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Apresentação 

O FIACED –  Fórum Internacional ÁFRICA, COOPERAÇÃO, EDUCAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO começou a dar os primeiros passos há pouco mais de dois anos 
para se materializar, em junho de 2016, na sua 1.ª Edição, tendo sido considerado um 
êxito por quantos nele intervieram. A participação de investigadores, pedagogos e 
empreendedores de instituições provenientes de mais de 30 nacionalidades, o registo 
de mais de 100 comunicações apresentadas e publicadas nas Atas do Fórum, 
somados à perceção de que, no enquadramento de uma mundividência universalista, 
foram praticados os princípios da cooperação e da solidariedade, e ao exercício de 
uma produtiva partilha de experiências livremente assumido como metodologia de 
trabalho conjunto, constituíram-se em outros tantos motivos para justificar o sucesso 
da 1.ª Edição. Nesta 2.ª Edição, estes converteram-se em boas razões para que o 
desafio tenha inscrito como metas prioritárias a atingir a melhoria geral da organização 
do evento, um nível de elevada qualidade das participações nas áreas temáticas 
propostas e o tratamento inovador em temas pouco ou nada tratados anteriormente, 
bem como a solidificação dos laços cooperativos e do intercâmbio entre as pessoas e 
as instituições. 

Quando propomos, na mira do progresso civilizacional dos Povos, atualizar 
colaborativamente e de forma aberta, os objetivos da Cooperação, do 
Desenvolvimento e da Educação, entendemos que o FIACED se constitui uma 
qualificada oportunidade de encontro de visões e abordagens dos problemas do nosso 
Mundo de hoje. Poderemos fazê-lo, também, e mais uma vez, sentindo a alegria do 
convívio e da partilha! 

 

O II FIACED tem como objetivos: 

 Aprofundar a comunicação e a partilha entre diferentes intervenientes na formação 
numa perspetiva de educação para o desenvolvimento e para a cooperação; 

 Debater práticas colaborativas de intercâmbio e parceria ao nível da formação, 
projetos de investigação e desenvolvimento entre instituições do Ensino Superior; 

 Criar oportunidades de partilha e fomento de boas práticas nas relações e 
cooperação internacionais entre instituições. 

Dado o seu carácter holístico, o Fórum tem áreas temáticas muito diversificadas, 
nomeadamente, Supervisão Pedagógica, Educação, Currículo e Didáticas, Educação 
Artística, Educação não formal, Educação e Formação Profissional, Educação ao 
longo da vida, Educação de Adultos, Educação Ambiental, Educação para a Saúde, 
Educação Social, Pedagogia Social, Serviço Comunitário, Políticas Educativas, 
Práticas formais e não formais de ensino aprendizagem, Desenvolvimento Humano, 
Desporto e Educação Física. 
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Presentation 

In June 2018, ISCE Douro will hold the second International Forum on AFRICA, 
COOPERATION, EDUCATION AND DEVELOPMENT (FIACED II). The first FIACED 
took place two years ago, in June 2016, and was considered a success by those who 
took part in it. This success was due to the participation of researchers, pedagogues 
and entrepreneurs from more than 30 nationalities, and the presentation of over 100 
papers. It was carried out in the spirit of cooperation and solidarity, shared experiences 
and a global outlook. 

These goals will continue in this 2nd edition, while improving the organisation of the 
event, maintaining a high level of participation in all of the proposed themes, innovation 
in themes which were previously under represented, and solidifying cooperation 
between individuals and institutions. 

The objective is Cooperation, Development and Education and the progress of 
civilisation. Our aim is for FIACED II to exceed those of FIACED I in creating new 
approaches and visions of the problems of our world today, through collaboration, and 
openness. Once again, we can feel the joy of being together! 

 

The objectives of the FIACED II are: 

 Deepen the communication and exchange of information between different 
stakeholders in education and training for development and cooperation; 

 To discuss collaborative practices of exchange and partnership in training, research 
and development projects among institutions of Higher Education; 

 Create opportunities for sharing and fostering good practices in international 
relations and cooperation between institutions. 

Given its holistic character, the Forum focuses on diversified thematic areas, namely, 
Pedagogical Supervision, Education, Curriculum and Teaching, Art Education, Non-
formal Education, Vocational Education and Training, Adult Education, Environmental 
Education, Health Education, Social Education, Social Pedagogy, Community Service, 
Educational Policies, Formal and Informal Learning and Instruction Practices, Human 
Development, Sports and Physical Education. 
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Um Modelo Situado de Cooperação para o Desenvolvimento Global: o caso do 

Turismo Idiomático em Portugal 

  

Carolina MENDES 
Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto (CEAUP) Stay to Talk – 
Instituto de Imersão Cultural, Portugal 

 
Resumo 
 
Num contexto pós-globalização o local geográfico e o particular social são agora 
referências para um desenvolvimento enraizado e situado. Cada um de nós tem o seu 
papel glocal, ou seja, um esforço que se quer global no sentido de contribuir para uma 
sociedade pacífica e inclusiva, através da promoção do entendimento coletivo humano 
concretizado in locu. Como executá-lo? Que pensamentos, atitudes e 
comportamentos? Esta comunicação pretende propor para reflecção um Modelo 
Situado de Cooperação para o Desenvolvimento Glocal usando como exemplo um 
projeto empresarial de impacto social, por também ele, ser uma instituição eficaz e 
responsável que promove sociedades pacíficas e inclusivas e atua para o 
desenvolvimento sustentável. 
 
Palavras-chave: cooperação para o desenvolvimento, desenvolvimento situado, 
parcerias sociais, turismo sustentável. 
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Última hora! – para responder a um dejá vu renovado. 

  

Mário GANDRA 

Presidente do Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro, Penafiel, Portugal 

 

Resumo 

 

Fenómenos como as fake news, publicidade enganosa, insegurança dos dados 

pessoais nas redes sociais, entre outros a estes associados, têm tido um impacto 

negativo determinante na vida dos Povos e das Nações e no seu inter-relacionamento, 

dando nota da importância crescente e urgente da necessidade do esclarecimento do 

público, da imprescindibilidade da capacidade de interpretação das mensagens 

massmediáticas e da descodificação de distinções entre o “verdadeiro” e o falso.  

Quando o universo é o da comunicação dita globalizada, da interação na internet e 

nas redes e no convívio indolente com uma televisão muitas vezes dominada por 

interesses inconfessos, deve questionar-se com clareza: Qual o papel que compete 

aos sistemas educativos, designadamente no caso do Ensino Superior, na oferta de 

uma Educação para os Média tendente a uma Literacia da Informação e dos Média? 

 

Palavras-chave: fake news, educação para os média, criatividade hipotática. 
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EPAMAC – 10 anos de cooperação 

  

Pedro MARTINS 

Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses 

– EPAMAC, Portugal 

 

Resumo 

 

A Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses 

(EPAMAC) é uma escola pública vocacionada para o ensino professional que, nos 

últimos dez anos, tem recebido estudantes provenientes de países da CPLP, 

nomeadamente, de São Tomé e Príncipe, de Moçambique e da Guiné-Bissau. O 

âmbito destas colaborações centra-se na vinda de estudantes, materializando-se 

também em intercâmbios e ações de intervenção local, nesses países. Outras 

parceiras foram iniciadas, nomeadamente com Angola, Brasil e Cabo-Verde, mas 

ainda não se efetivaram, devido à escassez de recursos alocados a estas tarefas. O 

desenvolvimento das ações de cooperação é facilitado por fatores humanos, 

funcionais e estruturais da EPAMAC, mas depara-se com vários problemas, sobretudo 

de ordem financeira. As entidades que tutelam e financiam a EPAMAC detêm a chave 

para a resolução/minimização destes problemas e para a efetivação de uma 

cooperação mais ampla e estruturada. 

Palavras-chave: EPAMAC, Ensino Profissional, Cooperação. 
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Escolas e Professores no Séc. XXI: desafios, compromissos e possibilidades 

  

Ariana COSME 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade do Porto, 

Portugal 

 

Resumo 

 

Quais os compromissos de caráter político, cultural e educativo que permitem hoje 

caraterizar a atividade docente? Trata-se de uma questão que está na origem da 

reflexão que especialistas têm vindo a protagonizar num mundo em que as escolas se 

definem, segundo Canário (2005), mais em função de um registo de incertezas do que 

de promessas. 

É a partir deste cenário que somos confrontados com uma questão decisiva, a de saber 

quais as possibilidades de os professores encontrarem respostas capazes de 

sustentarem uma atividade profissional mais significativa. Um desafio tão ou mais 

decisivo quando se promove o envolvimento dos alunos em tarefas e relações 

suscetíveis de promover o seu empoderamento cultural e de contribuir para a sua 

formação pessoal e social.  

Este não é um desafio isento de tensões e contradições. Tão pouco pode ser 

circunscrito a um desafio com contornos estritamente pedagógicos, na medida em que 

nos obriga a refletir sobre a participação dos professores na construção do 

conhecimento profissional que lhes diz respeito como questão estruturante da sua 

atividade curricular e pedagógica.  

Ao afirmar as possibilidades dos professores encontrarem respostas capazes de 

sustentarem uma atividade profissional mais significativa, importa reconhecer a 

importância de identificar a margem de autonomia relativa dos professores na 

configuração da sua profissionalidade em tempos tão conturbados e complexos como 

aquele em que vivemos que os obrigam a “lidar com o imprevisível; com as situações 

de incerteza e de conflito que têm lugar nas escolas” (Cosme, 2009, p.105). 

Não é a resolução definitiva de tais tensões e dilemas mas o modo como os 

professores os reconhecem e lidam com ambos que constitui uma das condições 

decisivas do processo de construção de uma atividade profissional mais significativa. 

Não estamos perante um pressuposto consensual, na medida em que a aceitação 

daquelas tensões, e dos dilemas que lhes estão subjacentes, só são entendidos como 

uma componente incontornável da ação docente se nos distanciarmos das perspetivas 

que confinam a Escola a assumir-se como um espaço de instrução.  

Defendo, assim, que é a reflexão sobre o modo como os professores realizam o seu 

“trabalho sobre e com os seres humanos” (Tardif & Lessard, 2005, p. 33) que constitui 
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a primeira condição que urge valorizar para se pensar nas possibilidades da atividade 

docente ser construída como uma atividade profissionalmente significativa.  

Neste sentido, as possibilidades da atividade docente ser construída como uma 

atividade profissionalmente significativa depende do facto de a Escola dever ser 

entendida como um espaço de socialização cultural enquadrada no que Trindade e 

Cosme (2000) designam por “paradigma pedagógico da comunicação” (p. 57). A 

escola assume-se como espaço de socialização cultural no momento em que contribui 

para que os alunos possam, por um lado, distinguir o seu conhecimento pessoal do 

conhecimento que foi cultural e socialmente validado e, por outro, compreender como 

este último tipo de conhecimento foi sendo construído. 

Tendo em conta a reflexão proposta por B. Charlot (2000) diria que para os seres 

humanos “nascer significa ver-se submetido à obrigação de aprender” (p. 53) e que 

uma tal obrigação tem que ser relacionada com a necessidade de cada pessoa se 

construir como um ser humano através de um “triplo processo de «hominização» 

(tornar-se homem), de singularização (tornar-se um exemplar único de homem), de 

socialização (tornar-se membro de uma comunidade, partilhando seus valores e 

ocupando um lugar nela)” (ibidem). Não sendo a Escola a única entidade responsável 

por uma tal tarefa é, nos dias que correm, um espaço decisivo como fator potenciador 

de um tal projeto. 



II Forum Internacional ÁFRICA, COOPERAÇÃO, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

22 
 

Turismo e cooperação: fatores essenciais para um real desenvolvimento do 

território  

  

Nuno ABRANJA 

Instituto Superior de Ciências Educativas, Odivelas, Portugal 

 

Resumo 

 

Servindo como ponto de partida a Intervenção do ex-Secretário Executivo da CPLP, 

Dr. Domingos Simões Pereira, na V Reunião de Ministros do Turismo da CPLP, a 8 de 

julho de 2008, “É incontestável que o Turismo pode ser um instrumento potenciador 

do Desenvolvimento, da difusão cultural e da promoção da Língua Portuguesa. Com a 

diversidade dos nossos povos, unidos pela história há mais de quinhentos anos, o 

Turismo permite-nos também hoje ambicionar ter um papel significativo no processo 

de globalização.”, percebemos a relevância da atividade turística para o 

desenvolvimento, a todos os níveis, de qualquer território. 

O turismo é hoje um grande impulsionador do progresso socioeconómico por via da 

criação de empregos e de empresas, receitas de exportação e desenvolvimento de 

infraestruturas, tornando-o um dos maiores e mais rápidos setores económicos do 

mundo em crescimento (UNWTO, 2017, citado por Mucharreira, Antunes & Abranja, 

2018). Revela-se como uma atividade interdisciplinar que se desenvolve 

fundamentalmente em volta da cultura do ócio e dos tempos livres, fortemente ativada 

pela necessidade de conhecer outras culturas e outros povos. A prática turística tem 

assumido o papel central de um debate global, incontornável em quase todas as 

regiões do mundo, onde a sua dimensão e relevância conquistadas nas últimas 

décadas na sociedade global levaram consequentemente à sua democratização e 

alargamento a muitas outras áreas determinantes da sociedade mundial, havendo por 

isso uma necessidade incontornável de a debater (Abranja, 2014). 

De acordo com a Organização Mundial do Turismo (UNWTO, 2017), as chegadas de 

turistas internacionais aumentaram de 25 milhões globalmente em 1950 a 

1.235.000.000 em 2016, o que em termos de receitas turísticas se refletiam em 2 mil 

milhões de dólares americanos em 1950, e em 1.220 mil milhões de dólares 

americanos em 2016. Segundo o Turismo de Portugal (2018) o nosso país recebeu 

nos seus estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos, apartamentos turísticos e outros, 

em 2017, 20641,90 hóspedes, sendo 7964,80 residentes no país e 12 677,10 

residentes no estrangeiro, totalizando 57 493 dormidas. 

Naturalmente que estes números para além de revelarem a dimensão e a brusca 

evolução desta atividade em tão pouco tempo, servem também para nos alertarem 

que este crescimento arrasta consigo determinadas ameaças que não controladas 
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poderão ser exterminadoras. É neste sentido que defendemos nesta reflexão a 

necessidade imperativa de cooperação, fundamental para uma ação de gestão 

turística sustentável. 

Conforme defende Azevedo (2010, citado por Amaral, 2014), a prática de cooperação 

é necessária a várias áreas da vida humana com vista à satisfação dos seus desejos 

e das suas carências, levando por isso à constituição de grupos sociais sustentados 

em três condições capitais: i) a interação entre dois ou mais indivíduos; ii) o desejo e 

vontade de cooperar; e iii) a existência de objetivos comuns. Segundo Costa, Santos 

e Ferreira (2007), a natureza fragmentada do turismo e um ambiente gradualmente 

definido pela competitividade e por mudanças nos paradigmas ao nível do consumo, 

levam a que as organizações turísticas procurem cada vez mais intensamente 

modelos de cooperação que lhes permitam ultrapassarem em segurança as 

dificuldades crescentes. 

Liang & Zhang (2006, citado por Zhang, Yan & Lo, 2009) definem a cooperação 

turística como o conjunto de atividades desenvolvidas por um conjunto de stakeholders 

em determinada região, que visam atingir o máximo de vantagens competitivas 

económicas e sociais e beneficiarem todos os parceiros envolvidos no processo. De 

acordo com Erkuş-Öztürk e Eraydin (2010) e Zhang, Yan e Lo (2009) a questão da 

cooperação aplicada nos territórios turísticos tem sido alvo nos anos mais recentes, 

das atenções da academia e da indústria que atestam o reconhecimento crescente 

dos benefícios, tangíveis e intangíveis, que resultam do trabalho cooperativo que os 

agentes desenvolvem regional e localmente em prol do desenvolvimento turístico.  

A interdependência da atividade turística pelos seus múltiplos players, que cooperam 

e competem no mesmo espaço (Beaumont & Dredge, 2010; Miguéns, 2009), implica 

uma participação transversal de uma panóplia alargada de stakeholders relacionados 

com o turismo na implementação de uma estratégia de desenvolvimento turístico. 

Goeldner e Ritchie (2009), March e Wilkinson (2009) e Hall (2008) defendem nas suas 

abordagens teóricas a imperativa necessidade de coordenação na planificação e nos 

interesses consequentes por parte destes atores. Como argumenta Crouch (2011) são 

estes players que criam valor e garantem vantagem competitiva dos destinos 

turísticos.  

Não obstante, este trabalho de cooperação nem sempre é fácil de concretizar, 

podendo mesmo levar a situações de conflito entre empresas ou instituições. 

Avançamos aqui algumas medidas de cooperação a tomar entre os diferentes players 

do mercado turístico, que permitirão uma coesão mais harmoniosa entre todos em prol 

do desenvolvimento turístico de um território: 

 Desenvolvimento conjunto de estruturas turísticas necessárias ao crescimento 

do sector; 
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 Desenvolver e incentivar contactos entre empresas e associações empresariais 

do sector do turismo; 

 Atuar, de forma coordenada, oportunidades de financiamento disponibilizadas 

no quadro de organizações a que pertencem; 

 Promover o intercâmbio de informação e ideias relativas a projetos e programas 

turísticos que possam ser úteis aos diferentes players; 

 Atuar de forma concertada tendo em vista a defesa da língua portuguesa como 

idioma de trabalho; 

 Elaboração conjunta de Estudos e Planos Nacionais de Desenvolvimento 

Turístico, definição de políticas económicas para o sector, preparação e gestão 

de sistemas de incentivos e atividades promocionais; 

 Reforçar e diversificar a oferta de ações promocionais conjuntas, com vista à 

dinamização dos fluxos turísticos; 

 Realizar visitas turísticas combinadas recíprocas, que visem o reforço da 

cooperação entre os stakeholders e promover viagens de familiarização entre os 

profissionais turísticos; 

 Identificar, recuperar, conservar e valorizar o património natural, histórico e 

cultural do território onde operam; 

 Colaborar para agilizar o quadro legal e normativo da atividade turística da 

região;  

 Criar e desenvolver rotas e circuitos culturais conjuntos; 

 Valorizar os recursos humanos no âmbito da formação turística, através da 

disponibilização de estágios e ações de formação entre stakeholders; 

 Sensibilizar as comunidades locais para o turismo e hospitalidade, como forma 

de promover um sentimento de orgulho por pertencer àquele território turístico; 

 Definir um grupo de trabalho com membros dos vários parceiros, que se 

responsabilize pela concretização de todas estas medidas. 

Conforme defendem Graci (2013) e Buckley (2012) a problemática da cooperação 

ligada ao turismo está e estará sempre sustentada no desenvolvimento turístico 

sustentável, num cruzamento harmonioso entre a Sociedade, a Economia e o 

Ambiente, num contexto de envolvimento, de integração e de participação. Neste 

sentido, avançamos em seguida o tipo de turismo cooperativo em que os territórios 

devem apostar: 

 Um turismo que promova o desenvolvimento nacional, regional e local 

sustentável;  

 Um turismo que defenda, preserve e valorize o património cultural; 

 Um turismo que fomente uma maior compreensão, tolerância e conhecimento 

das tradições e culturas das regiões; 

 Um turismo que impulsione a luta contra a pobreza e decadência de vida; 
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 Um turismo que promova o respeito pelo meio ambiente e pela identidade 

cultural dos povos; 

 Um turismo que dinamize a Língua Portuguesa e todo o património comum; 

 Um turismo que atraia divisas estrangeiras e que proporcione uma partilha mais 

rápida da riqueza;  

 Um turismo que fortaleça o bem-estar e a qualidade de vida das suas 

populações; 

 Um Turismo que favoreça a criação de empregos e a criação de empresas locais, 

que visem a valorização do património natural e cultural (Declaração Euro-

mediterrânea sobre o Turismo no Desenvolvimento Durável, 1993); 

 Um Turismo que favoreça a utilização durável dos recursos existentes 

(Declaração Euro-mediterrânea sobre o Turismo no Desenvolvimento Durável, 

1993); 

 Um Turismo que favoreça o prolongamento da época turística (Declaração Euro-

mediterrânea sobre o Turismo no Desenvolvimento Durável, 1993); 

 Um Turismo que origine mais fluxos; 

 Um Turismo que satisfaça nichos de mercado específicos; 

 Um Turismo que destaque os fatores de diferenciação da imagem do destino 

turístico; 

 Um Turismo que adeque os produtos certos aos mercados específicos. 

  



II Forum Internacional ÁFRICA, COOPERAÇÃO, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

26 
 

Représentation des familles sur l’école au Gabon 

  

Marcelle IBINGA & Irène MENGUE OBAME, ÉP. MBOULOU 
École Normal Supérieure, CRAAL/ENS, Libreville. Gabon 

 
Résumé 

L’école, dès l’ère coloniale, s’est imposée aux familles comme alternative de 
prédilection et facteur de promotion sociale. En ce sens, elle était considérée comme 
un facteur déterminant de réussite professionnelle de l’individu, y compris celles qui 
appartenaient aux classes défavorisées, sans instruction. Au fil des années, la 
considération pour l’école s’est dégradée. L’appât du gain et la vie facile sont devenus 
le leitmotiv pour une ascension sociale. Et la crise économique et sociale qui ne fait 
que s’aggraver, d’une part et la fracture sociale y consécutive, d’autre part, contraint 
un véritable recentrage des représentations de l’école auprès des familles. La question 
qui mérite d’être posée est celle de savoir : « Comment les représentations familiales 
sur l’école peuvent conduire au développement humain des individus ? Autrement dit, 
les mauvaises conditions d’existence et de sécurité des familles ne remettent-elles pas 
en cause la révision de l’école comme facteur de développement humain ? Pour y 
répondre, il apparaît que les familles qui ont en leur sein des modèles de réussite 
scolaire continuent de produire un discours positif sur l’école, par ailleurs, ces dernières 
ont plus de moyens de réaliser pleinement leurs projets de vie et sont plus enclines au 
développement. À contrario, celles qui n’en ont pas adopté un discours mitigé et 
s’orientent vers des stratégies ponctuelles de développement humain. Le discours 
dépréciatif sur l’école constitue selon elles, une réponse aux clivages occasionnés par 
l’inégal accès au marché du savoir, de l’inadéquation formation emploi et aux difficultés 
d’accès au marché du travail. 
L’intérêt de cette étude est de montrer le rôle important de l’institution familiale sur la 
scolarisation des individus, gade du développement humain. 
 
Mots clés: représentations, école, développement humain, réussite sociale, crise 
économique et sociale. 
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O Contributo das Rimas para a Aprendizagem do Inglês no 1.º Ciclo do Ensino 

Básico 

  

Marta DONATO 
Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro, Penafiel, Portugal 

 
Resumo 

Este estudo teve como foco o trabalho com rimas nas aulas de Inglês e o seu contributo 
para o desenvolvimento da consciência da rima. Dois dos principais objetivos foram: 
reconhecer a importância do uso de rimas nas aulas de Inglês no 1.º Ciclo do Ensino 
Básico (1.º CEB) e investigar o efeito que o trabalho contínuo com rimas tem no 
estímulo da consciência fonológica, sobretudo ao nível do desenvolvimento da 
consciência da rima. A pertinência deste trabalho prende-se com o facto de, como 
defendido por inúmeros autores, a consciência fonológica ser um componente crucial 
para a capacidade de leitura. 
A investigação incidiu sobre a minha própria prática pedagógica e decorreu durante as 
aulas de Prática de Ensino Supervisionada numa turma do 3.º ano de escolaridade, da 
qual 21 alunos participaram no estudo. 
Numa primeira fase os alunos responderam a um questionário inicial para avaliação 
do contexto e conhecimento de opiniões, assim como a um pré-teste para avaliar a 
consciência da rima. Na fase final, responderam novamente a um questionário, que 
teve como objetivo uma análise qualitativa à perceção dos alunos sobre as aulas e os 
exercícios dedicados às rimas, e realizaram um pós-teste, o qual foi comparado 
quantitativamente com o pré-teste. Através da comparação dos testes, obteve-se uma 
medição mais rigorosa do impacto que o trabalho desenvolvido teve ao nível da 
consciência da rima. 
A conclusão corrobora outros estudos já desenvolvidos, mostrando que as rimas, pelas 
suas características, contribuíram para a autoconfiança e motivação dos alunos. 
Relativamente à consciência fonológica, os resultados mostram que o trabalho com 
rimas potencia uma maior sensibilidade fonológica ao nível da rima, contudo, estudos 
mais aprofundados e ao longo de mais tempo são essenciais para complementar os 
resultados obtidos. 
 
