioteca da sala de aula… 
e cabe sempre mais um. Gostamos de livros! Gostamos de ler! Lemos por e para nós próprios e lemos uns 
para os outros. Lemos os nossos produtos de escrita e os produtos de escrita dos outros. Este ano 
passámos a ter dois momentos fixos para fruir e partilhar as nossas leituras. 

Com esta comunicação, pretendemos partilhar o nosso percurso de “criação e desenvolvimento do gosto 
pela leitura”, com uma turma de 3º ano. 

Começámos por valorizar ainda mais a presença dos livros no momento de pesquisa de informação para 
os Projectos e criámos uma rotina de leitura de livros de histórias, para além do momento “Os Livros e a 
Leitura”.

Apresentaremos as diferentes formas de dinamização de leitura, bem como as alterações que fomos 
introduzindo perante a entrega do grupo. Chegámos ao fim do ano com mais entusiasmo do que no início 
e ainda com mais vontade de escrever.

25/Jul/09

Sábado[

Carmen Correia e José Sebastião

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 09h30 às 11h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

carmen.correia@gmail.com

Autor(es):
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Os príncipios pedagógicos do MEM - Ilustrados

Quando o MEM nos corre nas veias os princípios pedagógicos emergem no quotidiano sem nos 
apercebermos. 

Ao longo do ano as actividades sucedem-se como contratos sociais e educativos entre o grupo de crianças 
e os adultos.

Num momento de balanço final, ao preparar com o grupo a Festa de Encerramento do Ano, revisitámos 
todo o percurso. 

Foi para mim evidente que os princípios de estruturação da acção educativa estiveram sempre 
subjacentes no desenrolar da prática pedagógica. 

Nunca é demais recordá-los; desta vez ilustrados com evidências do trabalho desenvolvido no “PEQUENO” 
Jardim de Infância de Sernada do Vouga.

25/Jul/09

Sábado[

Alexandra Cruz

Núcleo Regional:

Aveiro

Das 09h30 às 11h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

xana.cruz40@netcabo.pt

Autor(es):

Sala

6
O Conselho de Cooperação Educativa … um percurso de investigação.

Proponho-me apresentar os vários momentos do Conselho de Cooperação, centrando-me sobretudo na 
resolução de conflitos. 

Referirei aspectos como: o papel do professor, dos alunos, a escrita do Diário de Turma e a discussão das 
ocorrências. 

Este trabalho, realizado no contexto de um projecto de investigação-acção, teve como ponto de partida a 
investigação realizada no meu grupo-turma.

25/Jul/09

Sábado[

Ana Abrantes

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 09h30 às 11h00

Nível:

1.º CEB

e-Mail:

abrantana@gmail.com

Autor(es):
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7
O tempo das comunicações e o aprender a aprender no Pré-Escolar

Nesta comunicação proponho-me reflectir sobre o tempo das comunicações no modelo do MEM para o Pré-
escolar: seus sentidos, organização e dinamização. Partindo de um trabalho de investigação, que analisou 
vídeos e notas de campo recolhidos ao longo de um ano lectivo, procuraremos aprofundar a compreensão 
dos processos vividos pelas crianças durante o momento das comunicações e a relação que estes têm com 
o contexto comunicativo que se cria nesta actividade. Analisa-se ainda a forma como esta rotina diária do 
Jardim de Infância contribui para a construção, por parte das crianças, de ideias, modos de agir e 
disposições de aprendizagem: o que se aprende e como se aprende.

25/Jul/09

Sábado[

Maria Assunção Folque

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 09h30 às 11h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

mafm@uevora.pt

Autor(es):

Sala

8
A prática em ATL - perspectivas para uma educação democrática

Nesta apresentação venho partilhar a minha experiência em ATL, com crianças de idades compreendidas 
entre os 3 e os 12 anos. Neste trabalho tive como referência os princípios orientadores do Modelo, de 
modo a promover uma partilha de conhecimentos, experiências significativas e vivências democráticas, 
num espaço que deve não só servir para apoiar o ensino escolar mas também promover actividades 
significantes que permitam às crianças evoluir socialmente.

Vou tentar descrever como organizámos o espaço, como o fomos remodelando, a maneira como as 
crianças intervieram nessa tarefa e o modo como dinamizámos este projecto. Falarei ainda sobre como foi 
dividido o trabalho, a partilha de responsabilidades, as fases e estratégias que estamos a seguir e os 
objectivos que nos propusemos atingir. 

Durante o relato e utilizando elementos concretos desta prática, explicarei como funcionam os ateliês 
(planificação das actividades ao longo da semana), como fazemos o balanço das actividades realizadas, 
quais os instrumentos que utilizamos e como fazemos a avaliação.

Por fim, pretendo partilhar reflexões sobre a prática em ATL, o modo como tento que exista uma partilha 
de responsabilidades e um conjunto de vivências democráticas.

25/Jul/09

Sábado[

Vanda Coelho

Núcleo Regional:

Évora

Das 09h30 às 11h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

vanda_pc@hotmail.com

Autor(es):
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O Livro, a leitura e o quotidiano da sala.

O livro é um documento/instrumento indispensável em qualquer espaço educativo. 

A partir do e com o “livro”, proponho-me descrever a forma como o trabalho no Jardim de Infância de 
Santa Eulália foi organizado com um grupo de 25 crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 6 
anos. 

A organização da biblioteca, a sua utilização, os recursos externos, as visitas, os “pedidos/projectos” do 
agrupamento e as rotinas decorrentes do modelo curricular do MEM sustentaram o nosso trabalho. O livro 
foi um companheiro!

Neste contexto, partilharei convosco alguns processos que deram origem a grande diversidade de 
actividades. Pretendo ainda referir-me à articulação que foi necessário desenvolver entre o Modelo 
Pedagógico do MEM e as orientações educativas e curriculares para o Agrupamento.

25/Jul/09

Sábado[

Noémia Peres

Núcleo Regional:

Porto

Das 09h30 às 11h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

noeperes@gmail.com

Autor(es):

Sala

10
Ciências Experimentais no Pré-Escolar
Um percurso

Esta comunicação pretende relatar o percurso do meu trabalho com um grupo de crianças, durante este 
ano lectivo, no âmbito das Ciências Experimentais: como organizámos o espaço e o tempo, como foram 
tratados os diversos assuntos, e os instrumentos de registo utilizados.

Chamo-lhe percurso, porque representa o meu próprio caminho nesta área. Tratou-se da passagem de 
momentos informais e esporádicos de abordagem ao tema, para momentos de construção comparticipada 
de conceitos, da Agenda Semanal à planificação com as crianças, em Conselho.

25/Jul/09

Sábado[

Maria Manuela Guedes

Núcleo Regional:

Lisboa

Das 09h30 às 11h00

Nível:

Pré-Escolar

e-Mail:

manelaguedes@sapo.pt

Autor(es):
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Movimento da Escola Moderna

Organização:

Escola Superior de Educação de Setúbal
Escola Superior de Ciências Empresariais
Escola Superior de Tecnologia
Instituto Politécnico de Setúbal
Câmara Municipal de Setúbal
Câmara Municipal de Palmela
Manuel Rui A. Nabeiro - Delta Cafés
Pastelaria Pajó
Cooperativa de consumo "Pluricoop"

Apoios:

www.movimentoescolamoderna.ptescolamoderna.pt

60