Palavras-chave: rimas, consciência fonológica, consciência da rima. 
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A perceção dos gestores da escola sobre o perfil profissional dos professores 

formados na modalidade de ensino à distância 

  

Lino SAMUEL1 & Evangelina BONIFÁCIO2 

1Universidade Católica de Moçambique, Moçambique 
2Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Bragança, Portugal 

 
Resumo 

A formação inicial de professores constitui-se como uma temática discutida a partir de 
vários investigadores e diferentes argumentos, mas que convergem no sentido de 
defender que a qualidade do ensino se encontra vinculada à qualidade da formação 
docente. Por outro lado, o emergir das novas tecnologias de informação e 
comunicação alterou de modo significativo a sociedade contemporânea. O cenário de 
mudança abrange as principais áreas da vida social e de forma significativa a 
educação. Consequentemente emergem novas formas de ensinar e aprender e tal 
facto constitui um desafio para a educação e para os seus profissionais. Neste caso, 
refere-se à modalidade de ensino à distância que abre novas perspetivas formativas 
que urge considerar, no contexto moçambicano. Partindo deste pressuposto, o projeto 
ora apresentado intitula-se “a perceção dos gestores de escola sobre o perfil 
profissional dos professores formados na modalidade de ensino à distância” e será 
desenvolvido na província de Nampula. Nesse sentido, os objetivos traçados são: 
analisar a formação inicial dos professores formados na modalidade de ensino à 
distância; apreender a perceção dos gestores escolares sobre esta modalidade 
formativa e compreender se ela objetiva um determinado perfil profissional de 
docente(s). Relativamente à metodologia, recorreu-se ao paradigma qualitativo-
interpretativo, considerando que ele traduz um conjunto de crenças que orientam a 
ação de investigador, permitindo-lhe formular interpretações diversificadas segundo as 
ações investigativas que for desenvolvendo (Aires, 2015). A recolha de informação 
será efetuada a partir de entrevistas semiestruturadas e da discussão a partir de 
grupos focais tratando o tema previamente fixado, sob o controlo de um moderador.  
Em síntese, trata-se de um estudo em desenvolvimento que pretende dar voz aos 
verdadeiros interlocutores no processo educativo, ou seja, professores, alunos e 
gestores, embora privilegiando a perceção dos gestores escolares. Considera-se uma 
temática pertinente em termos teóricos e práticos, permitindo desde já inferir a 
necessidade de compreender a modalidade de formação inicial através do ensino à 
distância, uma vez que, para Moçambique, esta opção constitui-se ainda como uma 
novidade e a falta de professores qualificados é uma situação premente que urge 
resolver. 
 
Palavras-chave: formação de professores, ensino à distância, perfil profissional. 
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Per(curso) na valência de Creche, Jardim-de-Infância e 1.º Ciclo 

  

Rita ATAÍDE & Maria LOPES DE AZEVEDO 
Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro, Penafiel, Portugal 

 
Resumo 
 
O trabalho intitulado “Per(curso) na valência de Creche, Jardim-de-Infância e 1.º Ciclo”,  
foi realizado no âmbito do estágio durante os dois semestres do Mestrado em 
Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico com o objetivo de  
compreender um dos momentos mais importantes da rotina diária das crianças no 
contexto de creche, o momento da refeição, tendo em especial atenção o modo como 
as crianças interagem com os alimentos e os objetos inerentes ao ato de comer 
durante a refeição e a importância do momento de refeição para o desenvolvimento 
da criança. 
Assim, com base na investigação sobre a própria prática, utilizando uma metodologia 
qualitativa-construtivista, socorremo-nos das observações realizadas em contexto de 
estágio na valência de creche, por forma a aferir como uma criança de dois anos 
estabelece interações com os alimentos e/ou com os objetos inerentes ao momento 
de refeição. 
Apuramos, durante trabalho realizado nos estágios efetuados, que o momento da 
refeição se traduz num momento de particular interesse e atenção, por parte de todos 
os participantes, tendo-se registado, contudo, diferenças na forma como as crianças 
experienciam este momento. Além disso, os principais resultados indicam que a 
criança, no momento da refeição, interage mais com a comida e com os utensílios de 
comer do que com os pares e os adultos. 
 
Palavras-chave: desenvolvimento, interação, criança, alimentos. 
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Competências adquiridas pelos professores do ensino básico, aquando da sua 
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Resumo 
 
A presente comunicação constitui-se como uma síntese do contacto no terreno com 
um grupo de professores do ensino básico que frequentam o curso de licenciatura em 
ensino da língua portuguesa na Universidade Católica de Moçambique no Centro do 
Ensino à distância. Assim, partindo da temática: competências adquiridas pelos 
professores do ensino básico no ensino superior tivemos como objectivos: verificar as 
competências previstas no curso de licenciatura em ensino de língua portuguesa; aferir 
se os professores do ensino básico que frequentam o curso de licenciatura em ensino 
de língua portuguesa no final do curso, desenvolvem novas competências a nível 
pessoal, interpessoal, profissional, científico e pedagógico e se as competências que 
os professores do ensino básico desenvolvem correspondem às suas expectativas e 
necessidades profissionais e perceber se a modalidade do ensino à distância é eficaz 
na formação e na promoção de novas competências de professores do ensino básico.  
Teoricamente sustentámos o trabalho nas principais teorias ou ideias que enfatizam 
uma reflexão construtiva sobre competência do professor; formação, modelos de 
formação e desenvolvimento de competências de professores do ensino básico; 
formação inicial e contínua de professores do ensino básico e formação de professores 
e sistema educativo em Moçambique. Empiricamente, procurámos dar voz aos 
entrevistados, dando não só a possibilidade de partilharem as suas vivências pessoais, 
sociais e profissionais no contexto de trabalho, permitindo-lhes falar abertamente, com 
as palavras que desejassem e pela ordem que lhe aprouvesse. Neste sentido, tendo 
em conta o contexto e o tema da pesquisa utilizou-se como instrumento de recolha de 
dados a entrevista semi-estruturada de carácter narrativo, que permitiu e facilitou a 
reflexão sobre a realidade obtida a partir dos discursos emergentes das entrevistas 
realizadas a dez (10) estudantes professores. 
O discurso dos professores permitiu identificar algumas temáticas recorrentes que são: 
formação, experiência e desenvolvimento profissional, reflexão sobre as práticas e 
mudança de atitude na prática do ensino. 
 
Palavras-chave: competências, formação, formação de professores. 
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Résumé 
 
Pendant la période coloniale et jusqu’aux années post indépendance, les symboles 
étaient un outil utilisé par les éducateurs dans les cours des écoles primaires au Gabon 
pour dissuader les élèves de parler leurs langues maternelles. L’une des 
conséquences de cette pratique (anti) pédagogique a été la perte de vitalité de ces 
langues. 
Eu égard à « l’efficacité » de cette expérience, dans quelle mesure la pratique du 
symbole peut-elle être réintroduite aujourd’hui à l’école comme un facteur 
d’encouragement, de valorisation et de promotion des langues gabonaises.  
Notre démarche consistera à passer en revue la pratique qu’a été en son temps le port 
du symbole dans les écoles en montrant son applicabilité si on devait s’en servir pour 
la promotion des langues gabonaises. 
L’intérêt de cet article est de partir d’une démarche réflexive qui consiste à présenter 
le symbole non pas sous un angle négatif, mais plutôt comme un outil susceptible de 
promouvoir les langues nationales dans une perspective de développement. 
 
Mots-clés: développement, Gabon, langues nationales, symbole, école, valorisation. 
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Résumé 
 
La «forestología» o la «selvología» como ciencia de la selva, queda muy desconocida, 
hasta hoy en día, en África Central, por las poblaciones incluso los investigadores. Las 
razones de este desconocimiento son múltiples y variadas. Sólo intentaremos evocar 
dos principales que nos parecen valiosas. Tenemos primero, la falta de especialistas 
en la materia. Luego la ausencia de informaciones y de visibilidad en este dominio. En 
el marco de la globalización en la que los pueblos del planeta se las espabilan por la 
cuestión referente a la preservación medioambiental, África Central tiene que situarse. 
Pensamos, como africanos, que el reto tocante a la promoción del desarrollo duradero 
se encuentra en la educación de las masas sobre el efecto invernadero y del agujero 
de la capa de ozono. Educar aquí quiere decir la inculcación de valores morales e 
intelectuales a los jóvenes para que se conciencien en el futuro sobre la preservación 
y el respeto medioambientales. Esta mentalización debe abarcar los conocedores de 
la selva y los gobernantes para su apoyo multidimensional. Para evidenciarlo en el 
terreno, es menester subrayar que el protagonismo africano debe principiar a partir de 
custodia de la cuenca de Kongo, considerado hoy, como la principal zona donde más 
selva se encuentra en el mundo. Por ello, hablar de la preservación medioambiental 
sobreentiende reconsiderar a los autóctonos de dicha selva: los pigmeos. Los mismos 
viven en estrecha colaboración con la selva desde muchísimos siglos. Vienen 
adaptando su modo de vida en función de la naturaleza y de las condiciones climáticas 
favorables a su desenvolvimiento. Esos pueblos tienen secretos y unos conocimientos 
capaces de cambiar, a medio y largo plazo, los hábitos de los ciudadanos de África 
Central acerca de la selva.  Su relación con la selva es consubstancial al respeto de la 
alteridad porque la selva es para ellos su doble, su alter ego, el otro de ellos-mismos 
que adoran rindiéndole un homenaje merecido a diario.  
 
Palabras-claves: forestología, África Central, educación, desarrollo duradero,                               
medioambiente. 
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Resumo 
 
Em resultado das leituras de estudos académicos sobre a educação cruzei-me com a 
história de um líder e educador popular, que nasceu em Barranquilla – Colômbia. Era 
conhecido na comunidade como «El Profe – Nelson Pajáro». Trata-se de uma 
personalidade humana, generosa, cativante e que dedicou grande parte da sua vida 
ao Outro. Interpelei-me sobre o que cada um pode fazer no seu contexto quando 
acreditamos no poder da educação, mesmo em condições adversas como era o caso 
deste país que vivia um dos conflitos mais longos da América Latina, em que grupos 
paramilitares, guerrilheiros (FARC), traficantes, entre outros grupos ilegais lutavam 
entre si para aumentar a influência política no território. Neste contexto sociopolítico, a 
intervenção deste educador popular é marcada por valores de hospitalidade (atitude 
de acolhimento e de compromisso a favor do Outro) e de dádiva (ação efetuada a favor 
do outro sem expetativa de benefício). Estes valores levaram-no a criar a instituição 
educativa «Fé y Esperanza», situada no Bairro El Progresso, Bogotá. Aqui, começa a 
ensinar ao ar livre, debaixo das árvores, e foi construindo as primeiras instalações, 
com madeira, paus, latas, plástico e palmas de coco. A sua preocupação era acolher 
as crianças do bairro, deslocadas dos seus territórios, vítimas da guerra e do conflito 
armado, da pobreza e da exclusão social. O acesso a esta «escola inclusiva» era 
gratuito e à entrada não eram exigidos documentos pessoais ou outras formalidades. 
Era suficiente a manifestação do desejo de aprender. Face ao que foi dito (e não dito) 
preocupei-me em realizar uma investigação sobre este educador popular recorrendo 
à pesquisa bibliográfica, visualização de vídeos, notícias de jornais e outros 
documentos disponíveis no ciberespaço.  
O objetivo central deste trabalho foi refletir sobre a importância e o valor da educação 
popular a partir do exemplo do trabalho realizado por este ser humano, a quem alguém 
apelidou de «El fabricante de escuelas». Em síntese, trata-se de um protagonista que 
viveu num mundo hostil mas do qual retirou o melhor da sua humanidade e cujo 
trabalho desenvolvido granjeou o reconhecimento de universidades, estudantes de 
pedagogia, comunicação social e comunidade local.   
 
Palavras-chave: educação popular, hospitalidade, dádiva. 
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Abstract 
 
Objectives: English is often the language for international research, with over 80% of 
papers and presentations being entirely in English. Many writers whose first language 
is not English resort to translation services, but the problem is not just a question of 
syntax and lexis, but of how content is developed and organised. This affects the 
readability/ comprehensibility of oral and written texts, which can lead to the rejection 
of work by organising committees and the misunderstanding of the main ideas and 
conclusions.  
Methodology: literature research aimed to understand what international researchers 
need to consider when submitting their research for publication or presentation in 
conferences. 
Conclusions: Research shows that the key issues in the rejection of academic papers 
are not only to do with syntax and academic lexis, but also the lack of readability. 
Readability is how easily academic communications can be understood, and is closely 
aligned with linearity of organisation, which is the predominant form in international 
research in English language. However, this differs from what other cultures regard as 
important in texts. This may not be understood tacitly or explicitly by researchers, who 
tend to ignore their problems in English, often consider that the science they investigate 
is the key aspect and undervalue the language through which it is conveyed to the 
research community. However, it is relatively easy for those whose English is not their 
first language to learn specific rules of syntax and organization and significantly improve 
their writing subsequently their academic careers.  
 
Keywords: english language, culture, international communication, research. 
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Abstract 
 
Objectives: Educational scaffolding is the temporary, essential assistance which aids 
learners’ knowledge construction and mediates students’ learning. It is regarded as a 
key concept in ELT and other educational contexts. However, research has shown how 
teachers misunderstand and miss the potential for scaffolding or even obstruct 
students’ developing communication by completing turns, echoing or interrupting, 
which is not scaffolding, implying that teachers may misunderstand the term.  
Methodology: This small-scale research consisted of a questionnaire online aimed at 
ELT teachers, and compared their level of experience and qualifications with their 
understanding of the concept of scaffolding. It was based on a set of closed and open 
questions online to ascertain teachers’ understanding of educational scaffolding, and 
how useful they consider it to be in their context.  
Conclusions: The data from this research found that highly qualified teachers who said 
they were confident in their knowledge of scaffolding mostly failed to recognise all its 
characteristics, and only a few could describe how they used it in their contexts. 
However, despite this, most of them thought it was an important concept which they 
said they used regularly. The question is why they failed to recognise the elements of 
scaffolding, whether they failed to take engage in the task of reading the questionnaire 
and ticking boxes, thus a question of methodology, or whether this research reflected 
the lack of insight that teachers have in educational scaffolding. The question is an 
important one and requires further research with qualitative methodology in order to 
gain further insight into teacher’s perspectives. 
 
Keywords : educational scaffolding, Zone of Proximal development, teachers’ 
understanding. 
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Resumo 
 
O presente estudo analisa o discurso intitulado “O Perigo de uma História Única” da 
feminista nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie. Discurso este, proferido em 2009, no 
Tecnology, Entertainment and Designer (TED). Onde a autora aborda a constituição 
de estereótipos culturais e identitários sobre pessoas e lugares. Ressaltando o perigo 
de uma de única fonte histórica para constituição de informação e conhecimento. 
Nesse contexto, Ngozi Adichie, destaca a forma de como as pessoas africanas e o 
próprio continente são subestimados e estereotipados através da lente ocidental. 
Dessa forma, a autora, inicia um debate sobre os problemas gerados através dessa 
estereotipização, dentre estes, o racismo e o preconceito. Nessa perspectiva, este 
trabalho considerou a definição do conceito utilizado, por essa autora, sobre “Perigo 
de uma História Única” para analisar como tal discurso, pode contribuir para uma 
discussão cultural e identitária distante da discriminação imersa em estereótipos. Para 
tanto, buscou-se dialogar com Anzaldúa (2000), Hall (2001) dentre outras (os) autoras 
(es). Como metodologia centrou-se na pesquisa de cunho qualitativo, do tipo 
documental e bibliográfico. Por fim, a fala de Chimamanda Ngozi Adichie, aponta para 
urgência de uma desconstrução histórica unilateral, estereotipada e hegemônica que 
exclui e discrimina pessoas e lugares. Advertindo sobre a necessidade de mudanças 
de paradigmas e distanciamento do senso comum, como umas das formas, que podem 
contribuir para desconstrução da “História Única”. 
 
Palavras-chave: chinmamanda, esteriotipos culturais, história única. 
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Resumen 
 
La globalización de la economía se presenta hoy como el motor de la prosperidad y 
del crecimiento económico de cada país. Estas marcas son debidas a las del sistema 
educativo tanto en los países induztrializados como en los en vía de desarrollo como 
Gabón.  
El propósito de esta producción es, entonces, mostrar que una buena calidad del sector 
educativo gabonés puede garantizar una participación provechosa a la economía 
internacional. Por ello, el sistema educativo gabonés debe liberarse de la 
‟dependencia continuidad respecto a la escuela implantada por la potencia 
colonizadora” para apropiarse la escuela conforme a las exigencias locales. 
Nuestro objetivo es, por tanto, revelar que la participación de Gabón a la economía 
globalizada debería descanzarse en los saberes endogéneos. El artículo pretende 
sugerir el comienzo de una contextualización del sistema educativo gabonés para que 
tenga más eficacia en el contexto internacional. Esta meta no puede alcanzarse sino 
a través de un análisis documental existente. A partir de los datos recolectados, ya 
será posible hacer referencia al verdadero alcance cuantitativo y cualitativo del impacto 
de la escuela gabonesa en su grado de inserción en la economía globalizada. Los 
resultados de esta investigación resaltan que la calidad y el tipo de educación a través 
de las instituciones escolares determinan la competencia económica de Gabón en el 
contexto internacional. 
 
Palabras-chave: educación, Gabón, globalización, economía internacional. 
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Resumo 
 
Assumindo, tal como vem escrito no Despacho 6478/2017 de 26 de julho que o que 
distingue o desenvolvimento do atraso é a aprendizagem impõem-se-nos que se 
coloque a educação no cerne da sociedade, sobretudo, porque numa sociedade onde 
o global e o local, o universal e o singular, a tradição e a modernidade, o curto e o 
longo prazos, a concorrência e a igual consideração e respeito por todos, a rotina e o 
progresso, as ideias e a realidade nos fazem recusar fórmulas prescritivas de currículo, 
advindo, naturalmente, a seguinte questão de pesquisa: Nesta sociedade há lugar para 
o perfil de alunos à saída da escolaridade obrigatória?. Assim, tomamos por objeto de 
estudo a leitura do Despacho 6478/2017 de 26 de julho que apresenta o perfil de 
alunos à saída da escolaridade obrigatória. 
Desta feita, propormo-nos analisar o referido despacho consubstanciando como 
objetivos: i) analisar o dito documento à luz das políticas educativas nacionais; ii) 
elaborar uma síntese interpretativa deste documento tendo em conta as orientações 
curriculares. Para o efeito, enquadramos o presente trabalho numa pesquisa de índole 
qualitativa-interpretativa, procedendo à leitura, interpretação e análise de discurso do 
documento considerando que através do discurso se pode verificar o espaço do 
contraditório, pois a língua tem autonomia relativa, podendo assim permitir-nos aferir 
os ditos e não ditos que podem emergir deste discurso, Numa primeira leitura 
pudemos, aferir que o documento assume uma natureza necessariamente abrangente, 
transversal e recursiva, no qual o perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória 
aparece como uma referência para a organização de todo o sistema educativo, numa 
tentativa de contribuir para a convergência e a articulação das decisões inerentes às 
várias dimensões do desenvolvimento curricular, assumindo, igualmente a finalidade 
de cooperar para a organização e gestão curriculares e para a definição de estratégias, 
metodologias e procedimentos pedagógico-didáticos a utilizar na prática letiva.   
 
Palavras-chave: educação, currículo, perfil alunos. 
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Resumo 
 
No âmbito da licenciatura em Educação Social, da Escola Superior de Educação, do 
Instituto Politécnico de Bragança implementei um projeto sociopedagógico que se 
intitulou «ArteInclusa», na APADI-Associação de Pais e Amigos do Diminuído 
Intelectual, de Bragança. A Arte torna-se importante para a inclusão, sendo um bom 
meio para uma aproximação interpessoal. De acordo com Venturini (2013), a arte 
deve/pode abrir caminhos e perspectivas inusitadas para pessoas com qualquer 
deficiência. Nesse sentido, os objetivos delineados foram: apresentar as artes como 
um meio de inclusão; valorizar as capacidades da pessoa com deficiência fomentando 
o estabelecimento de laços e compreender de que forma a população Brigantina 
convive com a problemática da deficiência. Para tal, num primeiro momento, fez-se 
uma pesquisa bibliográfica porquanto é um o alicerce fundamental para o desenho de 
um qualquer projeto de intervenção socioeducativa. Relativamente à opção 
metodológica, recorreu-se a uma metodologia de cariz qualitativo, implementando 
algumas sessões de trabalho promotoras de relação interpessoal de valorização das 
singularidades humanas. De referir que como instrumento de recolha de dados, se 
optou pela realização de entrevistas semiestruturadas a diferentes parceiros 
socioeducativos.  
Em termos de resultados, verificou-se que o projeto correspondeu aos objetivos, 
inicialmente, traçados como se constatou na apresentação pública realizada no 
Agrupamento de Escolas Emídio Garcia-Bragança, em que foi possível testemunhar a 
forma respeituosa e a satisfação por parte do público face a quem esteve a apresentar, 
bem como uma boa interação intergrupal. Conclui-se, pois, que através da arte todos 
somos capazes de sonhar, criar, construir laços, lutar pelos nossos interesses 
reclamando uma maior inclusão social e, sobretudo, produzir arte(s). 
 
Palavras-chave: deficiência, arte, inclusão. 
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Resumo 
 
O professor do séc. XXI vive, hoje, tempos de mudança, de novos e complementares 
desafios, pois numa sociedade cada vez mais digital e global os reptos lançados ao 
professor ultrapassam o perfil de uma educação bancária e impõem-lhe um 
comprometimento com os alunos e o processo de ensino aprendizagem. Apesar de se 
viverem tempos novos cremos que a conceptualização de Paulo Freire, plasmada na 
obra Pedagogia do Oprimido, que este ano comemora 50 anos da sua publicação, faz 
ainda (cada vez mais) sentido. Neste registo, pretendemos, com este trabalho, fazer 
uma (re)leitura da obra tendo como principais objetivos: evidenciar e refletir acerca dos 
conceitos: conquista, opressão, manipulação e invasão cultural. Em termos 
metodológicos, centrar-nos-emos numa metodologia com enfoque qualitativo onde 
através da análise e interpretação da obra se enunciam e desconstroem os conceitos 
estruturantes presentes na narrativa de Paulo Freire que, apesar de publicada há 50 
anos, nos parece não ter perdido atualidade. Desta feita, podemos, desde já, referir 
que a conquista se refere à necessidade de diferentes conquistas (das mais duras às 
mais subtis, das mais repressivas às mais suavizadas); a opressão enfatiza que há 
uma divisão, na qual as maiorias vão submetendo as minorias ao seu domínio e poder; 
através da manipulação, as elites dominadoras vão tentando conformar as massas 
populares aos seus objetivos e a invasão cultural emerge como a penetração que os 
invasores fazem no contexto cultural dos invadidos, impondo-lhes a sua visão de 
mundo e consequentemente, resfriando-lhes a criatividade. 
 
Palavras-chave: educação bancária, educação libertadora, pedagogia oprimido. 
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Resumo  
 
Nos tempos de hoje, em que tudo está à distância de um clique e onde o efémero, o 
instantâneo e o polaroid parecem ter grande terreno parece-nos crucial refletir as 
questões da(s) cidadania(s), refletindo acerca daquilo que Santos Guerra enfatiza 
como a apaixonante cidadania. Assim, em tempos ditos de mudança, quase 
paradoxais, impõe-se-nos como natural reforçar e/ou ampliar a discussão em torno da 
questão da cidadania, bem como da liberdade com que esta cidadania se vive nestes 
tempos hegemónicos. Neste pressupostos, pretendemos, com este trabalho, fazer 
uma (re)leitura da obra “El Árbol de la Democracia” de Santos Guerra (2011), tendo 
como principais objetivos evidenciar e refletir acerca da metáfora (árvore da 
democracia) proposta pelo autor, uma vez que nos parece que a democracia sendo 
uma construção humana tem, consequentemente influências várias, nomeadamente 
ao nível da pedagogia e da educação (escola). Assim, para materializarmos o trabalho, 
em termos metodológicos socorrer-nos-emos de uma metodologia com enfoque 
qualitativo, onde através da análise e interpretação da obra se poderão enunciar e 
desconstruir conceitos estruturantes presentes na narrativa de Santos Guerra. Desta 
feita, podemos, desde já, referir que a árvore da democracia de que fala o autor não 
se refere a uma árvore meramente decorativa, nem à árvore graciosamente 
disponibilizada pela mãe natureza, mas sim de uma metáfora, através da qual traz, 
igualmente, à colação, e também por analogia, conceitos como o terreno, a espécie, o 
tronco, as raízes, a seiva, as frutas, os cuidados e as enfermidades que no geral, 
permitem refletir acerca do compromisso quotidiano com a prática da democracia 
enquanto escola de liberdade e no qual todos estamos (deveríamos estar) implicados.  
 
Palavras-chave: educação, cidadania, democracia, liberdade. 
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A Literatura para crianças de Toni e Slade Morrison: uma leitura de The Big Box 

  

Célia NOVAIS 
Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro, Penafiel, Portugal 

Resumo 
 
A área disciplinar de Língua Inglesa, pelas suas características, favorece a mobilização 
de conteúdos e saberes e as forças vivas da escola em função da multiculturalidade 
que cada vez mais caracteriza as instituições de ensino portuguesas, sendo estas, 
portanto, espaços privilegiados para a promoção de uma educação multi e 
intercultural. Sendo o texto literário a expressão de uma cultura, bem como de um 
quadro histórico e social, a sua utilização em contexto educativo parece-nos essencial, 
principalmente na aula de língua estrangeira. A literatura infantojuvenil apresenta-se, 
neste contexto, como um recurso didático e pedagógico que pode potenciar a 
promoção de atitudes positivas das crianças e dos jovens face à construção da 
identidade pessoal e à descoberta do Outro. É assim, num contexto em que a 
aprendizagem das línguas é entendida como um espaço privilegiado de interações em 
que a(s) língua(s) e a(s) cultura(s) não podem ser dissociadas, que se favorece a 
construção da consciência linguística e (inter)cultural. Nesse panorama, o texto 
literário apresenta-se como ferramenta que se abre à oportunidade de promoção da 
educação intercultural. Concretamente, o primeiro livro para crianças de Toni e Slade 
Morrison, The Big Box, que nos propomos estudar enquanto recurso didático, oferece 
inúmeras possibilidades de abordagem pedagógica, cultural, social e cívica. O 
presente estudo procura, assim, mostrar de que modo é que Toni Morrison, 
coadjuvada pelas memórias e pelo poder do imaginário da infância de Slade Morrison, 
pretende dar continuidade ao trabalho de projeção da afro-americanidade iniciado e 
consolidado na sua obra ficcional e não ficcional para adultos. Renova-se, portanto, 
em nosso entender, a intenção de dar audibilidade e visibilidade àqueles que 
aparentam ser os mais fracos; os que, de algum modo, encontram maiores dificuldades 
em darem-se a ver e em fazerem-se ouvir, nos quais incluímos também as crianças.  
É, portanto, objetivo deste estudo refletir em torno dos contributos que a literatura para 
crianças de Toni e Slade Morrison poderão dar para potenciar a construção de 
cidadãos social, ética, e culturalmente responsáveis, contribuindo para tal com uma 
proposta de abordagem didático-pedagógica feita a partir da análise de The Big Box. 
Pretendemos ainda mostrar que se a afro-americanidade é naturalmente marca da 
escrita daquela escritora, galardoada com o Nobel da Literatura e associada a uma 
certa herança cultural, é nosso propósito demonstrar que os contos para crianças dos 
Morrison adquirem uma dimensão universal, ao tratarem de temáticas inerentes à 
condição de todo o ser humano, independentemente da sua cor, género ou classe. 
 
Palavras-chave: literatura infantojuvenil, afro-americanidade, dimensão universal. 
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L’Enseignement du conte à l’Université Omar Bongo du Gabon: Missions et 

objectifs 

  

Ginette Flore MATSANGA MACKOSSOT 
CRELAF/ Université Omar Bongo, Libreville, Gabon 

 
Resumo 
 
En Afrique en général et au Gabon en particulier, la production des textes oraux a 
toujours eu lieu dans des circonstances bien précises : naissance de jumeaux, mariage 
traditionnel, une bonne récolte agricole, circoncision, décès…). Ces cérémonies 
favorisaient la communion du groupe social et cherchaient parfois à conjurer les 
mauvais esprits par des offrandes et des sacrifices. Certaines manifestations étaient 
un lieu privilégié d’initiation ; d’autres proposaient des spectacles de magie, des jeux 
divinatoires. Elles étaient également un moment de transcendance, d’invention et de 
création à travers le déploiement de la parole. Laquelle parole devient un objet 
esthétique et permet à une communauté donnée d’exalter son patrimoine culturel et 
linguistique.  
Notre étude se propose de mettre en évidence, l’importance de l’improvisation chez 
des apprenants dans le cadre d’une déclamation de contes gabonais. Les questions 
fondamentales dans cette réflexion sont : dans quelle mesure un étudiant qui puise son 
inspiration dans un patrimoine traditionnel est-il lui-même un créateur ? Quelle est la 
marge de créativité de ce dernier et quels sont les critères d’appréciation de sa 
performance? Nous nous appuyons sur un cours de « Travaux dirigés en Oralités 
Africaines, Licence II » que nous assurons au département de Littératures Africaines 
de l’Université Omar Bongo. Il s’agit de voir comment les étudiants s’approprient ce 
cours et récréent un environnement propice à la déclamation d’un conte. 
L’objectif visé ici est de montrer que la transmission des savoirs en tant que fondement 
essentiel d’une identité passe par la transposition orale (ou écrite) d’une culture 
donnée. De ce point de vue, l’ambition de cette étude est d’affirmer que malgré 
l’évolution du temps, la réalité quotidienne des sociétés africaines reste dominée par 
l’oralité qui couvre un vaste champ et traduit un ensemble de réalités dont la 
transmission se fait par le moyen de la parole.  Pour cette réflexion nous avons choisi 
d’adopter une approche ethnolinguistique. 
 
Mots clés: apprentissage, conte, Gabon. 
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O Movimento da Escola Moderna e a educação no século XXI 

  

Maria de DEUS LICO 
Universidade de Salamanca, Espanha 

 
Resumo 
 
Neste ensaio apresenta-se uma reflexão sobre o Movimento da Escola Moderna 
português (MEM) e os seus princípios orientadores dando especial enfoque ao seu 
modelo pedagógico e à sua atividade formativa no século XXI. 
O artigo está organizado em três partes, a primeira explana uma viagem diacrónica 
pela história deste Movimento pedagógico de espírito democrático e ação educativa 
inclusiva que conta já cinquenta anos de existência e cujas raízes aportam em Freinet 
e na pedagogia institucional. São destacados marcos importantes da vida do MEM e 
da respetiva atividade pedagógica distinguindo o papel do seu principal teorizador. A 
segunda parte apresenta elementos que permitem delinear a caracterização deste 
Movimento pedagógico e ainda evidencia as formas peculiares da sua organização 
fazendo também referência à ativa vida associativa do Movimento. Na terceira parte 
destaca-se a vida do MEM na atualidade tendo em conta as políticas de educação 
vigentes, alguns normativos em vigor e documentos recentes cujos enunciados são 
favoráveis ao MEM. 
O principal objetivo deste trabalho é divulgar este Movimento pedagógico e impulsionar 
a sua ação educativa, já que esta vai ao encontro dos documentos citados, entre eles 
o “Perfil dos Alunos para o século XXI”.  
Na construção do texto foi privilegiada a revisão da literatura assente numa intensa 
pesquisa bibliográfica complementada por leituras exploratórias e interpretativas e 
ainda uma ampla análise documental. 
 
Palavras-chave: Movimento da Escola Moderna, Modelo pedagógico, Perfil dos alunos 
para o século XXI. 
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Subsídios das competências empreendedoras na Educação para a Cidadania 

na Universidade Metodista Unida de Moçambique 

  

Anselmo LUÍS1, Maria Luísa LAMAS2 & Marco LAMAS3 

1Universidade Metodista Unida de Moçambique, Moçambique 
2Universidade Santiago de Compostela, Espanha 
3Centro de Estudos Interculturais (CEI) – ISCAP – Politécnico do Porto, Portugal 

 
Resumo 
 
As primeiras décadas deste século têm sido marcadas por grandes alterações que 
exigem novas formas de exercer cidadania. A Educação tem sido objecto de atenção 
mundial, sendo reconhecida como o motor de desenvolvimento de um país. Há uma 
preocupação global em preparar, desde cedo, os indivíduos para se tornarem cidadãos 
activos e integrados na comunidade, contribuindo assim para uma maior coesão social 
e para o desenvolvimento local e nacional. Neste artigo apresentamos um estudo que 
nos encontramos a realizar sobre a participação dos estudantes da Universidade 
Metodista de Unida de Moçambique em actividades na comunidade, na província de 
Inhambane, através da aplicação de um questionário. Tomamos como referência para 
este trabalho as iniciativas em que participam, assim como aquelas que lançam a partir 
das necessidades por eles encontradas. Entendemos que os indivíduos devem ser 
preparados, desde tenra idade, para serem cidadãos activos, conscientes do papel 
que pretendem exercer não apenas no mundo laboral, mas também, e 
fundamentalmente na comunidade onde estão inseridos, através da sua participação 
como protagonistas de uma sociedade que procuram desenvolver.  Com este 
propósito, a Educação para a Cidadania deve contemplar o empreendedorismo, 
partindo do seu conceito mais abrangente que pressupõe que possa ser aplicado a 
todas as dimensões da vida do cidadão, no seu desenvolvimento pessoal e 
participação activa na comunidade. A Educação para o Empreendedorismo poderá dar 
um subsídio relevante para a Educação para a Cidadania atingir os seus objectivos, 
através do desenvolvimento de competências empreendedoras como: a criatividade, 
o espírito de iniciativa, o trabalho em equipa, o aprender-fazendo, a motivação e 
perseverança, a mobilização de recursos, entre outras, que resultem na promoção de 
iniciativas culturais, sociais, comerciais ou ambientais.Pretendemos com os resultados 
deste trabalho conhecer as práticas de exercício de cidadania, com tudo o que pode 
beneficiar o desenvolvimento das pessoas e da comunidade. É ainda objectivo, deste 
trabalho lançar pistas para potenciais projectos de desenvolvimento que possam 
resultar em propostas de adaptação e/ou alteração dos programas curriculares ou 
mesmo do processo de ensino-aprendizagem. 
 
Palavras-chave: cidadania, desenvolvimento, educação, empreendedorismo, 
participação. 
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A Educação para a Cidadania na legislação portuguesa: evolução e tendências. 
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Resumo 
 
O desenvolvimento dos indivíduos através da educação tem sido um dos pilares em 
que as diferentes políticas procuram pautar e agir, de acordo com o futuro que 
projectam. A formação de cidadãos que participem na criação de uma sociedade 
democrática, que respeitem e incluam o outro com as suas particularidades, é o alvo 
da Educação para o século XXI. É por isso que esta tem sido considerada como uma 
área de particular atenção, pois dela depende o desenvolvimento dos cidadãos e por 
consequência da sociedade. Uma das exigências do Estado democrático é ser 
inclusivo e justo, proporcionando uma cidadania activa, com respeito pela diversidade. 
O conjunto de leis permite dar a conhecer como está estruturada a educação, neste 
caso concreto, como pretende contribuir para o desenvolvimento dos futuros cidadãos. 
O objectivo deste estudo é conhecer como a Educação para a Cidadania tem sido 
concebida na legislação portuguesa, a partir da Lei de Bases do Sistema Educativo de 
1986 até à actualidade.  
No mundo global em que vivemos, a educação tem de ser orientada pelos Direitos 
Humanos, preparando os cidadãos para serem participativos e a lidar com o 
imprevisível, sem receios e em prol de uma maior coesão social. O Estado tem assim 
a responsabilidade de permitir e promover o exercício de cidadania a todos os 
indivíduos, garantindo a inclusão e o respeito pelos direitos sociais.  
Com base nos pressupostos de uma Educação que se realiza em cidadania, pautada 
pelos valores da paz, interculturalidade, solidariedade, justiça, bem-estar ambiental, 
entre outros valores humanistas, realizámos esta análise. Concluímos que se têm 
dado passos importantes neste processo, mas há ainda um longo caminho a percorrer 
para a participação, a inclusão e o desenvolvimento, na realização de uma verdadeira 
cidadania em Portugal. 
 
Palavras-chave: cidadania, desenvolvimento, educação, inclusão, legislação, 
participação. 
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A gestão escolar e as (pre)ocupações das direções das escolas secundárias 

como um contributo para pensar a escola e a educação em São Tomé e 

Príncipe (STP) 

  

Edjmilton FERNANDES & Elisabete FERREIRA 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, 
Portugal 

 
Resumo 
 
Nesta comunicação apresentar-se-á o trabalho desenvolvido no âmbito do mestrado 
em Ciências da Educação, dando conta da pesquisa realizada em torno das questões 
e desafios dos pequenos países insulares e africanos, nomeadamente São Tomé e 
Príncipe (STP). Fundamentalmente, propomo-nos compreender a realidade da escola 
secundária santomense no que diz respeito à sua gestão escolar. Assim, o objetivo 
geral é entender as principais atividades dos/as (sub)diretores/as das escolas que 
oferecem o ensino secundário em STP, considerando o seu compromisso com a 
educação, com a escola enquanto organização e com o Ministério da Educação. 
Especificamente, pretendemos, aferir junto dos diretores, as suas conceções de escola 
e de educação, de gestão escolar e, também, identificar modos de ação referidos pelos 
diretores/as na gestão do quotidiano escolar. Metodologicamente, apoiamo-nos numa 
perspetiva metodológica quanti-qualitativa, por forma a podermos compreender os 
fenómenos a partir da perceção e manifestação através da linguagem escrita dos/as 
(sub)diretores/as de escola. 
Desta feita, atendendo ao objetivo central da pesquisa, além da análise documental, 
para recolha de dados utilizamos, também como instrumento o questionário por via de 
Formulário Google com perguntas fechadas e abertas aos/às (sub)diretores/as.  Das 
24 escolas que oferecem o ensino secundário em STP, obtivemos 24 respostas dos/as 
respetivos/as (sub)diretores/as.  
Ressalvamos que neste questionário se procurou elaborar questões que permitissem 
aos sujeitos exprimirem-se nas suas próprias palavras e daa análise parcial dos 
resultados salientamos as condições escolares e a falta de recursos tais como: água 
potável, cadeiras, biblioteca, manuais escolares para os alunos e professores, e ainda, 
grande parte das escolas, enfrentam o problema de excesso de alunos por turma, e 
de condições pedagógicas essenciais para os alunos e para os professores. Quanto 
às atividades dos/as (sub)diretores/as das escolas secundárias em STP desenvolvem-
se em conformidade com as ambições das políticas da administração central e as 
políticas do governo.  
 
Palavras-chave: escola em África, gestão escolar, desafios para os/as diretores/as. 
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El uso de los proverbios “Obamba” como herramienta para la 

enseñanza/aprendizaje de la competencia sociocultural en la clase de ELE1 en 

Gabón 
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École Normal Supérieure, Libreville. Gabon 

 
Resumen 
 
En un mundo en continuos cambios, confrontado al fenómeno de la globalización, la 
juventud gabonesa va perdiendo sus referencias socioculturales, por vivir según 
modelos importados, experimentando así una especie de dislocación cultural, que 
hace rondar inquietudes en su porvenir sociocultural. Pero, como lo sabemos, la cultura 
es el referente y definidor básico de la propia identidad personal. Instancia espiritual y 
normativa de la sociedad, la cultura es el signo, la mentalidad y el ser vital de un pueblo 
dado.  
Así, frente a esta crisis de identidad cultural que padece nuestra juventud, hace falta 
revisar la política cultural como lo hicieron los nuevos países industrializados de Asia 
echando una mirada atras hacia nuestras fuentes culturales para sacar los valores 
humanos, últimos y pasar al modernismo sin alienarse. Siendo la Escuela uno de los 
canales de transmisión cultural, pues debería, a través de sus objetivos educativos, 
encontrar no sólo métodos y estrategias sino también soportes a partir de los cuales 
organice actividades en torno a los conocimientos no solo intelectuales, sociales sino 
también morales con el fin de desarrollar en el alumnado la competencia cultural. Para 
alcanzar esta meta, proponemos la transposición didáctica de los proverbios "obamba" 
en clase de ELE. El proverbio es la expresión de una lengua y de una cultura. Es, por 
así decirlo, la etiqueta de una cultura determinada, pois los proverbios son des modelos 
de referencia que conservan la memoria colectiva duna sociedad. Por eso, pueden 
constituir una herramienta adecuada en la enseñanza/aprendizaje de una lengua 
extranjera.  
El objetivo de esta propuesta, pues, es la mejora del tratamiento de la cultura en la 
clase de ELE en Gabón a partir de la explotación, de un análisis de los refranes 
obamba con el fin de desarrollar la competencia sociocultural. 
 
Palabras clave: competencia sociocultural, cultura, Obamba, proverbio. 
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Práticas pedagógicas na educação pré-escolar: A promoção de aprendizagens 

ativas e significativas na classe de iniciação 
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Resumo 
 
O presente trabalho incide sobre o tema: Práticas pedagógicas na educação pré-
escolar: A promoção de aprendizagens ativas e significativas na classe de iniciação e 
foi realizado com cinco professoras da classe de iniciação de duas escolas primárias 
públicas do Município de Talatona na cidade de Luanda na República de Angola. 
Definido o problema: Como as professoras da classe de iniciação promovem 
aprendizagens ativas e significativas durante as suas práticas pedagógicas? ; optou-
se pelo paradigma investigação-acção, possibilitando interagir com as participantes da 
pesquisa para melhor reflectir na acção e sobre a acção em relação ao processo de 
ensino-aprendizagem. Os métodos de recolha de dados foram a pesquisa 
bibliográfica; a análise documental; a observação e a entrevista. O objectivo geral: 
Analisar os procedimentos metodológicos inerentes à promoção de aprendizagens 
ativas e significativas na classe de iniciação; Objectivos específicos : Compreender as 
concepções das professoras da classe de iniciação sobre aprendizagens ativas e 
significativas; Caracterizar os procedimentos metodológicos das professoras da classe 
de iniciação durante as suas práticas pedagógicas; Verificar situações promotoras de 
aprendizagens activas e significativas na classe de iniciação; Capacitar os professores 
visando metodologias activas nas suas práticas pedagógicas. Os resultados obtidos 
mostraram que as escolas públicas não foram preparadas para receber as crianças da 
classe de iniciação tanto ao nível das estruturas físicas, equipamentos, espaços, 
materiais didáticos, como ao nível de recursos humanos. As práticas das professoras 
refletem uma concepção pouco clara sobre aprendizagens activas e significativas. As 
inúmeras dificuldades que elas passam, desde a falta de formação em educação de 
infância, a falta de directrizes, a insuficiência de materiais adequados à educação pré-
escolar, o excesso de alunos nas salas, entre outras, impossibilitam a utilização de 
metodologias ativas e concomitantemente a promoção de aprendizagens ativas e 
significativas. Assim, foi criado um projecto que contempla um plano de formação de 
professores com metodologias activas e manuseamento de materiais e recursos 
didáticos que promovem a exploração, a iniciativa, a criatividade e a resolução de 
problemas. 
 
Palavras-chave: educação pré-escolar, processo de ensino-aprendizagem, 
metodologias ativas, aprendizagens ativas . 
  



II Forum Internacional ÁFRICA, COOPERAÇÃO, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

50 
 

A Educadora Cândida Florinda Ferreira: uma força transmontana 
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Resumo 
 
Este estudo investiga a presença de Cândida Florinda Ferreira, transmontana, natural 
do concelho de Macedo de Cavaleiros, professora do ensino primário e a 1ª educadora 
que exerceu funções educativas no 1º Jardim-de-infância da cidade de Bragança em 
1917. O objetivo principal deste trabalho é dar mais visibilidade a uma mulher e ao 
papel desempenhado na sociedade transmontana e por influência a nível nacional, nas 
primeiras décadas do século XX, num tempo onde predominavam, essencialmente os 
feitos dos homens. Trata-se de uma figura quase desconhecida para o campo 
educacional, com papel de destaque na sociedade portuguesa durante a 1ª república 
e primeiros anos do estado novo. O paradigma de investigação que sustenta este 
estudo integra-se numa perspetiva hermenêutica, utilizando metodologias de análise 
qualitativa na interpretação multidimensional dos problemas equacionados e numa 
heurística de procura de documentos. Nesta investigação recorri a fontes históricas 
em especial ao acervo histórico da Câmara Municipal de Bragança, bem como à 
imprensa periódica da mesma cidade. Assim, apresento dados novos para o campo 
histórico educacional sobre esta educadora e o lugar de destaque que ocupou na 
sociedade. Mostrar o seu poder de intervenção e influência, por ser a 1ª mulher 
portuguesa a defender a tese de doutoramento na Universidade de Coimbra e a 
capacidade de publicação que demonstrou como autora de diversos livros. Tornou-se 
professora do magistério primário de Bragança e valorizou sempre o papel que as 
mulheres ocupavam nos Países desenvolvidos. Estudou literatura na Universidade de 
Sorbonne e foi “persona non grata” pelo estado de Salazar, precisamente por ser uma 
voz incomodativa que lutou pelos direitos e emancipação da mulher. 
 
Palavras-chave: história da educação, jardim-de-infância, emancipação da mulher, 1ª 
república, estado novo. 
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Um mar que une? Cooperação, línguas e desenvolvimento sustentável africano 
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Resumo 
 
Nesta apresentação começamos por estabelecer o confronto entre abordagens que 
defendem o reforço e consolidação de comunidades de cooperação, como a CPLP, 
assentes na língua, história e cultura comuns, com posições contrárias assumidas por 
autores pan-africanos que rejeitando o ‘passado de opressão e colonialismo’, 
sustentam que a construção da União Africana deverá passar pelo reforço das línguas 
africanas na consolidação da unidade política (mas também económica, social e 
cultural) deste continente, encarando a utilização das línguas europeias como ameaça 
de fragmentação e de posições ‘neo-coloniais’. 
Num segundo momento, focamos o caso dos países da CPLP, apresentando uma 
combinação de indicadores quantitativos com estudos de caso que apontam para as 
potencialidades de criação de círculos virtuosos ligando a cooperação para o 
desenvolvimento sustentável com a economia da língua. 
Num terceiro passo, ponderando os eventuais efeitos adversos de ‘confundir’ 
cooperação para o desenvolvimento com política da língua, apresentamos o caso das 
redes internacionais Africalics e GKEN, como exemplo de consolidação de sinergias 
para o desenvolvimento africano através de processos de inovação e networking 
cross-linguísticos. 
Como considerações finais, concluímos adotando uma perspetiva de conciliação dos 
pontos de vista inicialmente em contraste, através da assunção de agendas de 
desenvolvimento sustentável comuns, e da adoção de políticas e programas 
educativos interdisciplinares, interculturais e pluri-linguísticos. A nível global, e com 
base em diversos autores, argumentamos que é possível a evolução simultânea de 
acordos regionais (consolidação da União Africana) e linguísticos (eg afirmação da 
CPLP) através de processos de cooperação e desenvolvimento que fomentem as 
autonomias e respeitem as diversidades culturais, assumindo de forma responsável 
as sombras do passado e a herança histórica dos diferentes países africanos na (re) 
construção de futuros sustentáveis.  
 
Palavras-chave: cooperação, economia(s), lingua(s), Cultura(s), CPLP, União 
Africana, debate. 
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Marcadores del discurso y conectores pragmáticos en la traducción 

audiovisual en el marco de la enseñanza de ELE1 en Gabón: Caso de los 

subtítulos en la serie “El Internado” 

  

Reick Dimitri LETSINA & Eugénie EYEANG 
École Normal Supérieure, Libreville, Gabon 

 
Resumen 
 
Los marcadores del discurso y los conectores pragmáticos son elementos 
imprescindibles en la organización del discurso. Sin embargo, en el marco de la 
enseñanza de ELE en Gabón, tanto los profesores como los alumnos dedican poca 
atención en su uso y su papel. Son muchos los estudios llevados sobre su presencia 
en el discurso oral. Además de ser identificadores lingüísticos y culturales, permiten 
identificar el nivel de lengua y las diferentes variaciones del lenguaje (Briz, 1996).  En 
la traducción audiovisual, se puede destacar los diferentes tipos de marcadores y 
conectores en las películas o en las series (Poblete, 1997).  
Este trabajo pretende mostrar la dificultad de la traducción de los marcadores del 
discurso y de los conectores pragmáticos en el marco de la subtitulación.  Los 
subtítulos permiten ver que las muletillas (Lope, 1993) son muy frecuentes en las 
conversaciones pero que nunca tienen el mismo significado (Miranda, 1992).  
La metodología que seguiremos se enmarca dentro de la investigación cualitativa. Se 
trata de un análisis conversacional. Buscamos informaciones sobre el capítulo de la 
serie y de identificar los marcadores y conectores más empleados en las 
conversaciones y en qué contexto.  La subtitulación se hará al final del visionado. 
Los resultados muestran la presencia de varios marcadores discursivos, y unos usados 
más que otros. También permiten resaltar los diferentes locutores. Como beneficio, 
este trabajo va a permitir a los aprendices gaboneses de ELE conocer el papel de cada 
marcador y conector en el discurso. Asimismo, desarrollar una competencia 
comunicativa, a saber cuándo hablar, de qué hablar y con quién, dónde y en qué forma 
(Dell Hymes, 1971). 
 
Palabras clave: traducción audiovisual, marcador del discurso, conector pragmático, 
subtitulación, competencia comunicativa. 
  

                                                        
1 Español Lengua Extrangera 
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Prevalência da Obesidade em Adolescentes que Frequentam o Ensino Básico e 

Secundário dos Concelhos de Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel 
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Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro, Penafiel, Portugal 

 
Resumo 
 
Nos últimos anos o sobrepeso e a obesidade atingiram valores alarmantes, 
nomeadamente nas crianças e adolescentes, o que representa um risco para a saúde 
pública face ao potencial desenvolvimento, prematuro, de doenças metabólicas e 
cardiovasculares que lhes parecem estar associadas. Face a esta problemática, o 
estudo que agora se apresenta visa confirmar ou infirmar a prevalência da obesidade 
em adolescentes que frequentam o ensino básico (2.º e 3º ciclos) e secundário, nos 
concelhos de Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel. Assim, através de uma 
metodologia quantitativa, procedeu-se à aplicação de um questionário numa amostra 
de 1164 alunos (557 masculinos e 607 femininos) com idades compreendidas entre os 
11 e os 16 anos (média 13.7±1.5), por forma a recolher elementos passiveis de tratar 
cruzando diferentes variáveis, nomeadamente recolheram-se dados (peso e altura) 
que permitem, calcular o índice de massa corporal (IMC), foi ainda avaliado o perímetro 
abdominal (PA). Os resultados indicaram uma prevalência da obesidade de 10.2%, 
sendo mais elevada no género feminino (10.7%) comparativamente com o masculino 
(9.7%). As idades onde se verificaram uma maior prevalência da obesidade foram os 
11 anos (18.6%) e 14 anos (12.6%) e nos 15 e 16 anos foi onde se verificou uma menor 
prevalência, 8.3% e 6.9%, respetivamente. Relativamente à obesidade abdominal, 
verificamos que 26.9% dos alunos apresentaram risco de desenvolver precocemente 
doenças metabólicas, sendo que foi o género masculino aquele que apresentou um 
risco mais elevado (30.7%). Aos 12 anos foi a idade em que o risco foi maior em ambos 
os géneros (masculino: 31.9%; feminino: 28.2%). Com o aumento da classificação do 
IMC registamos um aumento significativo na classificação do PA (rs: =0.66; p=0.000).  
Constatou-se igualmente que independentemente do género, os alunos que praticam 
atividade física desportiva duas ou mais vezes por semana, apresentaram uma 
prevalência da obesidade de 7.5% e os que não praticam de12.4%, assim como um 
menor risco de obesidade abdominal em quem pratica (23.3%), comparativamente 
com quem não pratica (29.7%). Objetivou-se, em síntese, que a leitura dos dados 
recolhidos indica uma prevalência da obesidade superior à nacional (8,7%) e que há 
uma percentagem significativa de adolescentes em risco de desenvolver 
precocemente doenças metabólicas e cardiovasculares (25.7%), levando-nos a inferir 
que a prática da atividade física desportiva por parte dos adolescentes parece ajudar 
na diminuição da prevalência da obesidade. 
 
Palavras-chave: prevalência, obesidade, adolescência, atividade física desportiva. 
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A Influência da Atividade Física Desportiva na Perceção Corporal dos 

Indivíduos 
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Resumo 
 
Este estudo teve como principal objetivo verificar a influência que a prática desportiva 
poderá ter no grau de satisfação corporal das pessoas, ou seja, no auto conceito dos 
indivíduos. Constituiu-se para efeito de recolha de dados, uma amostra de 330 
indivíduos, com idades entre os 15 e os 30 anos, distribuídos por: 83 sedentários 
(ausência de atividade física) (22.6±3.4 anos), 180 ativos (atividade física duas ou 
mais vezes por semana) (21.4±3.8 anos) e 67 desportistas (desporto de competição) 
(20.7±3.5 anos). Para avaliar o grau de satisfação com a imagem corporal aplicou-se 
o questionário “Body Image Satisfaction Questionnaire” (BIS). Na análise dos 
resultados, utilizou-se a estatística descritiva (a frequências, a média e desvio padrão) 
e a estatística não paramétrica para uma distribuição não normal das variáveis 
estudadas. O teste de Mann-Whitney foi utilizado na comparação das médias entre 
dois grupos independentes e o teste de Kruskal-Wallis, para o caso de mais do que 
dois grupos. Foi considerado o nível de significância para um p<0.05. No que concerne 
aos resultados foi possível confirmar-se um grau de satisfação corporal inferior no 
grupo de sedentários, no entanto essa diferença só foi significativa quando comparada 
com o grupo dos ativos (p=0.001). Foram os indivíduos sedentários masculinos que 
apresentaram menor grau de satisfação corporal, quando comparados com os ativos 
e desportistas, registando-se diferenças significativas apenas entre os sedentários e 
os ativos (p=0.004). Relativamente ao género feminino, não se registou qualquer 
diferença significativa entre os sedentários e desportistas ativos (p=0.35). Foram os 
ativos em idade adulta (19-30 anos) que manifestaram maior satisfação corporal, em 
ambos os géneros, quando comparados com os adolescentes (15-18 anos), e os 
desportistas que apresentaram o grau de satisfação corporal mais baixo, nos dois 
géneros, significativa no género masculino (p=0.046). Foi nos sedentários masculinos 
adolescentes que o grau de satisfação foi maior comparativamente com os femininos. 
Os dados sugerem que a prática da atividade física desportiva influencia 
significativamente a perceção corporal das pessoas, em geral, e das pessoas 
sedentárias do género masculino, em particular. Pode-se, ainda, aferir dos resultados 
obtidos, que o grau de satisfação corporal é maior na idade adulta quando o indivíduo 
é ativo e do género masculino, sendo mais baixo nos desportistas, principalmente no 
género masculino. 
 
Palavras-chave: satisfação corporal, atividade física, sedentários, ativos, desportistas.  
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Diz-me como aprendes ... dir-te-ei o papel que assumes na avaliação 
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Resumo 
 
A reflexão sobre a avaliação das aprendizagens dos alunos encontra-se na ordem do 
dia nas políticas educativas internacionais e nacionais, pelo que pretendemos com 
esta comunicação, problematizar a necessidade de uma mudança de paradigma 
avaliativo, passando da ênfase na medição, para a ênfase na comunicação. Neste 
sentido, e tendo como suporte o Despacho Normativo nº 1-F 2016 que regulamenta o 
regime de avaliação e certificação das aprendizagens desenvolvidas pelos alunos do 
ensino básico, procuraremos analisar os eixos de intervenção do despacho supra 
referido, centrando-nos na avaliação formativa como sendo a principal modalidade de 
avaliação nos ensinos básico e secundário. Também considerámos crucial analisar o 
perfil do aluno, a LBSE, as orientações da OCDE, uma vez que apontam para a 
emergência de um projeto socio construtivista em que aprender não se faz sem os 
outros. É nesta relação com os outros que desponta o paradigma pedagógico da 
comunicação, que reforça que educar é permitir que alguém se torne pessoa. Assim 
sendo, o principal objetivo da avaliação deverá ser a melhoria da qualidade das 
aprendizagens, pelo que devemos cumprir a sua dimensão participativa e colaborativa, 
em que os alunos fazem parte do processo avaliativo para melhor aprenderem. Em 
termos metodológicos, iremos recorrer a uma metodologia eminentemente qualitativa, 
dando a conhecer os resultados da análise de conteúdo a documentos estruturantes 
que regulamentam a avaliação das aprendizagens dos alunos. O mundo atual coloca 
cada vez mais desafios a educação, pelo que a avaliação deve ser cada vez mais 
negociada e clarificada nos seus objetivos e processos; a avaliação deve ser 
equilibrada para ser justa, tendo em conta as diferentes condições de aprendizagem 
dos alunos; deve ser formativa, interativa e reguladora dos processos com o intuito de 
melhorar as situações de aprendizagem; deve ser diversificada, implicando a 
focalização em diferentes atividades, distintas técnicas e instrumentos e 
responsabilizar os diversos atores educativos. 
 
Palavras-chave: avaliação das aprendizagens, comunicação, participação, sucesso 
educativo . 
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Resumo 
 
Sob o lema de uma “escola de todos e para todos” o Agrupamento de Escolas Dr. Júlio 
Martins, tem enquadrado no seu plano de ação estratégica e como forma de promover 
o sucesso escolar, o projeto de mediação positiva de conflitos. Este projeto, teve uma 
fase de sensibilização da comunidade educativa, que decorreu no ano letivo 
2015/2016, de modo a que, no ano letivo seguinte, se implementasse em pleno. Tem 
como objetivos, promover uma cultura de convivência pacífica, prevenindo situações 
de indisciplina e diminuindo as participações disciplinares. Para dar resposta a estes 
objetivos, foram desenvolvidas diversas ações de formação dirigidas a toda a 
comunidade educativa (docentes, não docentes, alunos e encarregados de educação), 
de modo a promover os valores da cultura de paz, dos direitos humanos, de justiça e 
de cidadania. 
A mediação, definida como um método pacífico de resolução de conflitos, é 
essencialmente um instrumento de desenvolvimento e promoção da cultura de paz, de 
acordo com a Declaração por uma Cultura de Paz da Unesco. 
Partindo do pressuposto de que a educação para e pela cidadania começa na escola, 
este projeto de mediação positiva no contexto escolar apresenta-se como uma ação 
socioeducativa importante, uma vez que colabora na formação de cidadãos 
conscientes da sua realidade, preparando-os para a sua transformação.  
Reconhecendo que o indivíduo é um ser de relações e essas relações se dão com o 
outro, o mediador é aquele que faz comunicar, que promove o diálogo, que estabelece 
ligações e laços entre todos na escola, entre a escola e a comunidade e a sociedade. 
Em termos metodológicos, iremos dar a conhecer as fases de desenvolvimento do 
projeto, dando ênfase às atividades desenvolvidas pelos alunos mediadores ao nível 
da mediação de pares, destacando os princípios que estão por trás da sua ação: 
dialógica, participativa e pacificadora. Ao longo de todo o projeto tem vindo a ser 
desenvolvida uma avaliação contínua e sistemática, com um cariz regulador, que nos 
permite tecer algumas conclusões nomeadamente a satisfação dos mediadores por 
integrarem este projeto, bem como o seu forte envolvimento em atividades 
desenvolvidas no âmbito da promoção de uma cultura de convivência pacífica. 
 
Palavras-chave: conflitos, convivência pacífica, mediação. 
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Ferramenta interativa para uma análise à obra de Literatura Infantil- O 

Principezinho, de Antoine de Saint-Exupéry, à luz dos pressupostos de 

educação intercultural 
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Resumo 
 
A utilização de obras de literatura infantil como estratégia de abordagem à educação 
intercultural tem sido apontada por vários autores que se debruçaram sobre essa área 
de investigação. Constata-se que os livros de literatura infantil, pelas suas 
características, proporcionam aos jovens leitores uma identificação às personagens 
contribuindo como uma poderosa ferramenta para trabalhar valores em sala de aula. 
A valorização da diversidade cultural, a luta contra a discriminação e os preconceitos 
poderão ser objetivos cujo acesso é facilitado pela reflexão sobre os mesmos, 
conduzida através da análise e da utilização de determinadas obras e pela orientação 
do professor. Vários são já os projetos que reconhecem a importância e a utilidade 
dessa literatura, alguns mereceram financiamento europeu no âmbito da rede 
Comenius, por exemplo. Neles, variam-se as estratégias de utilização dos livros, 
através das traduções ou simplesmente pela disponibilização e/ou divulgação de 
literatura infantil de grupos minoritários, dando-lhes maior visibilidade. Contudo, o 
recurso a essa literatura não se esgota nos livros multiculturais, pois é sobretudo na 
forma como o professor se apropria de um determinado livro que permite a abordagem 
intercultural. Ainda assim, acreditamos que alguns livros possam interagir mais que 
outros, como é o caso de O Principezinho, de Antoine de Saint-Exupéry quer pelas 
temáticas universais, quer pela acessibilidade à obra, pelas mais de 250 traduções, 
aproximando as várias línguas, “pontes entre as culturas” segundo Alban Cerisier, 
especialista em Saint-Exupéry. Com base nessas constatações, construímos uma 
plataforma de análise à obra, multilingue e interativa, para conduzir e orientar a 
reflexão sobre questões como o respeito pela diferença, a valorização da diversidade, 
a recusa pelo preconceito e o perigo dos estereótipos. Nela, alunos de várias escolas, 
de vários países, falando diferentes línguas, poderão trocar ideias e reflexões, e 
sobretudo comunicar, derrubando assim as barreiras da (in)compreensão linguística.  
 
Palavras-chave: educação intercultural, literatura infantil, o Principezinho, Antoine de 
Saint-Exupéry 
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Resumo 
 
Desde pequenas as crianças lidam e aprendem a viver em função da realidade de 
género e esse facto parece influenciar significativamente a forma como elas encaram 
o mundo. Por esse motivo, assumimos a necessidade de, em contexto de 1º CEB, se 
promoverem práticas pedagógicas que fomentem a igualdade de género e permitam 
desconstruir estereótipos sociais. A escola, meio privilegiado de socialização, tem 
como missão promover a igualdade de oportunidades e educar para os valores. Por 
sua vez, entendemos que cabe aos profissionais de educação desenvolver uma 
atitude afirmativa face a estas questões, promovendo experiências de aprendizagem 
lúdicas, motivadoras e criativas, orientando as crianças para a aceitação das 
diferenças.  
Para a realização do estudo, procuramos orientar a ação educativa para práticas que 
nos permitissem dar resposta à questão problema: Quais as perceções das crianças 
sobre as questões de género? Para dar resposta a esta questão delineamos os 
seguintes objetivos: i) Conhecer as perceções das crianças sobre as questões de 
género ii) Perceber se a família e a escola são responsáveis pela perpetuação de 
estereótipos de género iii) Analisar os processos associados à construção identitária 
de género, em contexto de Educação Pré-Escolar iv) Aferir de que forma as questões 
de género estão presentes no quotidiano dos futuros adultos. 
Para recolher os dados para a nossa investigação selecionamos um conjunto de 
técnicas e de instrumentos de recolha de dados, nomeadamente a observação 
participante, as notas de campo, os registos fotográficos e entrevista. Para a análise 
dos mesmos recorremos à análise de conteúdo. Da análise constamos a existência de 
conceções estereotipadas sobre o género que podem condicionar a criança e o modo 
como, em adulto, a mesma assumirá os seus papéis pessoais, sociais e profissionais. 
 
Palavras-chave: género, sexo, agentes de socialização, prática de ensino 
supervisionada, 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
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Résumé 
 
La qualité de l’enseignement des sciences à l’école primaire nécessite la maîtrise des 
méthodes et outils d’apprentissages par les Instituteurs. Recevoir une formation allant 
dans le sens de développer la réflexibilité est un atout majeur. Aussi l’exploitation du 
portfolio comme outil d’aide amène les instituteurs à changer leurs pratiques 
pédagogiques dans l’enseignement des sciences. Partant de ce qui précède, la 
présente étude se propose d'analyser les effets d'un dispositif de formation autour du 
portfolio. D'où la question de recherche suivante : En quoi la mise en place d’un 
dispositif de formation auprès des instituteurs qui développent un portfolio peut-elle 
améliorer leur pratique dans l’enseignement des sciences ? A cette question deux 
hypothèses ont été formulées : Premièrement, plus les instituteurs développent des 
connaissances en sciences à travers le portfolio, plus ils acquièrent une maîtrise de la 
démarche d’investigation. Deuxièmement, lorsqu’ils capitalisent les connaissances 
acquises à travers le portfolio, mieux ils pratiquent la démarche d’investigation avec 
leurs élèves.  Pour tester ces hypothèses, une expérimentation axée sur une phase 
théorique liée au développement des connaissances, et une phase pratique sur la mise 
en œuvre des connaissances développées, a permis de comparer un groupe 
d’instituteurs témoins et un groupe d’instituteurs expérimentateurs. A la lumière des 
résultats obtenus, les représentations des instituteurs témoins ne varient pas tandis 
que celles des instituteurs expérimentateurs ont évolué considérablement. Ces 
derniers développent un caractère réflexif dans l’enseignement des sciences par la 
précision de la démarche d’investigation. 
 
Mots-clés : portfolio, formation, dispositif de formation, instituteurs, sciences, démarche 
d’investigation. 
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Résumé  
 
Comunicar en español en Gabón, como en todos los demás idiomas extranjeros, es 
difícil para los estudiantes de la secundaria y de la universidad. Ya que estudiar el 
español en un contexto exolingüe plantea un problema real de comunicación. Desde 
este punto de vista, el enfoque basado en las competencias sería más apropiado para 
trabajar durante una clase de teatro ya que este enfoque se basa en métodos activos 
donde el estudiante está en el centro de su aprendizaje. Por lo tanto, aprende a 
movilizar sus conocimientos durante el juego teatral. Porque el enfoque por las 
competencias tiene como objetivo en el alumno, no un conjunto de conocimientos 
yuxtapuestos, sino un comportamiento que lo lleva a resolver situaciones-problemas. 
El teatro promueve la movilización de cierta cantidad de conocimientos, de los cuales 
los que plantean un problema se lo resuelven espontáneamente.  
El interés de este artículo es mostrar la contribución del teatro en la aplicación del 
enfoque por las competencias en una clase de español como lengua extranjera. Pero, 
sobre todo, propone ejercicios didácticos concretos para comunicar en español 
utilizando el teatro como herramienta. 
 
Mots clés: teatro, comunicación, enfoque por las competencias, ELE- Gabón. 
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Résumé 
 
Notre étude porte sur les représentations comme facteurs du développement cognitif 
dans l’enseignement/apprentissage des sciences chez les élèves du Pré-Primaire. 
D'où la question centrale suivante : Dans quelle mesure les représentations 
constituent-elles un facteur de développement de l’esprit scientifique chez les élèves 
en grande section pré-primaire ? A cette question, plusieurs hypothèses ont été 
avancées, entres autres les représentations conçues par les enfants permettent de 
vérifier le développement cognitif à travers les apprentissages. Ces hypothèses ont été 
soumises à une expérimentation à l’école d’application de l’ENS / A (classe de la 
grande section pré- primaire). Aussi, avons-nous considéré deux groupes : un groupe 
témoin de 14 élèves et un groupe expérimental de 15 élèves. La collecte des données 
a été organisée autour de sept (7) séances dont une préséance, afin de recueillir les 
productions d’enfants et évaluer leurs acquisitions dans l’enseignement/apprentissage 
des sciences : leurs représentations étant bien sûr, l’élément déterminant pour les 
acquisitions nouvelles. Il s’est agi dans un premier temps de recueillir les 
représentations des élèves à travers un mini questionnaire, le dessin de la chenille; 
ensuite, les tout-petits ont été soumis à une culture d'élevage (de chenilles), des 
séances de projection de film, la passation de questionnaire; enfin, il leur a été 
demandé la construction d’une frise chronologique sur le développement de la chenille 
en papillon. A la lumière des résultats obtenus, il ressort que les élèves évalués 
construisent des représentations préalables sur les insectes, les chenilles et les 
papillons. Au fur et à mesure des séances, les connaissances préalables évoluent et 
se transforment. Ce qui en définitive montre bien qu'il existe un lien de dépendance 
entre les séances d’apprentissage et le développement cognitif des apprenants.  
 
Mots clés: représentations, développement cognitif, enseignement/apprentissage, 
sciences, grande section pré-primaire. 
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Résumé 
 
Le présent article est l’approfondissement du premier jet paru dans I FIACED 2016. 
L’article initial a montré que les romans de Mongo Beti, Trop de soleil tue l’amour 
(1999), Branle-bas en noir et blanc (2000), sont des espaces permettant de faire 
connaître aux jeunes un patrimoine culturel constitué de savoirs disciplinaires variés 
(histoire, géographie, littérature, citoyenneté, etc.), qui favorisent l’acquisition d’une 
culture encyclopédique qu’ils vulgarisent, contextualisent et transmettent aux 
apprenants. Ainsi, ces romans amènent-il l’apprenant à s’approprier de nouvelles 
connaissances et à les complexifier en favorisant une éducation optimale, faisant de 
ces espaces des lieux d’accès à la socialité des apprenants.  
Aujourd’hui, le II FIACED 2018 nous donne l’occasion d’approfondir cette réflexion 
initiale, en utilisant les mêmes outils de recherche, précisément l’analyse de contenu 
(Bardin, 1989) des romans de Mongo Beti et en nous servant de l’une des trois 
catégories de connaissances suivant la taxonomie de Tardif (1997), à savoir les 
connaissances conditionnelles ou stratégiques. Dès lors, il est possible de franchir un 
autre palier dans la formation des apprenants, notamment développer leur pensée 
critique.  
Il est vrai que les connaissances déclaratives et procédurales permettent l’acquisition 
des savoirs basiques, celles-ci restent cependant limitées, au regard du projet de 
formation d’un citoyen critique inscrit au fronton du programme de l’enseignement du 
français au cycle secondaire gabonais. Notre objectif étant de montrer que la littérature 
africaine via le roman est un instrument d’appui à l’éducation des apprenants africains, 
comment les éduquer à cette conscience critique ?  
 
Mots clés: apprenants, connaissances, conscience critique, éducation, Gabon, roman 
africain, savoirs.   
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Resumen 
 
La enseñanza de una lengua extranjera, como el español en Gabón, implica un cambio 
de paradigma en los docentes para mejorar sus prácticas con el fin de facilitar el 
aprendizaje de los discentes. En vez de limitarse a replicar en forma mecánica 
soluciones ensayadas por otros, el docente gabonés debe indagar con frecuencia 
soluciones creativas y pertinentes a la realidad de los alumnos. Esta acción implica 
activar tanto los conocimientos teóricos adquiridos en la formación inicial, como 
aquellos que surgen de su experiencia docente individual y colectiva.  
Por otra parte, ser un profesional reflexivo, es construirse su propio conocimiento 
manteniendo una disposición de alerta intelectual. Lo que permite plantearse 
críticamente no sólo respecto con los procesos educativos y sus resultados, sino que 
revisa y cuestiona los supuestos sobre los cuales funda su actividad profesional y sus 
implicaciones. Esta reflexividad facilita tanto a la transformación de su propia práctica 
como el fortalecimiento, actualización y construcción de un conocimiento profesional 
específico. Es en este sentido que Phillipe Perrenoud dice «La práctica reflexiva tiene 
como objetivo coparticipar y hacer dialogar entre si estos saberes, por este motivo 
consiste en recuperar la razón práctica, es decir los saberes de la experiencia basada 
en un dialogo con lo real y la reflexión en la acción y sobre la acción».     
El objetivo de este estudio es de mostrar la importancia de las prácticas reflexivas en 
los docentes gaboneses del primer ciclo. Porque la mayoría de éstos no practican la 
reflexividad. La metodología de la investigación adoptada es mixta. Será a la vez 
cualitativa y cuantitativa. Vamos a ver primero el problema de la reflexividad y luego 
estrategias que emplean los docentes gaboneses en el aula. Por eso, hemos realizado 
observaciones de clases (10) y distribución de cuestionarios (50). También, 
entrevistamos con los docentes (5). Los resultados cuestionan las dificultades para los 
docentes gaboneses a cambiar de paradigma en sus prácticas.   
Los beneficios de esta investigación servirán para el mejoramiento de la evaluación de 
las prácticas docentes en Gabón.  
 
Palabras claves: reflexividad, enseñanza/aprendizaje, retrospectiva, perspectiva, 
profesionalización, habitus.          
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Resumo 
 
No processo de formação de alunos de licenciatura em Educação Básica e dos 
mestrados em Educação Pré-escolar, é fundamental e decisivo o papel 
desempenhado pelas instituições de Educação de Infância. Em Bragança, estas 
mesmas instituições da rede públicas e privadas têm desempenhado um importante 
papel na formação de alunos em Creche e Educação pré-escolar. Todo o processo de 
formação tem sofrido alterações consubstanciais nos últimos anos, em especial depois 
do processo de Bolonha. A licenciatura de Educação Básica e os Mestrados de 
Educação Pré-escolar e Mestrado de Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do 
Ensino Básico têm sido os cursos da proveniência destes alunos. Neste sentido, é 
nosso objetivo averiguar as perceções que os alunos finalistas destes cursos têm 
sobre o papel que estas instituições desempenham no seu processo formativo, bem 
como as perceções das educadoras de infância cooperantes sobre este mesmo 
processo formativo. Utilizou-se uma pesquisa de campo qualitativa e quantitativa, 
através do uso de inquéritos por questionário estruturado, com questões fechadas e 
abertas, disponibilizado em suporte de papel, a alunos e educadoras. A amostra foi 
constituída pelos Educadores de Infância da cidade de Bragança da rede pública e 
privada bem como pelos alunos finalistas dos referidos cursos. Os resultados obtidos 
são demonstrativos do importante papel que as instituições de educação de infância e 
educadores de infância Cooperantes têm desenvolvido no campo da formação, num 
tempo de constantes mudanças, bem como a perceção dos alunos dos diferentes 
cursos que alegam a necessidade de alargar o tempo em estágio nos diferentes 
contextos de Creche e Educação Pré-escolar. 
 
Palavras-chave: formação de educadores, instituições educativas, Bragança, 
processo de Bolonha. 
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Resumen 
 
La lengua está en el centro de toda actividad humana (Eyeang, 2014). Nadie puede 
comunicar sosteniblemente con otra persona sin usar una lengua articulada. Los 
locutores que comparten el mismo espacio geográfico, suelen compartir también las 
lenguas en presencia. Los individuos de una misma zona geolingüística suelen alternar 
códigos o sustituir palabras o lenguas según las situaciones de comunicación. Pero, la 
situación de algunos países africanos enseña lo contrario. Las lenguas vecinas 
geográficamente se han presentado tan lejanas como para no tener interés en 
practicarlas.  En Gabón, la imposición de una lengua vehicular exógena nunca ha dado 
la posibilidad de plantear el problema de la proximidad semántica de las lenguas 
habladas en su territorio. Pero la situación de otros continentes nos empuja a una 
reflexión epistémica para saber por qué no existen estos fenómenos lingüísticos.  
El propósito de este estudio es de mostrar el paralelismo de formas que se puede 
hacer entre la intercomprensión entre las lenguas romanas (Dabène, Degache: 1996) 
y la intercomunicación que existe entre las lenguas africanas según las zonas. 
Abogamos en esta investigación que las lenguas gabonesas tienen algo en común. 
Participan en la construcción de la identidad individual y colectiva de cada gabonés. 
No hay opacidad total entre el hablar de un fang y un punu; entre mpongwè y un ndzebi; 
ya que son clasificadas como lenguas bantúes (Rebuschi, 1999).  
La metodología adoptada es a la vez cualitativa y cantitativa. Vamos a realizar 
entrevistas semi-directivas para obtener las representaciones sobre el fenómeno 
sociolingüístico observado. Luego, analizaremos glosarios de diversas lenguas para 
comprobar las convergencias y divergencias. El marco de referencia adoptado se 
apoya en los trabajos de GALATEA (grupo de investigación que trabaja sobre la 
intercomprension entre las lenguas romanas, Grenoble). Los beneficios de este trabajo 
permitirán ver la necesidad de valorar las lenguas endógenas pero mejor dominar las 
exógenas. 
 
Palabras-clave: intercomprensión, lenguas locales, lenguas romanas, lenguas 
bantúes, desarrollo, identidad. 
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Resumo 
 
O processo de transição educativa implica sempre a adaptação das crianças. Permite 
o seu crescimento e conhecer/adaptar-se a algo desconhecido. Neste sentido, a 
criança terá que se adaptar às novas rotinas, ao novo espaço, às novas 
aprendizagens, aos novos colegas e aos profissionais de educação. É essencial 
compreender a forma como as crianças vivenciam a vida, as mudanças, o seu dia-a-
dia. Ouvir o que a criança tem para dizer, é sempre mais interessante do que procurar 
estudar os seus comportamentos ou atitudes. Nesta investigação foi nosso objetivo 
tentar compreender o que as crianças pensam e relatam sobre o nível educativo que 
frequentam e sobre nível educativo para o qual vão transitar. Deste modo, 
consideramos pertinente abordar este tema, a transição educativa, com as crianças 
procurando saber o que pensam sobre transição educativa entre a Educação Pré-
Escolar e o 1.º Ciclo do Ensino Básico. Para a realização deste estudo, que decorreu 
durante a Prática de Ensino Supervisionada, unidade curricular, com uma componente 
prática a realizar nos contextos da área de formação do Mestrado, no caso mestrado 
em educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico, orientamos a ação educativa 
para experiências de ensino aprendizagem que nos permitissem dar resposta à 
seguinte questão-problema: Quais as diferenças que as crianças apontam entre a 
Educação Pré-Escolar e o 1.º Ciclo do Ensino Básico? Para o efeito, centramo-nos em 
dois objetivos: (i) conhecer a perceção das crianças sobre a transição entre a 
Educação Pré-Escolar e (2) analisar as perspetivas das crianças sobre a próxima 
etapa formativa. O nosso público-alvo era um grupo de 26 crianças com 5 anos de 
idade a frequentar a Educação Pré-escolar. Como instrumentos de recolha de dados 
recorremos à entrevista. A análise dos dados realizou-se através da análise de 
conteúdo cujas categorias emergiram do discurso, isto é, à priori. Os dados analisados 
permitem perceber que as crianças têm uma perceção realista e clara, sobre o 1.º Ciclo 
do Ensino Básico. Estes apontam algumas diferenças entre os dois contextos, 
nomeadamente ao nível das metodologias utilizadas pelas educadoras/professoras, 
ao espaço e às aprendizagens, referenciadas como algo assumido por eles, com 
naturalidade. De referir que estes dados são exclusivos deste grupo e deste contexto 
e que não são, como tal, generalizáveis.  
 
Palavras-chave: a voz das crianças, transição educativa, Educação Pré-escolar e 1.º 
Ciclo do Ensino Básico. 
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Resumo 
 
A avaliação do processo de ensino e aprendizagem desempenha um papel 
fundamental na construção do conhecimento e, esta a avaliação deve ser coerente e 
contínua de todo o processo. Foi neste contexto que se realizou o estudo com objectivo 
de analisar o contributo dos testes objectivos no processo da construção do 
conhecimento dos estudantes. Para o efeito, recorreu-se a um estudo do tipo 
descritivo, utilizando uma abordagem mista, todavia com um enfoque predominante na 
vertente qualitativa, da qual fizeram parte 68 participantes, sendo: 54 estudantes e 14 
professores. Dos 54 estudantes, 27 são do primeiro ano, frequentando o segundo 
semestre, 16 do segundo ano, frequentando o quarto semestre e 11 estudantes são 
do terceiro ano, sexto semestre. A escolha dos participantes (professores e 
estudantes) foi feita com base na amostragem não probabilística por conveniência. Em 
cada turma, os estudantes foram divididos em grupos de discussão para darem as 
suas opiniões em relação o contributo dos testes objectivos na construção do 
conhecimento. As sessões de discussões com os estudantes e a entrevista com os 
professores foram realizadas em dias diferentes. Para a obtenção da informação, 
recorreu-se à revisão bibliográfica, à análise documental e à entrevista semi-
estruturada. A última técnica foi dirigida aos professores (de forma individual) e aos 
estudantes foi em grupos focais, o que permitiu criar ambientes de debate em torno do 
contributo dos testes objectivos na construção do conhecimento dos estudantes. A 
partir da análise documental constatou-se que alguns dos enunciados dos testes 
encontrados apresentam questões ou perguntas do tipo escolha múltipla, verdadeiro 
ou falso. Portanto, as questões aplicadas com frequência são as de escolha múltipla, 
em seguida as de verdadeiro ou falso. Os resultados evidenciam que tanto os 
professores quanto os estudantes do curso de Enfermagem preferem os testes 
objectivos, em detrimento de outros tipos de testes, facto que pode estar relacionado 
com a sua rapidez e facilidade de aplicação e geração imediata de retorno. O estudo 
revela, também, que os testes objectivos não reflectem o conhecimento dos 
estudantes porque os resultados não são fiáveis, estes resumem-se na atribuição de 
notas e não na capacidade do estudante poder desenvolver os conhecimentos.  
 
Palavras-chave: aprendizagem, avaliação, conhecimento, testes objectivos. 
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Resumo 
 
Enquadramento: Em Portugal, a partir da década de 80 do século XX, deu-se um 
importante passo na implementação de medidas de promoção da igualdade de 
oportunidades no sucesso educativo dos alunos. Dentre outras medidas 
implementadas, emergiu o Programa TEIP (Territórios Educativos de Intervenção 
Prioritária) cujos objetivos se focam na prevenção e redução do abandono e 
absentismo escolar, na redução da indisciplina e na promoção do sucesso educativo 
dos alunos. É uma medida de Política Educativa de discriminação positiva assente na 
valorização do território e na criação de parcerias com instituições da comunidade 
local. Contempla agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas de meios 
económicos e socialmente desfavorecidos, caraterizados pela pobreza e exclusão 
social. Os alunos oriundos destes meios transpõem para a escola uma forma de estar 
que se manifesta em violência, indisciplina, abandono, absentismo e insucesso 
escolar. Considerando que a escola é um contexto onde os jovens aprendem a dar 
sentido à sua identidade e forma de estar e participar na sociedade, ela é em si mesma 
um espaço de cidadania. 
Objetivos: Perceber os sentidos atribuídos à participação e cidadania pelos alunos do 
3º ciclo do ensino básico de dois contextos escolares, TEIP e não-TEIP, de meios 
sociais comparáveis. 
Metodologia: O estudo desenvolveu-se em 4 escolas do mesmo território concelhio (2 
TEIP e 2 não-TEIP) com uma amostra de 940 alunos do 3º ciclo do ensino básico. 
Utilizamos uma metodologia mista. Qualitativa com análise documental da Carta 
Educativa do Município e dos Projetos Educativos dos Agrupamentos/escolas não 
agrupadas. Quantitativa através de inquérito por questionário com indicadores de 
cidadania e participação categorizados em seis dimensões da formação global do 
aluno: Ser-Sujeito, Ser de Relação, Cidadania societal, Cidadania Institucional, 
Participação lata e Participação próxima. A interpretação de dados recorre à estatística 
descritiva e inferencial e à análise de consistência interna do questionário. 
Resultados: Os resultados obtidos, na análise dos indicadores usados neste estudo, 
umas vezes são, outras não, estatisticamente significativas e quando existem 
diferenças, as partições nem sempre se estruturam entre escolas TEIP e não-TEIP. 
 
Palavras-chave: TEIP, participação, cidadania. 
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Resumo 
 
O presente trabalho de investigação foi elaborado no âmbito do Mestrado em 
Educação em Ciências de Saúde, na Universidade Lúrio – Faculdade de Ciências de 
Saúde, Nampula. Versa sobre o papel do professor na educação para a saúde: estudo 
de caso da escola primária completa de Mutomote, na Cidade de Nampula, no norte 
de Moçambique e, teve como objectivo compreender o papel do professor na 
educação para saúde. Assim, identificou-se a preferência do público-alvo; analisaram-
se algumas das estratégias e técnicas para serem usadas no trabalho. A metodologia 
usada foi o método qualitativo na modalidade de estudo de caso. Foram entrevistadas 
vinte e oito (28) funcionários dum universo de cento e sessenta e seis (166), dos quais 
dois (2) membros da Direcção da escola, o Director da Escola e o Adjunto Pedagógico 
e vinte e seis (26) professores. Recorremos a entrevistas semi-estruturadas, à 
observação participante e à análise documental. A análise dos dados baseou-se no 
conteúdo temático. Os resultados mostraram que boa parte dos professores não 
dispõem de conhecimentos suficientes em matérias de Educação para Saúde o que 
limita o seu envolvimento directo e consistente. Outrossim, a escola apresenta um 
défice considerável na gestão preventiva da instituição: a precariedade dos sanitários 
e contentores de lixo, são exemplo vivo que no lugar de prevenirem ou atenuarem as 
medidas de prevenção ou redução de risco de transmissão de doenças – não 
protegem os estudantes da ocorrência ou da evolução de fenómenos desfavoráveis à 
saúde. Entretanto, a orientação dos professores do ensino primário para identificarem 
os problemas e necessidades dos seus alunos, utilizando adequadamente os 
conhecimentos básicos de Educação para Saúde, são considerados aceitáveis, 
embora se observe algum desenquadramento. A escola, no âmbito da educação para 
a saúde, joga um papel fundamental na prevenção e promoção de saúde assim como 
desenvolve os conhecimentos e competências para uma vida escolar saudável.  
 
Palavras-chave: educação, educação para a saúde, escola, professor, saúde. 
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La problématique de la recherche au Gabon. Étude du cas de la linguistique 

hispanique au DEILA, entre quête de visibilité, lisibilité et consensus  

  

Lucie Eliane DISSOUVA  
Université Omar Bongo, CERILA, Libreville, Gabon 

 
Resumé 
  
La recherche en linguistique hispanique au Département d'Etudes Ibériques et Latino-
Américaines (DEILA) de l'Université Omar Bongo s'intègre dans le secteur de 
l'Enseignement Supérieur au sein duquel il contribue, dans le cadre général des 
programmes stratégiques dont le but est l'élaboration des projets de développement. 
Au Gabon, ce secteur des activités scientifiques et universitaires devrait constituer, l'un 
des plus porteurs d'espoir parce qu'il est supposé constituer l'une des voies, par 
excellence, pour la résolution de multiples problèmes de sous-développement. 
Cependant, le déficit de communication de la recherche demeure un obstacle majeur 
qui tend à le confiner dans l'invisibilité et partant, l'illisibilité. Le cas de la recherche en 
linguistique hispanique est, en réalité, un parfait exemple d'une situation généralisée 
de la recherche dans le pays en quête de consensus pour une reconnaissance de son 
utilité.  
 
Mots clés: recherche scientifique, linguistique espagnole, visibilité, lisibilité, consensus. 
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Enseignement / Apprentissage de l’Afrique romaine en classe de seconde dans 

les lycées du Gabon 

  

Roger MBOUMBA MBINA  
Ecole Normale Supérieure, Libreville, Gabon 

 
Resumé 
 
La question de l’Afrique romaine figure dans le programme officiel d’Histoire-
Géographie en vigueur en République gabonaise en classe de seconde. Mais les 
contenus enseignés sont inadaptés à la réalité histoire puisque présentant l’Afrique 
romaine sous les traits du dominé face à Rome. 
Par cet article, nous rompons avec cette vision de l’histoire en sortant du cadre du 
« dominant » (Rome) et du « dominé » (Afrique du Nord) en proposant des éléments 
historiques afin de faciliter l’appropriation de l’histoire de l’Afrique par les apprenants. 
Par une analyse critique du contenu du programme officiel sur l’Afrique romaine, des 
entretiens avec les professeurs d’histoire sur leurs pratiques professionnelles, nous 
proposons des contenus à enseigner qui prennent en compte la part importante prise 
par l’Afrique du Nord dans le rayonnement de l’empire romain. 
 
Mots clés: enseignement / apprentissage, Rome, Afrique romaine, classe de seconde, 
Gabon. 
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Atualidade das Conceções Pedagógicas de Irene Lisboa 

  

Carla GUERREIRO 
Escola Superior de Educação-Instituto Politécnico de Bragança, Portugal 

 
Resumo 
 
Com base numa sustentada revisão biobibliográfica da obra de Irene Lisboa, debruçar-
nos-emos nas seguintes facetas pedagógicas da obra ireniana: o conceito de 
disciplina; a importância do conto para a Infância; o valor dos jogos verbais e, por 
último, as atividades de linguagem oral e escrita, por ela preconizadas para as 
crianças. Pretende refletir-se sobre a posição vanguardista de Irene Lisboa, destacada 
figura das Letras e da Pedagogia no Portugal do séc. XX.  
Enfatizaremos o facto de o percurso profissional da escritora e pedagoga ter sido 
marcado por uma enorme diversidade de papéis e tarefas, revelando sempre uma 
conceção alargada de Educação, caracterizando-a aspetos como: a autonomia 
pedagógica, a criatividade e a luta pela valorização da sua profissão: o “magistério 
primário”. 
Teremos a preocupação de confrontar as posições da autora, com as orientações 
pedagógicas mais atuais, para comprovar a sua visão” avant la lettre”, sobre as 
questões essenciais relacionadas com o processo de ensino/aprendizagem, tais como 
o papel do aluno, do professor e as metodologias usadas em contexto escolar. É 
expectável que os resultados deste trabalho nos permitam demonstrar a importância 
da sua grandiosa obra, bem como os contributos positivos que aportou aos contextos 
da Educação Pré-escolar e ao 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
 
 
Palavras-chave: Irene Lisboa, inovação, autonomia pedagógica. 
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A Palavra e a Imagem na Construção de Significados 

  

Carla GUERREIRO & Cristina MAGALHÃES 
Escola Superior de Educação – Instituto Politécnico de Bragança, Portugal 

 
Resumo 
 
Pretendemos refletir sobre o uso da linguagem verbal e icónica nos contos: O Menino 
no Sapatinho, e Ynari- A menina das cinco tranças, da autoria dos autores lusófonos 
Mia Couto e Ondjaki, respetivamente. Isso significa dizer que discutiremos a 
importância do emprego simbólico de determinadas palavras na constituição de um 
espaço simultaneamente mítico e humano. Também será analisado o texto icónico, 
que acompanha os contos, da autoria da ilustradora Danuta Wojciechowska, que 
consideramos fundamental na co-construção do sentido dos textos.  
A metodologia adotada será de índole analítica, com recurso a apurada revisão 
bibliográfica sobre a importância da linguagem verbal e icónica na composição do 
álbum ilustrado de potencial receção infanto-juvenil, pretendendo constatar que este 
tem uma grande importância formativa nas 1.ª e 2.º infâncias (Educação Pré-escolar e 
1.º Ciclo do Ensino Básico). 
Confirmaremos como O menino no sapatinho e Ynari-a menina das cinco tranças, são 
contos que refletem uma cultura e uma axiologia africanas e, em última instância, 
refletem lírica e filosoficamente acerca da existência humana, da importância dos 
sonhos e do poder revitalizador da(s) linguagem(ns). 
 
Palavras-chave: álbum ilustrado, autores lusófonos, literatura infantil. 
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O potencial pedagógico da Educação Literária (pela sua ligação com o 

simbólico e arquetípico) num trabalho cooperativo com professores 

  

Maria João PEREIRA, Luísa MALATO & Ariana COSME  
Faculdade de Psicologia e das Ciências da Educação da Universidade do Porto, 
Portugal 

 
Resumo 
 
A Literatura e a Educação Literária têm-se revelado ferramentas importantes no 
desenvolvimento pessoal e social dos sujeitos. Estas possibilitam a construção de um 
imaginário próprio por parte dos indivíduos, dando resposta à construção e relação 
com a sua identidade pessoal e social. Assim, a existência de segmentos da população 
com hábitos de leitura e competências de literacia muito reduzidos constitui um 
problema social a auscultar se pensarmos que a ausência de competências deste tipo 
pode constituir uma dificuldade no exercício da cidadania plena e aumentar os riscos 
de exclusão social. Temos vindo a assistir a transformações educacionais importantes, 
desde mudanças nos parâmetros curriculares nacionais, ao desenho de um perfil do 
aluno para o séc. XXI. Logo, o entendimento da escola, enquanto entidade 
democrática e promotora de cultura, tem vindo a assumir-se como um cenário 
relevante no trabalho em Educação Literária, no qual os professores revelam ser 
figuras pertinentes no modo como este trabalho é desenvolvido.  
Face à ausência de estudos sobre as práticas docentes nesta área de trabalho surge 
a oportunidade da realização de um projeto de Formação Contínua de professores no 
âmbito de Educação Literária que nos propomos desenvolver junto de escolas do 1.º 
CEB da cidade do Porto. Dentro de um quadro metodológico assente na investigação-
ação, através da formação, este estudo tem como objetivo geral analisar e produzir 
conhecimento sobre o potencial pedagógico da Literatura e da Educação Literária 
(pela sua ligação com o simbólico e arquetípico) junto dos professores do 1.º CEB do 
distrito do Porto. Pretendemos construir com os professores uma atitude de 
reflexibilidade sobre as práticas da educação para a leitura, facultar uma oportunidade 
de se constituírem como leitores e trazer a literatura como potencial ferramenta que 
possibilita o reconhecimento e o desenvolvimento dos sujeitos enquanto seres sociais 
e culturais. 
Com este estudo, em desenvolvimento, expectamos contribuir para um maior 
conhecimento sobre a realidade educativa no 1.º CEB e a relação existente entre o 
trabalho pedagógico dos professores deste ciclo de escolaridade e a Educação 
Literária. 
 
Palavras-chave: educação literária, literacia, formação de professores. 
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Jogos educativos e aprendizagem cooperativa em contexto de prática 

pedagógica 

  

Sandra OLIVEIRA & Maria do Céu RIBEIRO 
Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Bragança, Portugal 

 
Resumo 
 
Atualmente os professores deparam-se com realidades muito distintas em contexto de 
prática pedagógica. Conseguir motivar todos os alunos para a aprendizagem é uma 
tarefa complexa, pelo que é imprescindível utilizar metodologias e materiais diversos 
para que tal aconteça. Este estudo surgiu da verificação in loco que era necessário 
desenvolver estratégias que cativassem e envolvessem os alunos nas aprendizagens, 
em contexto de sala de aula. O estudo realizou-se durante o estágio integrado na 
unidade curricular de Prática de Ensino Supervisionada, no Mestrado em Educação 
Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, com uma turma de 3.º ano de 
escolaridade, com idades de 8 e 9 anos.   
Inicialmente, desenvolveu-se uma pesquisa sobre a utilização de jogos educativos e a 
valorização da aprendizagem cooperativa em contexto de prática pedagógica, 
implementando-se atividades em sala de aula, com o objetivo de perceber quais as 
vantagens e as desvantagens da utilização destas estratégias nesse contexto. 
Após a implementação de algumas dessas atividades, recorreu-se ao diálogo com os 
alunos para saber a sua opinião sobre o tipo de estratégias que tinham sido levadas a 
efeito. O feedback foi bastante positivo, confirmando outros estudos que fundamentam 
a nossa pesquisa e que referem que uma aula em que se privilegie a aprendizagem 
em ação, a interação e o lúdico envolve mais os alunos, desperta mais interesse e, 
consequentemente verifica-se um maior empenho por parte dos mesmos. 
Os dados recolhidos permitem-nos concluir que as estratégias pedagógicas se 
refletem diretamente no desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, sendo 
que o professor desempenha um papel fulcral na seleção, planeamento e na 
organização das atividades, quer recorrendo aos jogos educativos ou outro tipo de 
recursos.  
 
Palavras-chave: jogos educativos, aprendizagem cooperativa, prática pedagógica. 
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(Re)conhecer as tradições e lendas locais através da narrativa oral, em 

Penafiel. 

  

Esmeraldina OLIVEIRA & Natacha RIBEIRO 
Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro, Penafiel, Portugal            

 
Resumo  
 
Assumindo como o grande pedagogo Paulo Freire que a leitura do mundo precede a 
leitura da palavra, entendemos que a cultura local influencia as pessoas que nela 
vivem, pois pode traduzir-se, entre muitas outras coisas como facilitador no(s) 
processo(s) de alfabetização do(s)  aluno(s), não porque só por si aprenda  a ler, mas 
porque ao ler o mundo vai entender. 
Neste registo, pretendemos, com este trabalho, dar conta de uma lenda (Bicha Serpe) 
e uma festa tradicional (Corpo de Deus), tendo como principais objetivos: evidenciar e 
refletir acerca da importância das lendas e das tradições enquanto recurso 
pedagógico, bem como demonstrar o seu papel enquanto transmissor da cultura. 
Em termos metodológicos, centrar-nos-emos numa metodologia com enfoque 
qualitativo onde através da narrativa oral se pretende demonstrar a possibilidade de 
conexões, nomeadamente com as gerações anteriores. Ora, numa sociedade global, 
por um lado cheia de virtualidades e concomitantemente por diferentes formas de 
exclusão a escola, em geral e o professor do séc. XXI, em particular, vive, hoje, tempos 
de mudança e contradições, assumindo novos e complementares reptos que lhes são 
lançados e que ultrapassam o mero processo de transmissão de conhecimentos. 
Contudo, impõem-se-lhes um comprometimento com os alunos e o processo de ensino 
aprendizagem. Desta feita, apesar de se viverem tempos novos, cremos que a 
narrativa oral poderá ocupar um papel de grande relevo em harmonizar: pois traz dos 
velhos tempos os tempos que agora se vivem, perpetuando as lendas e as tradições 
por um lado, e por outro propiciam conexões inesperadas entre os diferentes 
intervenientes. Saber quem somos e donde viemos aguardar-nos-á a perceber melhor 
o passado, a viver em plenitude o presente e perspetivar o futuro. Desta feita, e apesar 
do trabalho ainda estar em execução, pois insere-se no âmbito do nosso Estágio, 
podemos, desde já referir que o Centro Escolar de Penafiel, local nos integramos a 
estagiar, reconhece as lendas e as tradições como um património histórico e cultural 
a preservar, e nesse sentido, estamos integradas nos projetos que desenvolvem e 
inteiram o Projeto Curricular de Turma, trabalhando com a professora cooperante, com 
os alunos e com a comunidade, de maneira a possibilitarmos o contacto com aquilo 
que será a identidade de cada um de nós 
 
Palavras-chave: lendas, tradições, narrativa oral, património cultural. 
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O papel do voluntariado internacional na aquisição de competências 

  

Carlos FERREIRA 
Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro, Penafiel, Portugal 

 
Resumo 
 
As competências pessoais e sociais não são sempre adquiridas em contexto de 
educação formal, como acontece na escola. Estas competências devem ser 
desenvolvidas transversalmente em todos os contextos de vida do indivíduo desde o 
seio familiar até ao seio escolar e/ou profissional. O voluntariado como forma de 
capacitação pessoal/social, e não apenas de ajuda do outro, surge neste contexto 
como uma ferramenta muito importante para a aquisição de competências 
pessoais/sociais e especialmente das chamadas soft skills.  
Neste início de século XXI as competências pessoais/sociais que os empregadores 
mais procuram não são apenas o saber enciclopédico, sobre determinadas questões 
ou assuntos. São as competências pessoais/sociais que permitam aprender 
continuamente e assim se possam adaptar à mudança para que seja mais fácil resolver 
problemas. Para além disso é muito importante ter competências de comunicação 
interpessoal, sem nunca esquecer que hoje em dia é muito importante ter um espírito 
de organização forte para ser bem sucedido no mercado de trabalho global em que 
vivemos. 
O voluntariado, e mais especificamente o voluntariado internacional é desenvolvido 
por voluntários, por períodos mais ou menos longos. Esta atividade é promovida por 
organizações que desenvolvem projetos de voluntariado internacional, quer por via da 
cooperação, quer da assistência internacional, mas podem ser também de apoio a 
comunidades mais fragilizadas em países desenvolvidos, como acontece com os 
refugiados que recentemente chegaram à Europa. Neste contexto experiências de 
voluntariado são um instrumento importântíssimo para que o indivíduo consiga 
desenvolver competências pessoais e sociais que muitas vezes estão “adormecidas”. 
Desta forma podemos desenvolver igualmente ferramentas de educação diferentes as 
chamadas ferramentas de educação não-formal… 
 
Palavras-chave: voluntariado, competências, soft skills, educação, social. 
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O Desafio da Interculturalidade na construção de um projecto educativo à 

descoberta da identidade institucional e educativa: caso do Colégio Fermas, 

Luanda, Angola 

  

Maria João COELHO 
Investigadora CECH Universidade de Coimbra, Portugal 
 
 
Resumo 
 
O multiculturalismo é um fenómeno atual e pertinente nas nossas sociedades cada 
vez mais abertas à diversidade cultural. Em contexto educativo a educação 
multicultural torna-se um processo valorizador da pluralidade de culturas, etnias, 
religiões, visões de mundo e outras dimensões das identidades que se infiltra, cada 
vez mais, nos diversos campos da vida contemporânea. Com esta comunicação 
pretende-se refletir sobre as vantagens e dificuldades decorrentes de práticas de 
educação intercultural como forma de concretização de um projeto educativo que se 
constrói, ele próprio, em torno da descoberta das várias identidades e pluralidades que 
existem no seio de um meio educativo onde a pluralidade impera e a própria identidade 
organizacional se descobre e afirma através da diferença. O ensino num contexto 
multicultural permite a (re) construção de um currículo e de uma linguagem crítica 
assente em múltiplas visões e possibilita a articulação entre uma pedagogia 
diferenciada e a flexibilidade curricular. O Exemplo do Colégio Fermas procurou a 
inovação pedagógica através de uma equipa multicultural onde desde a Direcção, aos 
professores e alunos se encontraram pessoas de várias nacionalidades, raças, 
religiões, evidenciando-se a diferença nos vários rostos e vozes que se cruzaram, por 
isso esta escola quis/quer afirmar-se como uma escola de qualidade na diversidade. 
Porém, no quotidiano esta escola viveu dilemas e dificuldades, encontrou obstáculos 
e barreiras, por vezes decorrentes dessa mesma diversidade. Falamos de uma escola 
privada de Luanda e por isso o desafio da educação intercultural torna ainda mais 
visível a necessidade de também nos questionarmos sobre o professor e sua 
formação, sobre a construção de uma visão crítica do currículo e sobre a descoberta 
de práticas pedagógicas reflexivas. 
 
Palavras-chave: multiculturalismo, flexibilidade curricular, pedagogia diferenciada. 
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Avaliar a violência em contexto escolar: conhecer para intervir (Turma 10º E - 

Curso Profissional de Técnico/a de Apoio Psicossocial, Agrupamento de 

Escolas Joaquim de Araújo) 

  

Judite Alves PINHEIRO1, Paula MENDES2 & Paula GOMES3 

1Psicóloga, Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo, Penafiel, Portugal 
2Docente de Português e DT, Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo, Penafiel, 
Portugal 
3Docente de Matemática, Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo, Penafiel, 
Portugal 

 
Resumo 
 
Segundo Diário de Noticias, o bullying caracteriza-se pelo exercício repetido de 
comportamentos violentos sobre os/as pares, estimando-se que ocorram 616 crimes 
por mês nas escolas portuguesas. A par com este fenómeno são alarmantes, também, 
os números da violência em contexto familiar. Ambas formas de violência acarretam 
sérios danos psicológicos para as vítimas e, frequentemente, também para os/as 
agressores/as, perpetuando-se em ciclos transgeracionais de pobreza, mau trato e 
disfuncionalidade, tanto pessoal como psicossocial. 
Objetivos: Fazer um levantamento dos fenómenos de violência entre pares e violência 
familiar junto dos/as alunos/as do 3º ciclo e ensino secundário do Agrupamento de 
Escolas Joaquim de Araújo. 
Metodologia: Quantitativa (questionário aplicado a/os alunos/as. 
Resultados: Estima-se que um elevado número de alunos/as do Agrupamento esteja 
envolvido em situações de violência entre pares e/ou violência familiar, tanto enquanto 
vítima como enquanto agressor/a. 
Conclusões: Apesar do muito que se faz, diariamente, na Escola, para combater a 
violência, ainda existem muitos comportamentos violentos exercidos/sofridos/as 
pelos/as alunos/as do ensino básico e secundário, sendo importante desenvolverem-
se medidas de intervenção psicossocial, nomeadamente, pelos/as pares, para reduzir 
a incidência deste tipo de comportamentos e o seu impacto. 
 
Palavras-chave: escola, género, violência. 
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Propostas de Intervenção Educativas em crianças com PEA baseadas na 

literatura 

  

Sarah GOUVEIA & Joana MENDES 
Universidade Fernando Pessoa, Porto, Portugal 

 
Resumo 
 
A Perturbação do Espectro do Autismo (PEA) é uma condição neurodesenvolvimental 
caracterizada por comprometimentos a nível social e comunicativo, também como pela 
existência de comportamentos repetitivos e estereotipados e interesses restritos. 
Como as dificuldades na comunicação criam limitações na aprendizagem destas 
crianças, em muitos casos também, por consequência, afetam negativamente o 
desempenho académico. Assim, com este estudo visamos perceber o grau dos 
impactos negativos que esta perturbação poderá ter na vida destas crianças e 
adolescentes, sendo expectável, como resultados, aferir de que forma o apoio dado 
no meio social e familiar, na formação e disponibilização de recursos para os mesmos, 
poderá afetar o percurso escolar destas crianças. 
Metodologicamente, sustentar-nos-emos num paradigma de índole qualitativo que nos 
permita fazer uma análise interpretativa de diferentes contextos.   
 
Palavras-chave: perturbação, autismo, intervenção, escola, família, educação. 
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O papel do Lian Na’in (Contador de histórias) na cultura timorense – breve 

revisão bibliográfica do tema 

  

Virgínia Sá PEREIRA 
Instituto Superior de Ciências Educativas, Penafiel, Portugal 

 
Resumo 
 
A insularidade e a natureza singular da ilha de Timor, contribuíram para que 
dificultasse o contacto com outras culturas, isolando-a durante séculos do resto do 
mundo. A par da sua ancestralidade, estamos perante uma cultura extremamente 
diversificada do ponto de vista etnolinguístico, atendendo à pequena extensão do país-   
31 grupos etnolinguísticos que se foram reduzindo a sete, a saber: Vaiqueno, Makua, 
Fataluku, Makassai, Tétum-Galoli-Waimaha e Mambai-Tokodede-Kemak. Sendo 
estes representantes privilegiados do imaginário timorense, estamos perante um 
tecido social e cultural de diversas cores, tal como um Tais, o tecido típico deste 
território. Os intercâmbios civilizacionais timorenses refletiram-se de forma intensa nas 
narrativas de tradição oral, profundamente conectadas com a Natureza e com o 
Sagrado, daí convocarmos para o este artigo, não apenas a Literatura, mas disciplinas 
como a Antropologia, a Etnologia e a História para descrever a relação que este povo 
tem com a palavra dita, através da figura do Lian Na’in - o contador de histórias. O 
presente trabalho pretende ilustrar a relevância do papel do Lian Na’in na cultura do 
povo timorense, sendo que o interesse pelo tema foi despertado aquando uma 
experiência como docente de Língua Portuguesa neste território. Muitas vezes 
encarados como líderes tradicionais, os Lian Na’in são uma espécie de livros vivos, 
responsáveis por fazer viver mitos etiológicos e fundacionais, lendas e rituais dos 
antepassados, atuando como depositários de tesouros antigos. Nestas sociedades de 
oralidade primária, as palavras transformam-se em acção. Mais que uma atividade 
comunicativa, essa relação de cumplicidade Contador/Ouvinte, presente no ato de 
contar, significa para os envolvidos a partilha de valores que lhes foram/são 
significativos e semelhantes. Desta forma, encontram-se diretamente relacionados 
com as questões identitárias do imaginário coletivo da sociedade maubere. Na 
ausência de um registo escrito destes relatos tradicionais, a narração oral pode ser 
entendida, até certo ponto, mais do que a arte, a sua expressão documental. Intervindo 
não raras vezes como mediadores sociais, os Guardiões da Palavra são 
necessariamente responsáveis por conduzir o seu povo à autodeterminação…ao agir.  
 
Palavras-chave: tradição oral, narração oral, contador de histórias, Timor. 
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O ensino da LP em Angola: reflexões sobre uma experiência 

  

Célia NOVAIS 
Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro, Penafiel, Portugal 

 
Resumo 
 
É nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa que se encontra a maior parte 
dos falantes de Português Língua Segunda (PLS). O que não significa que, nesses 
países, não haja um certo número de pessoas que a desconheçam completamente 
ou, para quem, tal como a maior parte dos portugueses e dos brasileiros, ela é Língua 
Materna (L1). 
O caso particular de Angola, que convive com uma série de línguas nacionais, mas 
utiliza a Língua Portuguesa (LP) como língua oficial e de escolarização, é aquele que 
ocupa o presente estudo, com particular interesse no choque entre as diversas línguas 
maternas coexistentes em Angola e a LP como língua de escolarização, nomeadmente  
a existência de dificuldades graves na aquisição e desenvolvimento de competências 
na Língua Portuguesa, ao nível de todos os domínios – ler, escrever, ouvir, falar e, 
ainda, da gramática.  
Com esta comunicação, pretendemos evidenciar através da nossa experiência em 
várias províncias de Angola como formadora de Metodologia da Língua Portuguesa, 
os problemas que advêm da insistência num processo de ensino e aprendizagem da 
LP sem quaisquer referências à matriz linguística e cultural dos aprendentes. Destas 
experiências pudemos identificar um problema grave ao nível do processo de ensino 
e aprendizagem da LP por força de um trabalho que não considera a fala real, em que, 
entre outras dificuldades identificadas, insiste no ensino a partir de uma gramática 
divorciada das práticas de comunicação, baseado essencialmente na prática da 
memorização, o que constitui uma falsa aprendizagem e não criando bases para o 
desenvolvimento sociocultural das populações. 
 
Palavras-chave: Língua Portuguesa, ensino da LP em Angola, PLS, L1. 
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Conhecer as principais profissões do passado do concelho de Penafiel 

  

José Vicente TEIXEIRA 
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Resumo 
 
Na atualidade, com a disseminação dos recursos tecnológicos e a tendência cada vez 
mais generalizada do uso das máquinas, há tradições, hábitos, artes e ofícios, 
instrumentos de trabalho e modos de vida que, fazendo parte do nosso património 
cultural, vão sendo esquecidos e pouco divulgados junto das crianças. Contudo, 
conhecer o passado, começando pelo local, é a forma mais eficaz para se concretizar 
o presente e perspetivar o futuro, desenvolvendo o sentido de pertença e de 
identidade. Assim, com esta comunicação pretendemos dar a conhecer o projeto: 
“Quais as profissões mais importantes do passado do concelho de Penafiel?”, bem 
como “Que objetos seriam necessários para o exercício dessas profissões?” realizado 
no âmbito da UC Projetos em Contextos Educativos numa turma do 2.º ano do primeiro 
ciclo do Ensino Básico do Centro Escolar de Penafiel.   
Este trabalho desenvolveu-se no Museu Municipal de Penafiel, local do estágio, foi 
enquadrada na exposição existente no museu e visou dar a conhecer as marcas 
presentes na história de Penafiel, nomeadamente as profissões/ofícios que as pessoas 
desempenhavam antigamente e quais os objetos que utilizavam. Para o tornarmos 
exequível privilegiámos uma metodologia ativa que permitisse a interação, o 
questionamento e a reflexão dos diferentes intervenientes. Pudemos constatar que os 
alunos se entusiasmaram à medida que iam (re)conhecendo as diferentes profissões 
do passado, identificando com maior, destaque as profissões de carpinteiro,  ferreiro e  
tamanqueiro.  Esta interação com as crianças proporcionou a valorização da 
história local e da sua cultura e permitiu-lhes reconhecer a importância do trabalho 
variado na sua região. Puderam, igualmente aprender de uma forma lúdica, 
comunicando entre si, dedicando-se à vertente prática, com o uso contínuo de 
materiais didáticos. Assim, mostraram-se empenhados e recetivos em participar e a 
saber esperar pela sua vez para colar os objetos. Foi importante este projeto 
pedagógico, uma vez que se revelou uma forma de os meninos descontraírem e 
interagirem comigo e com os outros adultos, para além de, em conjunto, aprendermos 
mais e melhor.  
 
Palavras-chave: profissões, utensílios, tradições, património cultural. 
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A importância das ilustrações na literatura para a infância 
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Resumo  
 
É certamente consensual que a ilustração se assume de grande utilidade, traduzindo-
se numa personagem elementar na literatura para a infância. Afinal, a imagem, a cor 
e as formas potenciam e ajudam a dar uma ideia do texto, ou até mesmo contar uma 
história por si só. Cremos, igualmente, que as ilustrações têm o poder de despertar a 
curiosidade e os sentidos e, por este motivo, é de importância incomensurável que 
elas estejam presentes na inserção da leitura na vida das crianças. Neste registo, 
pretendemos, com este trabalho, revisitar algumas obras literárias para a infância 
tendo como principais objetivos: demonstrar o papel das ilustrações como recurso 
pedagógico, bem como evidenciar as suas potencialidades na transmissão de 
conhecimentos. Em termos metodológicos, sustentamo-nos numa metodologia com 
enfoque qualitativo. Assim, far-se-á a análise de um conjunto de obras selecionadas 
para o efeito. Em jeito de síntese, importa referir que este trabalho de análise e 
interpretação das obras de literatura para a infância está, ainda em construção e 
realiza-se no âmbito da Unidade Curricular de Literatura para a Infância e Juventude, 
do plano curricular do 3º ano da Licenciatura em Educação Básica. Não obstante, das 
pré-leituras às ilustrações das obras, efetuadas, até então, já conseguimos aferir a(s) 
diferente(s) mensagens que estão presentes e latentes, ou seja, que através das 
ilustrações podemos (re)contar estórias e Histórias consoante as vontades e 
motivações dos públicos com que se tem a possibilidade de trabalhar e potenciar a 
construção de novas e ou complementares narrativas.  
 
Palavras-chave: literatura para infância, ilustração, narrativa. 
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Resumo 
 
A asma é uma das patologias crónicas mais prevalentes em todo o mundo e Portugal 
não é exceção. Incide fortemente em idades pediátricas com consequências 
biopsicossociais bastante negativas. Desta feita, este trabalho teve como principal 
objetivo verificar a prevalência da asma em alunos que estudam nos concelhos de 
Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel, recorrendo-se, para o efeito, a uma 
metodologia quantitativa. A amostra constituí-se por 1468 alunos do 2.º e 3.º CEB e 
Secundário, com idades compreendidas entre os 10 e os 17 anos, sendo 712 do 
género masculino e 756 do género feminino (13.77±2.10). Para a recolha dos dados 
mobilizamos  questionário do “International Study of Asthma and Allergies in Childood”, 
reconhecido e validado para diagnosticar sintomas associados à asma, e o 
questionário “Teste para o Controlo da Asma”, para verificar se a asma está controlada. 
Os dados foram recolhidos pelos Professores de Educação Física no decorrer das 
suas aulas e para análise dos mesmos utilizamos as frequências, a média, como 
medida de tendência central e o desvio padrão como medida de dispersão. Uma vez 
que as variáveis apresentam uma distribuição não normal, utilizamos a estatística não 
paramétrica. Assim, para compararmos as médias entre dois grupos independentes 
utilizamos o teste de Mann-Whitney e mais de dois grupos o teste de Kruskal-Wallis. 
Para a comparação de variáveis nominais utilizou-se o teste do Qui-Quadrado.. Os 
dados recolhidos indicaram uma prevalência da asma de 11.6% (170 alunos), sendo 
superior no género feminino (masculino:11.1%; no feminino 12.0%). Dos asmáticos, 
47.1% (80 alunos) considerou não ter a sua asma controlada, pois manifestavam ainda 
sintomas associados à doença mesmo medicados e, apenas, 9.4% (16 alunos) não 
manifestou qualquer sintoma. Relativamente aos alunos que não têm asma, 66.9% 
(868 alunos) não manifestou qualquer sintoma, no entanto, 7.2% (94 alunos) 
manifestaram 3 ou mais sintomas associados à doença. Foi nos alunos mais novos 
onde se verificou uma maior prevalência da asma (10 e 11 anos, respetivamente, 
32.8% e 16.1%). Os resultados sugerem uma prevalência da asma nestes alunos 
superior à registada a nível nacional em idades pediátricas (8,4%). Verificou-se ainda 
uma elevada prevalência de alunos com asma mal controlada, podendo necessitar de 
um ajustamento medicamentoso à sua doença e, ainda, um número significativo de 
alunos que, apesar de não terem asma, apresentam alguns sintomas, recomendando-
se a procura de um diagnóstico especializado. 
 
Palavras chave: prevalência, asma, alunos. 
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Caraterização do Índice de Massa Corporal e Identificação da Obesidade em 

Jovens Atletas do Concelho de Lousada. 
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Resumo 
 
Com esta comunicação pretende-se dar a conhecer um estudo realizado com vista a 
caraterizar os jovens atletas do concelho de Lousada, quanto ao índice de massa 
corporal (IMC), assim como identificar a prevalência da pré obesidade e obesidade, 
relacionando-as com a modalidade praticada e o número de minutos semanais de 
treino. Metodologicamente foram avaliados 314 atletas de ambos os géneros, de 9 
modalidades desportivas, com idades compreendidas entre os 8 e os 19 anos (média 
13,19±2,713). Com recurso à avaliação antropométrica da altura e da massa corporal 
dos atletas, calculou-se o IMC e o mesmo índice foi ajustado para os respetivos pontos 
de corte internacionais, de acordo com a idade e género, por forma a identificar a 
prevalência da pré obesidade e obesidade. Foi igualmente, efetuada uma análise 
descritiva dos dados recolhidos, verificando-se que para o total da amostra os valores 
de IMC se enquadravam entre um mínimo de 11,58 kg/m2 e um máximo de 34,26 
kg/m2, enquanto a prevalência de pré obesidade e obesidade foram respetivamente 
de 22% e 7,4%.   No presente estudo foi possível constatar a existência de uma 
variação do IMC em função da modalidade praticada e do número de minutos 
semanais de treino. Os resultados sugerem, ainda, que a prevalência da pré-
obesidade e obesidade é transversal a todas as modalidades desportivas estudadas, 
apresentando uma variabilidade em função da modalidade praticada, assim como do 
número de minutos semanais de treino. 
 
Palavras-chave: obesidade; pré-obesidade; índice de massa corporal; IMC; jovens 
atletas; Lousada. 
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Resumo 
 
A avaliação da postura corporal através de métodos não invasivos, para deteção de 
anomalias na coluna vertebral, é um procedimento habitual na literatura científica, 
apesar de não se conhecerem indicadores da sua fiabilidade em contexto escolar. 
Assim, este estudo procurou averiguar a fiabilidade de um método não invasivo de 
rastreio de desalinhamentos posturais em ambiente escolar, para a deteção de 
escolioses em crianças e adolescentes, utilizando a avaliação radiográfica (Rx 
extralongo da coluna) como Gold standard. Foram observados sessenta indivíduos 
entre os 7 e os 15 anos de idade (12,67 ± 2,25 anos), em consulta da especialidade 
de deformidades da coluna vertebral. Após consentimento informado, estes utentes 
foram também avaliados por docentes de Educação Física, através de um instrumento 
desenvolvido para o efeito baseado nas características de um simetrógrafo, utilizando 
a marcação das apófises espinhosas e um fio de prumo para avaliação de 
desalinhamentos com o individuo em posição ortostática. As observações efetuadas 
pelos dois métodos, revelaram uma distribuição não normal com o teste de 
Kolmogorov-Smirnov (p < 0,05), tendo as diferenças sido tratadas com testes não 
paramétricos. Foi utilizado o teste de Wilcoxon para comparação de variáveis entre 
métodos de avaliação e o Kappa de Cohen (k) para o índice de concordância. Os 
resultados mostraram que não existem diferenças estatisticamente significativas na 
deteção das deformidades da coluna vertebral entre os dois métodos (z = -0,95, p = 
0,33), tendo a concordância entre medições sido moderada (k = 0,59, p < 0,001). Para 
os valores de corte de 10 graus de desvio observados na consulta, não se verificaram 
diferenças significativas entre os métodos (z = -1,414; P = 0,157) e o índice de 
concordância é muito alto (K = 0,91, P < 0,001). Os resultados permitem concluir que 
o método em estudo, não invasivo e rápido de aplicar nas escolas, apresenta bons 
níveis de fiabilidade com a avaliação radiográfica para deteção de anomalias da coluna 
vertebral em idades jovens, podendo por isso, após a sua necessária validação, ser 
de grande utilidade para rastreios de desalinhamentos da coluna vertebral em contexto 
escolar. 
 
Palavras-chave: avaliação postural; escoliose; desalinhamentos da coluna vertebral; 
jovens; escola.  
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Revisão às atuais diretrizes de Hipertensão Arterial: Referências a Considerar 

na Prescrição do Exercício Físico 
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Resumo 
 
Desde 1980, o American College of Cardiology (ACC) e a American Heart Association 
(AHA) têm traduzido evidências científicas, em diretrizes para a prática clínica 
(guidelines), como recomendações para melhorar a saúde cardiovascular. Como tal, 
todas as investigações e publicações, visam a procura dos valores de pressão 
sanguínea (pressão exercida pelo sangue na parede dos vasos), mais saudáveis para 
o ser humano e o seu estilo de vida atual. A Hipertensão Arterial (HTA) é entendida, 
como a condição na qual, a pressão sanguínea está cronicamente elevada, acima dos 
valores tidos como ideais para a saúde. A pressão sanguínea depende da quantidade 
de sangue ejetado por minuto e da resistência vascular periférica. Um aumento dos 
valores normais de Tensão Arterial (TA), leva a um aumentado do risco de doenças 
cardiovasculares, enfartes, acidentes vasculares cerebrais (AVC), paragens 
cardíacas, insuficiências cardíacas (valvulares) e doenças renais crónicas. Esses 
valores são, atualmente, entendidos como normais, quando se verificam valores de 
Tensão Arterial Sistólica (TAS) < 120 mm Hg e de Tensão Arterial Diastólica (TAD) < 
80 mm Hg. Segundo o American College of Sport Medicine (ACSM), mais de 65 
milhões de norte americanos, apresentam em repouso, valores médios de TAS >140 
mm Hg e TAD > 90 mm Hg. Em Portugal, esses números são de dois milhões de 
hipertensos e 36,0% da população residente em Portugal, em 2015, com idade 
compreendida entre os 25 e os 74 anos de idade, tinha HTA. No entanto, deste 
número, apenas 50% sabe que sofre desta patologia, 25% está medicado e 11% tem 
a tensão efetivamente controlada. Em relação a anos transatos, observa-se um 
aumento progressivo da proporção de indivíduos hipertensos com valores de TA 
controlados o que está de acordo com a redução da mortalidade por doenças 
cardiovasculares que tem vindo a ser observada em Portugal. Há atualmente uma 
evolução positiva, quer na redução da prevalência de HTA, quer no aumento do seu 
controlo na população portuguesa, embora existam diferenças entre subgrupos 
populacionais. Exatamente por existir uma percentagem tão elevada de doentes cuja 
hipertensão não é controlada ou corrigida, é que a HTA é um dos principais fatores de 
risco no aparecimento de doenças cardiovasculares. 
 
Palavras-chave: hipertensão arterial, novas diretrizes, TAS, TAD. 
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Dilemas Curriculares da Globalização 
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Resumo 
 
As políticas curriculares pós-coloniais em África centraram-se na construção da 
unidade nacional, remetendo para provisório segundo plano a preocupação com 
valores, línguas e culturas locais. Porém, a recuperação curricular das tradições 
africanas e a promoção da justiça social entram em conflito com a ‘necessidade’ de 
seguir orientações globais impostas pelos países dominantes. Estes e outros dilemas 
parece, todavia, afetar as decisões sobre conteúdos, contextos e atores curriculares 
praticamente em todos os sistemas educativos, como teremos oportunidade de 
demonstrar nesta comunicação, através de uma análise e interpretação da bibliografia 
de uma plêiade de autores sobejamente (re)conhecidos neste domínio. 
 
Palavras-chave: sistemas educativos, dilemas curriculares, culturas locais, 
globalização. 
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Violência de género e o género da violência, no contexto da educação sexual 

em Portugal  
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Resumo 
 
A Lei 60/2009 de 6/agosto estabelece o regime de aplicação da educação sexual em 
Portugal, particularmente valorizada por professores/as com formação/experiência no 
tema. Os programas baseados numa perspetiva bioecológica favorecem a diminuição 
de comportamentos sexuais de risco incluindo, cremos, a violência de género. Mas 
apenas alguns autores incluem nas suas investigações o conceito de género, e fazem-
no centrando-se nos comportamentos e nas condutas sexuais de risco e não na 
violência. Por outro lado, é consensual a consideração de que a prevenção da violência 
de género em casais (partner violence) implica intervenções que comecem antes do 
início da violência.  
Objetivos: Aprofundar o modo como as relações de género e a prevenção da violência 
de género e abuso sexual, estão (ou não) integrados nas atividades/programas de 
educação sexual no nosso país; avaliar as distorções cognitivas de género em 
docentes portugueses/as. 
 Metodologia: Qualitativa e quantitativa (questionários aplicados a docentes e a 
diretores/as de Agrupamentos de Escolas).  
Resultados: A maioria dos/as docentes inquiridos/as tem um razoável conhecimento 
dos indicadores de violência de género e sente-se confortável para abordar estas 
questões com os/as alunos/as, diminuindo o conforto quando se trata de abordar 
especificamente o abuso sexual; as situações de abuso sexual detetadas pelos/as 
docentes são, maioritariamente, reportadas superiormente, e/ou encaminhadas. Ainda 
persistem algumas distorções cognitivas de género nos/as docentes inquiridos/as, 
como a consideração de que a mulher é, de algum modo, responsável pela violência 
sofrida no contexto de uma relação íntima e a assunção de que existem fatores 
desculpabilizadores do agressor.  
Conclusões: Importa introduzir mais conteúdos sobre género e violência de género na 
formação dos/as docentes em Portugal, tanto académica como contínua, sendo 
necessário, ainda, habilitar mais os/as docentes para o acompanhamento de situações 
de violência de género por eles/as identificadas, nomeadamente, de abuso sexual, em 
articulação com a intervenção dos/as técnicos/as, escolares ou outros/as. 
 
Palavras-chave: escola, educação sexual, género, violência. 
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Resumo 
 
No espaço da ação curricular do Curso de Desenvolvimento de Conteúdos Multimédia 
(Curso Técnico Superior Profissional) e do curso Produção de Conteúdos Interativos 
e Multimédia (Licenciatura), no Departamento de Artes e Multimédia do Instituto 
Superior de Ciências Educativas do Douro, são promovidas e difundidas diferentes 
abordagens ao pensamento contemporâneo que, simultaneamente, se refletem na 
construção de um portfólio de práticas artísticas dos seus alunos. Com o apoio dos 
docentes e da Instituição, os projetos desenrolam-se em contexto colaborativo, 
cimentando a importância das relações interdepartamentais e extrainstitucionais dos 
processos de formação de Ensino Superior.  
O presente artigo assenta na partilha de algumas das práticas pedagógicas 
desenvolvidas, assumindo que as artes são o principal elemento potenciador da 
criatividade e um privilegiado meio de disseminação com o público em geral. Entre 
elas, optámos por salientar o projeto “Xmais”, uma aplicação em Realidade Aumentada 
construída para a plataforma Android, bem como o projeto “All I want for Christmas”, 
uma aplicação em Realidade Mista para a plataforma Windows 10. Ambos criados com 
recurso a uma metodologia explorativa de investigação orientada, numa prática 
dialógica e participativa assente na interação. O artigo expõe ainda mais três projetos 
desenvolvidos em parceria com o evento “Escritaria 2017” e com a Câmara Municipal 
de Penafiel, onde os alunos utilizaram palavras e/ou recursos audiovisuais para 
construir narrativas relacionadas com obras de Miguel Sousa Tavares, o autor 
homenageado da edição de 2017. Sendo estes: 1) “Retrato do autor”, recorrendo a 
métodos de Ilusão de ótica e, em uma segunda versão, à tecnologia da Realidade 
Aumentada; 2) “Instalação sonora”, mediante a apropriação do conto “O segredo do 
rio” onde, por proximidade e localização do público na instalação, sons de uma 
reinterpretação narrativa eram escutados; 3) “Instalação interativa”, cuja interação 
visual e sonora se baseou na interceção dos contos “E ela dança” e “Segredo do rio” 
com sons de Sophia de Mello Breyner Andresen, sendo estes unicamente 
percecionados e ativados mediante a posição do corpo do visitante. 
Concluímos, tal como é sustentado no texto, pelas experiências em contexto real fora 
da Instituição de ensino e pela reflexão que os projetos artísticos podem funcionar 
como catalisadores da cooperação prosocial da comunidade. 
 
Palavras-chave: narrativas, multimédia, interação. 
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Um Olhar Sobre o Aproveitamento Pedagógico Vs Qualidade de Ensino 

  

Amélia MANDANE & Leyani de OLIVEIRA 
Docentes na Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade Lúrio, Nampula, 
Moçambique 

 
Resumo 
 
É comum o pensamento que o bom aproveitamento pedagógico reflete a qualidade de 
ensino. Um projeto pedagógico associado à expressão como ensino de qualidade, 
educação de qualidade, leva-nos a entender que parece haver uma correlação, a qual 
pode revelar uma situação importante: “à busca da qualidade do ensino”. O 
Aproveitamento pedagógico pode ser visto como o resultado do processo de ensino 
aprendizagem, que visa mostrar em termos quantitativos os resultados deste processo 
(positivo ou negativo). O resultado de avaliação positivo ou negativo pode não espelhar 
o nível de assimulação dos conteúdos lecionados e do desenvolvimento das 
competências previstas no plano de estudo e nesse contexto, as questões que se 
colocam são: será que pelo facto do estudante obtiver nota positiva nas avaliações 
(bom aproveitamento Pedagógico), revela assimilação dos conteúdos e o 
desenvolvimento das competências previstas? Será que o bom aproveitamento 
pedagógico significa a qualidade de ensino na sala de aulas? O que realmente revela 
o aproveitamento pedagógico? Com este artigo faz-se uma reflexão sobre o 
aproveitamento pedagógico vs qualidade de ensino. Para o efeito, recorreu-se à 
revisão da literatura, o que permitiu perceber que nem sempre o bom aproveitamento 
pedagógico revela a qualidade de ensino e, a qualidade de ensino não pode ser 
avaliada apenas tomando em consideração o aproveitamento pedagógico. 
 
Palavras-chave: aproveitamento pedagógico, avaliação, qualidade de ensino. 
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Caminho sujo para um mandato verde, notas para uma pesquisa sobre 

reservas de resíduos 

  

Joana RAFAEL 
Núcleo de Investigação em Artes e Multimédia, ISCE Douro, Penafiel, Portugal 
  
Resumo 
 
No último meio século temos assistido a um crescimento exponencial do interesse por 
causas e soluções para questões relacionadas com crises planetárias, entre as quais 
se destaca a quantidade global de resíduos que produzimos e descartamos. 
Atualmente, o planeta está a ser ameaçado pelo impacto dos resíduos e a perspetiva 
de um waste peak com consequências deletérias, para muitas espécies e para a 
humanidade. Esta realidade está a servir de base para um amplo debate crítico sobre 
a falta de instalações de reciclagem e medidas de apoio à separação de lixo na fonte, 
mas também sobre como a atual economia linear de extração, produção e disposição 
de recursos é insustentável. Um dos consensos que reina neste debate oferece como 
solução preferencial os objetivos do “desperdício zero” (Palmer, 1974). Estes objetivos 
serão atingidos através do desenho, fabricação, compra e uso de materiais que 
reduzam o volume e a toxicidade dos resíduos gerados e que favorecem a reutilização, 
reciclagem e compostagem em vez do descarte. Mobilizando, assim, a inovação 
técnica a reduzir efetivamente imaginários apocalíticos de catástrofe e colapso. 
Todavia, explorando o problema através da exigência de investimentos adicionais em 
fábricas, máquinas e produtos que geram um lucro principalmente focado na 
substituição de um tipo de resíduo por outro, evidenciando um conjunto inteiramente 
novo de preocupações ambientais e éticas.  
Embora estas práticas sejam percebidas como conquistas em direção a metas de 
sustentabilidade e mudanças climáticas, alinham apenas em aparência com a teoria e 
prática dos objetivos do “desperdício zero”. Eles idealizam o ciclo da vida e da 
renovação sem fim, ignoram recursos e atuam envolvidos na produção de mais lixo, 
inerente ao design de processos alternativos e produtos substitutos, exacerbando 
ainda mais o problema. Como parte desta hipótese e através de notas para uma 
pesquisa sobre reservas de resíduos, este artigo afirma que os objetivos expostos não 
têm apenas implicações negativas para o meio ambiente e a nossa segurança, pondo 
também em evidência o facto de este conjunto de soluçōes se reger por um mandato 
ainda verde. Programas abrangentes para discutir métodos e técnicas, juntamente 
com uma melhor compreensão dos problemas a serem abordados, devem fazer parte 
de mais currículos académicos. 
 
Palavras-chave: sustentabilidade, gestão de resíduos, reserva. 
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Praticas Curatoriais no Ensino Superior como Estratégia de Ensino e Inovação 

  

Maria Manuela LOPES & Carla RENDEIRO 
Núcleo de Investigação em Artes e Multimédia, ISCE Douro, Penafiel, Portugal 

 
Resumo 
 
Esta investigação é conduzida pela prática, no enquadramento e comunicação das 
apresentações de trabalhos criativos (exposições, festivais, mostras, participação em 
projetos) como um processo de ensino e inovação. Desafios sentidos pelo 
Departamento de Artes e Multimédia desencadearam a pesquisa delineada nesta 
apresentação. A prática curatorial vem sendo cada vez mais enquadrada na academia 
e na sociedade como um método e estratégia integral para a inovação social, cultural 
e económica. Questionamos como esse valor deve ser comunicado dentro do contexto 
de ensino, que é mais comumente enraizado numa tradição centrada em conceitos e 
técnicas. Uma das principais preocupações subjacentes a esta investigação é a de 
que muitas apresentações de resultados e produtos artísticos e multimédia falham em 
revelar a complexidade da atividade de ensino/aprendizagem que os sustentam - como 
os processos intelectuais e materiais que impulsionam a criatividade e inovação. Essa 
prática limita a interpretação e sufoca a oportunidade de ampliar o entendimento do 
público sobre o conhecimento gerado. 
O objetivo desta reflexão é questionar e explorar os principais conceitos (cooperação, 
inovação, curadoria, exposição, audiência) que constituem a comunicação e a 
exposição da e na academia. O método central de investigação é o da observação 
ativa que coloca conceitos a trabalhar através de uma indagação dialética. Isso 
envolve a atividade de examinar os conceitos da prática curatorial, a exposição e o 
ensino, ao mesmo tempo explorando conceitos de cooperação e inovação através do 
processo de curadoria de exposições. O método de criação de exposições e projetos 
participativos para a sociedade é enquadrado como um processo de experimentação 
prática refletindo sobre a construção de narrativas a partir de dentro, explorando 
reflexivamente, analisando e questionando a prática de enquadrar, mediar e comunicar 
a criatividade como inovação. Alguns exemplos práticos em contextos concretos (uns 
desenvolvidos com alunos do ISCE Douro outros exemplos de importância 
internacional) são mostrados como casos de estudo. 
Conclui-se que existe uma contribuição original para o conhecimento de como a 
delineação de uma estratégia curatorial pode pesquisar, enquadrar e comunicar 
narrativas de ensino/aprendizagem e oferece uma concetualização do 
desenvolvimento de conceitos na prática artística, multimédia e de jogos, mostrada 
como a exploração contínua de um espaço de ensino e cooperação. 
 
Palavras-chave: prática curatorial, ensino, inovação, cooperação.  
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A memória no amanhã – património cultural na produção artística e multimédia 

  

João RIBEIRO, Maria Manuela LOPES, Sérgio ELISEU & Joana RAFAEL 
Núcleo de Investigação em Artes e Multimédia, ISCE Douro, Penafiel, Portugal 

  
Resumo 
 
As teorias da memória cultural e coletiva estão bem estabelecidas nos estudos 
acadêmicos e nos debates da herança cultural contemporânea. Embora a conexão 
das formas de memória cultural e das técnicas tenha sido destacada com frequência, 
a vasta literatura sobre estudos de memória raramente foi canalizada para uma 
investigação dessa relação com as tecnologias digitais. Esta reflexão procura 
desenvolver pontos de vista a partir de estudos de memória e da investigação prática 
de pequenos exemplos exploratórios construídos com alunos da área da Multimédia, 
para uma discussão de projetos de patrimônio cultural com apoio do digital, explorando 
como as conceções de memória estão entrelaçadas com conceções de comunicação 
e tecnologia nesse contexto. A metodologia é uma exploração prática, informada por 
projetos criativos e por literatura interdisciplinar, em particular textos de Michel 
Foucault sobre poder e abordagens do campo dos estudos utópicos. A utopia é 
importante, tanto histórica quanto estruturalmente, lançando luz sobre a construção de 
discursos patrimoniais no período moderno e fornecendo um meio de localizar as 
esperanças e receios implícitos nos debates atuais.  
No desenvolvimento dos projetos, elementos primários da multimédia contemporânea 
como interatividade, imersão, integração e hipertextualidade são questionados e as 
suas características nas artes e produtos multimédia são apropriados como dados. A 
experimentação com várias aplicações tecnológicas que transformam a maneira como 
vivenciamos, aprendemos e co-criamos a nossa herança cultural fazem pensar a 
forma como percebemos, fornecemos e partilhamos valores culturais. Algumas 
práticas de memória através das quais o património opera são analisadas e 
consideradas em relação aos tipos de discursos que emergem dos desenvolvimentos 
da tecnologia digital. No âmbito do fórum de cooperação, educação e desenvolvimento 
este método exploratório permite um exame da memória como informação cultural e 
do património como potenciador de projetos criativos atuais. A reflexão culmina com 
preocupações filosóficas mais amplas sobre a memória coletiva e temporalidade, e 
reflete sobre as implicações para o patrimônio cultural. 
 
Palavras-chave: memória, oatrimónio, artes, multimédia. 
  



II Forum Internacional ÁFRICA, COOPERAÇÃO, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

96 
 

Profissionalismo da docência universitária no Instituto Superior de Ciência da 

educação (ISCED) de Benguela – Angola 

  

Ernesto INOCÊNCIO 
Departamento de Gestão Pedagógica, Reitoria da Universidade Katyavala Bwila, 
Benguela, Angola 

 
Resumo 
 
Com esta comunicação pretendemos dar conta de um trabalho desenvolvido em torno 
do profissionalismo da docência universitária no Instituto Superior de Ciência da 
Educação (ISCED) de Benguela em Angola e que teve como pressupostos; identificar 
o perfil académico e profissional dos docentes da instituição em estudo; descrever a 
influência do profissionalismo da docência universitária no desenvolvimento de 
competências pedagógicas dos estudantes em formação de professor; descrever os 
procedimentos metodológicos usados pelos professores para o desenvolvimento de 
competências pedagógicas dos estudantes em formação de professores; explicar a 
influência da supervisão pedagógica no profissionalismo da docência universitária 
tendo em atenção o desenvolvimento de competências pedagógicas dos estudantes 
em formação de professores e caracterizar o perfil de entrada e de saída dos 
estudantes em formação inicial no ISCED de Benguela. Para o tornarmos exequível 
optamos por uma metodologia mista (quantitativa e qualitativa), tendo-se recorrido à 
aplicação de questionários aos professores e alunos, à aplicação da entrevista aos 
membros de direcção da instituição em estudo, bem como se procedeu a uma 
pesquisa bibliográfica para sustentar empiricamente este estudo. No presente estudo 
foi possível concluirmos que muitos professores leccionam mais de duas disciplinas, 
não havendo nenhum dos inquiridos a leccionar apenas uma disciplina, o que 
representa uma grande sobrecarga de trabalho, dificultando a coordenação das 
disciplinas e preparação das sessões lectivas. Igualmente apurámos que a carga 
lectiva não favorece a planificação e preparação das aulas e que os professores 
mostram pouco interesse em participar dos eventos científicos, assim como 
evidenciamos que atitude dos professores, durante as aulas, não tem sido 
pedagogicamente adequada e que os métodos utilizados não parecem favorecer o 
fomento da investigação científica básica nos estudantes do curso de licenciatura. 
Consequentemente, muitos estudantes do ISCED de Benguela, têm dificuldades em 
se adaptarem ao ensino universitário, nomeadamente no que concerne à linguagem: 
leitura, leitura de linguagem falada, de linguagem escrita, de interpretação de textos e 
de envolvimento aos trabalhos de grupos. 
 
Palavras-chave: profissionalismo, docência universitária, formação de professores. 
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Pedagogia social em Portugal sobre o estatuto profissional 

  

Raquel Rodrigues MONTEIRO 
Bolseira de Investigação, CIIE, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 
da Universidade do Porto, Portugal 

 
Resumo 
 
Entendendo a Pedagogia Social como uma ciência da educação de importância crucial 
na sociedade contemporânea, em particular em Portugal onde este campo de 
conhecimento tem vindo a ganhar expressão académica e profissional significativa, 
este texto pretende refletir sobre os traços mais marcantes da identidade profissional 
da Pedagogia Social em Portugal. Isto partindo da análise de dados empíricos 
recolhidos no âmbito de uma investigação de doutoramento em Ciências da Educação 
realizada na Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica do Porto. 
Sob o enquadramento da Pedagogia Social, enquanto saber educacional relevante e 
específico, na linha do que vem sendo defendido por autores como Isabel Baptista 
(2008), Adalberto Dias de Carvalho (2004), Ricardo Vieira (2016), Ana Vieira (2016) e 
Joaquim Azevedo (2009), entre outros, o estudo em causa compreendeu o período 
histórico referente às duas últimas duas décadas (1994-2014). Período este, 
reconhecido como decisivo para a Pedagogia Social no nosso país o que tornou 
possível colocar em evidência, não só a pertinência desta área de conhecimento, como 
o processo de consolidação de grupos profissionais de vocação pedagógico-social, 
como é o caso dos Educadores Sociais e dos Animadores Socioculturais. 
Tendo por base um processo de recolha de dados integrado num paradigma 
qualitativo/interpretativo e desenvolvido com recurso privilegiado à análise documental 
e à inquirição de atores, por intermédio da entrevista em painel, o estudo permitiu 
identificar e caracterizar aqueles que percebemos como: os traços distintivos dos 
pedagogos sociais enquanto técnicos de ação socioeducativa. Ou seja, foi possível 
concluir, que os pedagogos sociais atuam hoje enquanto técnicos que ocupam um 
lugar importante nas equipas multidisciplinares que operam no campo socioeducativo; 
em projetos de intervenção comunitária; nas autarquias; nas instituições de 
solidariedade social e, também, junto das escolas, em especial no que diz respeito ao 
eixo escola-família-comunidade. 
 
Palavras-chave: pedagogia social, educação social, animação sociocultural, 
aprendizagem ao longo da vida. 
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Retalhos de uma experiência de estágio no âmbito do Curso de Serviço 

Familiar e Comunitário 

  

Ana SILVA & Cristiana RODRIGUES 
Instituto Superior de Ciências Educativa do Douro, Penafiel, Portugal 

 
Resumo 
 
A presente comunicação concerne o estágio de 735h, referente ao 2ºano do Curso 
Técnico Superior Profissional em Serviço Familiar e Comunitário, que estamos a 
realizar na Câmara Municipal de Castelo de Paiva, mais concretamente no Pelouro da 
Ação Social, ou seja, coadjuvando em todas as tarefas para as quais somos 
convocadas a participar enquanto estagiárias do curso de SFC, ainda que sempre 
supervisionadas pela orientadora de estágio da CMCP e pela Supervisora do ISCE 
Douro. Assim, até ao momento já tivemos oportunidade de nos apropriar das diferentes 
áreas de intervenção deste Pelouro, nomeadamente medidas de apoio às vítimas dos 
incêndios; as consultas de psicologia; o banco local de voluntariado; concurso de 
fotografias da Comissão Proteção Crianças e Jovens; cheque farmácia; incentivo à 
natalidade; CPCJ; loja social; projeto Reabilitar| Incluir| Animar| Atividade; projeto 
Movimento, Inovação, Cultura, Animação e Saúde; projeto sol, rede social, 
regulamento de solidariedade social, tarifário familiar, tarifário social e por fim o 
transporte solidário.  
Nesta apresentação, pretendemos dar conta daquilo que se fez até então e que se 
consubstanciou em colaborar com toda a equipa da Rede Social, sempre que 
solicitadas, destacando, todavia, um projeto concebido por nós desde o seu início e 
que ainda está em funcionamento. Trata-se de um projeto educativo e dinâmico que 
engloba inúmeras respostas sociais, denomina-se Jovens em Ação, é destinado aos 
jovens com idades compreendidas entre os 9 e os 17 anos e tem como finalidade a 
ocupação dos jovens nas suas tardes livres, visto que os pais trabalham. Assim, este 
projeto emerge para colmatar estar necessidade dos pais e jovens, uma vez não existir 
uma resposta social. Com este projeto pretendemos que os jovens não se acomodem 
em casa nas novas tecnologias, por um lado e tenham oportunidade de fazerem os 
seus trabalhos de casa e de experienciarem novas oportunidades por outro, como por 
exemplo a interação com a população sénior. Conforme já referido, o estágio ainda, 
está em curso, não obstante podemos, desde já, concluir que o trabalho se tem 
desenvolvido num paradigma crítico, participativo e colaborativo como desejável num 
curso de Técnicas e Técnicos de Serviço familiar e Comunitário, revelando-se como 
uma oportunidade e mais-valia no nosso processo formativo. 
 
Palavras-chave: estágio, social, trabalho colaborativo, implicação. 
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Narrativas em imagens - o caso da pintura narrativa etíope  

  

Alexandra Lourenço DIAS 
Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Bragança, Portugal 

 
Resumo 
 
As pinturas narrativas etíopes são produções artísticas naïf, de expressão popular que 
representam na sua maioria imagens religiosas, obedecendo de uma forma geral aos 
princípios estéticos e características estilísticas próprias da arte dos ícones religiosos. 
São fortemente inspiradas na regionalidade, em crenças, lendas e costumes da cultura 
do país. Este tipo de arte foi considerado por. Cotrim "uma espécie de proto-bd’" pois 
existe entre ela e a banda desenhada a partilha de um mesmo código semiótico, que 
as configura numa estrutura semelhante, e a partilha das mesmas convenções de 
leitura. Em exposição no Salão Lisboa 2000, onde chegaram pela mão de Manuel João 
Ramos, investigador na área dos estudos etíopes no Departamento de Antropologia 
do ISCTE, foram compiladas em catálogo pela Bedeteca de Lisboa numa edição 
coordenada por J.P. Assim, com esta comunicação pretendemos potenciar uma 
reflexão sobre as funções que a narrativa em imagens tem na nossa sociedade, 
reconhecendo a sua capacidade para dar conta das múltiplas dimensões da 
experiência humana, expectando contribuir para o (re)conhecimento destas narrativas 
em imagens para a formação formal e não formal.  
 
Palavras-chave: pinturas narrativas, Etiópia, narrativa em imagens. 
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Tricherie en milieu scolaire, pour quelles valeurs? 

  

Liliane OGOWET & Yvette MOUSSOUNDA 
Ecole Normale Supérieure de Libreville - Laboratoire de Recherche en Education 
(LARED), Gabon 

     
Résumé 
 
La tricherie est un problème mondial observé dans différents pays aussi bien dans le 
sport, la politique, la recherche, la finance, les impôts que dans l’éducation. En contexte 
éducatif, Pêch (2011) la considère comme un symptôme d’une société en faillite 
morale. Au Gabon, on constate une récurrence de la tricherie en milieu pédagogique. 
Moussounda et Ogowet (2016) démontrent que pour 17% des élèves interrogés sur 
60, la réussite n’est plus une valeur à intégrer. Quelles sont les causes et les 
conséquences de telles attitudes déviantes? La présente étude tente de cerner le 
phénomène de la tricherie, devenu une pratique courante au secondaire, lors des 
devoirs de classe et des examens nationaux en vue d’y remédier. Les résultats de 
l’étude révèlent que les élèves s’investissent dans les apprentissages plus pour la note 
au détriment du respect des règles établies quelles que soient les stratégies. 
  
Mots clés: tricherie, apprentissage, évaluation, stratégies, valeur. 
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A questão da diversidade na escola: a perceção das crianças 

  

Ilda FREIRE-RIBEIRO 
Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Bragança, Portugal 

 
Resumo 
 
A diversidade cultural, social, étnica, é cada vez mais uma realidade bem presente na 
sociedade atual. Podemos dizer que se caminha, em largos passos, para uma 
sociedade pluricultural e pluriétnica com um mosaico cultural muito diversificado. Esta 
realidade coloca desafios a diferentes níveis e em diferentes esferas da sociedade. A 
escola, como instituição social que é, não fica indiferente a este fenómeno. e eis-nos 
chegados à existência de novos desafios educativos. O público escolar, 
manifestamente heterogéneo, procura conviver na diferença, adaptar-se face à(s) 
diversidade(s) e integrar-se socialmente. Este encontro de culturas, de crianças de 
diferentes origens, não deve constituir um obstáculo ou um problema, mas sim uma 
forma de enriquecimento mútuo. A educação para a cidadania poderá ser pedra 
angular em todo este processo. E por isso, em ambiente educativo, acredita-se, que 
se educa para a cidadania pela via da cidadania. Ou seja, a cidadania trabalhada em 
contexto escolar poderá fomentar comportamentos interculturais, reforçando atitudes 
tolerantes, solidárias e respeitosas com a(s) diversidade(s); contribuir para o sucesso 
educativo de todos, proporcionando uma formação holística, consubstanciada em 
princípios de igualdade, em princípios da dignidade humana e na cultura democrática. 
Ora, e partindo do pressuposto que a cidadania se deve fundamentar numa atitude 
intercultural é nosso objetivo refletir acerca do relacionamento interpessoal das 
crianças com o "outro", na tentativa de promover os pressupostos da educação 
intercultural. O estudo recorreu à entrevista semiestruturada a 38 crianças com 9 e 10 
anos de idade do 4.º ano de escolaridade de duas turmas do 1.º ciclo do ensino básico. 
A análise dos dados revela que as crianças reconhecem a existência de atitudes 
menos positivas com aquele que é “não é igual a nós”, embora nenhuma delas tenha 
admitido ser um agente capaz de discriminar. Decorre ainda dizer que os discursos 
apontam na direção da aceitação, compreensão e inclusão do “outro”, quer nas 
atitudes, quer nas posturas adotadas por estas crianças. De uma maneira geral 
podemos afirmar que estas crianças estão a ser educadas para serem cidadãs 
interessadas e envolvidas na promoção da justiça social e na erradicação da exclusão 
em todas as suas formas. 
 
Palavras-chave: multiculturalidade, interculturalidade, cidadania, educação. 
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Mapear estórias com imagens 

  

Paulo BASTOS & Fabiana WIELEWICKI 
Núcleo de Investigação em Artes e Multimédia, ISCE Douro, Penafiel, Portugal 

  
Resumo 
 
No âmbito das Unidades Curriculares: CTeSP-DCM1718 - Montagem e Edição Digital 
de Áudio e Vídeo da Licenciatura e Captação e Edição de Áudio e Vídeo e Fotografia 
Digital e Tratamento da Imagem Digital que se intercetam pelo uso das imagens – 
sendo umas em movimento e outras estáticas – procuramos convocar os conteúdos 
destas UCs, que estão estruturados e sequenciados de modo a facilitar a assimilação 
elementar dos conhecimentos e a sua aplicação em contextos interpretativos e 
criativos, permitindo que os estudantes atinjam todos os objetivos de aprendizagem 
indicados – manipulando e editando som e imagem de diversas fontes e formatos. Pelo 
facto do ISCE-DOURO - com projetos que tem vindo a ser pensados pelos alunos do 
Curso de Multimédia – estar envolvido na ESCRITARIA - festival que põe Penafiel no 
roteiro literário Português -, onde, uma vez por ano, o Museu Municipal e as ruas da 
cidade ficam repletas de imagens, frases e livros de um autor, sendo que este ano é 
homenageado um escritor Angolano, o escritor Carlos Maurício Pestana dos Santos, 
conhecido pelo pseudónimo de Pepetela - e que a sua obra se debruça sobre a história 
contemporânea de Angola, e os problemas que a sociedade angolana enfrenta – 
pareceu-nos interessante, de vários pontos de vista, tratar a estória do 
pequeno/grande Ngunga - espelhada no livro “As Aventuras de Ngunga”. A escolha de 
um tratamento que assenta na imagem e no som, que procura mapear esta estória 
usando o universo imaginativo de jovens de Portugal de hoje, sobre aquilo foi a 
realidade das guerrilhas da guerra colonial, onde o fio condutor que alinha o caminho 
da narrativa, nas “aventuras de Negunga”, é em si também um rito de 
passagem/aprendizagem – por meio das viagens que faz pelos bastidores da luta 
armada em Angola por que passa o pequeno Ngunga -, levou-nos a elaborar esta ideia 
de projeção em cenário com diversas superfícies/planos, onde se pretende trabalhar 
a ilusão e noção de movimento para criar uma narrativa visual que tem, ou pretende 
ter, uma qualidade cativante, apelativa e imersiva, até pelo facto de tornar esta 
projeção (em objetos 3D feitos de papelão) numa metáfora da realidade, pobre e ao 
mesmo tempo inventiva, do mundo da caixa-de-cartão, conectando o adulto (público) 
com a criança (privado), o espaço (museu) com a brincadeira (lazer) e assim 
proporcionar aos alunos um ambiente de aprendizagem ativa – onde conteúdo e forma 
se juntam para construir o espetáculo. 
 
Palavras-chave: escritaria, imagem, narrativa visual. 
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Análisis de proceso de adquisición del ELE1 en los alumnos del primer ciclo de 

enseñanza secundaria en Camerún. Caso del Liceo Biyem-Assi en Yaúnde 

  

Élodie REINE ABATSONG ÉGAM 
Universidad Internacional Iberoamericana – UNINI, Mexico 

 
Resumen 
 
El presente trabajo es una aproximación al análisis del proceso de adquisición de ELE 
en los alumnos del primer ciclo de enseñanza secundaria de Camerún; caso particular 
del Liceo de Biyem-Assi. Si bien la enseñanza de ELE en Camerún, es producto de la 
colonización francesa, los trabajos realizados en los últimos años confirman el 
creciente interés que muestran los adolescentes cameruneses por el español, J. C. 
Mbarga (1995), O. Kem Mekah Kadzue (2013). Aunque aumenta el número de 
nuestros aprendices, no podemos ignorar el hecho de que al finalizar dos años de 
aprendizaje de la lengua no han desarrollado suficientemente esta habilidad. Sin 
embargo, se ha notado que cualquiera que pueda ser la motivación de los alumnos, al 
finalizar el primer ciclo, esto es, dos años de aprendizaje de la lengua en el colegio, no 
se puede hablar de alumnos competentes para una comunicación eficaz. El objetivo 
del presente trabajo es investigar sobre las razones que explican la “incompetencia” 
comunicativa de los aprendientes de ELE en Camerún (caso del Liceo Biyem-Assi) 
después de dos años de aprendizaje de ELE. Para cumplir con los objetivos de este 
trabajo, hemos recurrido a la investigación acción. En nuestro trabajo hemos optado 
por el cuestionario porque es una técnica de investigación en la que el investigador no 
hace nada al objeto o sujeto de investigación, sino que simplemente observa y le 
pregunta con el fin de obtener datos, D. Nunan (1989). Al analizar el tema, nos dimos 
cuenta de que para mejorar el rendimiento de los alumnos en términos del desarrollo 
de la interacción oral sería preciso introducir en el aula el aprendizaje y uso de las 
estrategias de comunicación oral. Además, hay la necesidad de diversificar los 
materiales didácticos. A este respecto, vimos que el periódico, las canciones y las 
películas son materiales de que puede valerse el profesor de ELE en Camerún porque 
además de sus ventajas en el aspecto lingüístico, hay el componente sociocultural que 
el alumno aprende. Por último, notamos que los profesores deben fomentar la práctica 
oral dentro y fuera del aula tal como en unas circunstancias especiales como las 
excursiones. Y, en el diseño de las pruebas se debe introducir el componente oral; si 
se evalúa lo que se ha enseñado, entonces, habrá que enseñar cómo desarrollar las 
destrezas orales dentro y fuera del aula. 
 
Palabras clave: adquisición, ELE, alunos, primer ciclo, Camerún. 
  

                                                        
1 Español Lengua Extrangera 
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(Re)visitar o processo evolutivo da fotografia: (re)ver para (re)contar a sua 

importância na sociedade   

  

Rúben QUEIRÓS 
Instituto Superior de Ciências Educativa do Douro, Penafiel, Portugal 

 
Resumo 
 
O mundo está em constante evolução e rapidamente o que hoje é novo é amanhã 
antigo, contudo, não podemos viver o presente sem que tenha existido um passado. 
Assumindo, o caráter Polaroid da sociedade atual, concomitantemente assumimos a 
importância do passado, como forma de património, de conhecimento e de 
desenvolvimento e por isso pretendemos, com esta comunicação, revisitar o passado 
da fotografia que surge pela primeira vez em meados do século XIX, através de 
Niépce, ainda que através das pinturas realistas e da câmara obscura já se captassem 
imagens por meio de exposição luminosa. Neste sentido, para tornarmos exequível 
este trabalho procedemos a uma análise e interpretação de diferentes fontes 
bibliográficas tendo como principal objetivo traçar o caminho percorrido pela fotografia 
até aos dias de hoje dando conta das evoluções técnicas que a fotografia foi sofrendo, 
por um lado, bem como dos diferentes papéis que a fotografia foi desempenhando na 
sociedade, por outro. Neste estudo, pudemos aferir que o processo evolutivo da 
fotografia acompanhou o processo de desenvolvimento sociedade e que apesar da 
maior ou menor importância que lhe vem sendo atribuída é, desde sempre, uma forma 
de arte, uma vez que através da imagem se podem perpetuar momentos, mais íntimos 
ou mais públicos, que podem (re) contar ou (re)contruir histórias e narrativas passadas. 
Foi igualmente curioso apreender os diferentes rituais associados ao ato de se tirar 
uma fotografia, os quais estavam intrinsecamente associados aos modos de vida; logo, 
permitimo-nos inferir que, desde sempre, teve um papel preponderante na educação 
e no desenvolvimento das sociedades. 
 
Palavras-chave: Imagem, fotografia, história, desenvolvimento. 
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Evaluation des connaissances des méthodes contraceptives chez les élèves de 

seconde à Libreville 

  

Elvire Nancy NKOLO MENSAH 
Professeur d'EFS, Diplômée de l'ENS - CES d'Akanda, Libreville, Gabon 

 
Résumé 
 
Selon l'EDS (2012), au Gabon, la fécondité des adolescentes est très élevée: 28% des 
jeunes filles de 15 à 19 ans ont déjà commencé leur vie féconde et plus de 23% sont 
déjà mères. Par ailleurs, selon Mimbila -Mayi et al. (2011) sur une enquête menée 
auprès de 1469 adolescents (âgés de 10 à 19 ans), il ressort que plus de 55,3% d'entre 
elles ont déjà pratiqué un avortement par cause d'absence de désir d'enfant, d'une part 
et la non utilisation des moyens de contraception d'autre part. La même enquête révèle 
que les adolescents gabonais ont une mauvaise connaissance de l'ensemble des 
méthodes contraceptives. De plus, le système éducatif ne favorise pas la connaissance 
et l'appropriation des méthodes contraceptives. En effet, dans l'enseignement 
secondaire général, par exemple, les thèmes relatifs aux dispositifs contraceptifs ne 
sont pas abordés sous forme de savoirs mais plutôt comme savoir-faire dans le 
programme de 4ème en SVT et dans la thématique "Education sanitaire" pour la classe 
de seconde en Economie familiale et sociale. De ce fait, notre problématique se décline 
comme suit: Quel est le degré de connaissance des élèves de seconde sur les 
méthodes contraceptives? Quelles sont les sources d'informations autour des mêmes 
méthodes contraceptives? Enfin, quelles sont leurs pratiques en matière de 
contraception? Notre étude à pour but d'évaluer les connaissances des adolescents en 
milieu scolaire sur les différentes méthodes contraceptives. Précisément, l'étude vise 
à analyser auprès des élèves de seconde leur degré de connaissance sur la pluralité 
des méthodes contraceptives et leur utilisation. Pour atteindre les objectifs fixés, nous 
avons mené une enquête par questionnaire auprès des élèves de seconde dans 
quelques lycées de Libreville.   
 
Mots clés: adolescents, connaissances, contraception, évaluation, méthodes 
contraceptives. 
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Projeto “Experimentando Gota a Gota”: Uma experiência de aprendizagem 

colaborativa 

  

Gilberto SOARES & Marisa OLIVEIRA 
Instituto Superior de Ciências Educativa do Douro, Penafiel, Portugal 

 
Resumo  
 
Com esta comunicação pretendemos dar a conhecer o trabalho levado a cabo no 
âmbito da Unidade Curricular de Projetos em Contextos Educativos do 3º ano da 
licenciatura em educação básica. Trata-se de um trabalho encetado com um grupo de 
alunos que provêm, na sua maioria, de famílias de baixo nível de escolaridade, fator 
este que parece ter implicação direta nas expectativas escolares dos alunos. 
Concomitantemente, um contexto desfavorecido a nível social, económico e cultural 
também se repercute, na Escola, em elevados níveis de desmotivação e de reduzido 
empenho. Assim, tivemos como principal objetivo desenvolver o projeto 
“Experimentando Gota a Gota”, por forma a permitirmos aos alunos fazerem coisas de 
que realmente gostassem, motivando-as para aprender a aprender, ou seja, a 
envolver-se ativamente na construção das suas próprias aprendizagens, investigando, 
observando, experimentando e pensando, entendendo melhor o mundo que os rodeia, 
aprendendo de uma forma ativa e significativa. Em termos metodológicos, centrarmo-
nos numa metodologia com enfoque qualitativo onde se aspirou que a intervenção 
pedagógica se ajustasse a uma perspetiva de ensino e de aprendizagem ativa, 
baseada no desenvolvimento de capacidades, descoberta, análise e reflexão, 
valorizando o trabalho prático através de diversificadas atividades experimentais, pois 
cremos que com a prática da aprendizagem por descoberta se poderão adquirir 
competências que podem ser utilizadas e/ou transpostas noutros campos. Apesar de 
se tratar de um trabalho inacabado pudemos, até então, apurar a importância das 
atividades experimentais no ensino do estudo do meio no primeiro ciclo, 
nomeadamente o valor da manipulação de materiais, da observação de factos e de 
aprendizagem por descoberta e, sobretudo, do papel preponderante da aprendizagem 
cooperativa. 
 
Palavras-chave: atividades experimentais, prática, partilha, saberes. 
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Desafia-te: Promoção da Educação para a Saúde 

  

Fernanda SANTOS 
Instituto Superior de Ciências Educativa do Douro, Penafiel, Portugal 
 
Resumo  
 
Com esta comunicação pretende-se dar a conhecer um projeto levado a cabo no 
estágio que, no âmbito do Curso Técnico Superior Profissional de Serviço Familiar e 
Comunitário, se está a desenvolver na C.M. de Castelo de Paiva, no serviço de Ação 
Social. Assim, este projeto nasce da necessidade do desempenho do papel 
fundamental da capacitação das crianças do concelho de Castelo de Paiva para a 
aquisição de hábitos de vida saudáveis e consequentemente na obtenção de ganhos 
em saúde. A argumentação e fundamentação do projeto sustentou-se na tríade: 
pedagogia social, família e comunidade, recaindo a enfase em sete componentes. A 
sua aplicabilidade decorre através de ações de sensibilização, nomeadamente no 
domínio da Educação Ambiental, da Prevenção da Violência, da Educação Alimentar, 
da Saúde Mental, da Atividade Física, da Educação Oral, dos Afetos e da Educação 
para a Sexualidade. Para o efeito, já foram encetados alguns processos de negociação 
com parcerias com os diversos gabinetes da nossa Câmara Municipal, bem como as 
demais IPSS´s do Concelho. Tratando-se dum projeto, ainda em curso, não nos é 
possível apresentar resultados. Contudo é espectável que no final do projeto seja 
possível aferir mudanças e/ou melhorias de comportamento, relativamente aos hábitos 
de vida saudáveis.  
 
Palavras-chave: capacitação, pedagogia social, família, comunidade, parcerias. 
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La enseñanza por las tiras cómicas africanas: Propuestas didácticas para una 

nueva enseñanza del español en Gabón 

  

Hilaire NDZANG NYANGONE 
Maitre Assistant CAMES, CRAAL/ENS, Libreville, Gabon 

 
Resumen 
 
Heredado de la colonización francesa, el sistema educativo gabonés es una copia del 
de la antigua metrópoli. Pero, contrariamente a Francia, Gabón no logra todavía 
integrar las nuevas imágenes en su sistema educativo. Por lo que se refiere a la 
enseñanza de ELE, las nuevas tecnologías de la información y el diluvio de imágenes 
que generan son generalmente excluidas de las prácticas de clases. A contrario, las 
enseñanzas siguen haciéndose exclusivamente a partir de los textos. La consecuencia 
es la monotonía y el aburrimiento que incitan los aprendices gaboneses a 
desinteresarse de la enseñanza y del aprendizaje del español. Haciendo nuestro el 
propósito de Gœthe según él que: La imagen produce tres tipos de lectores: los 
primeros juzgan sin gozar, los terceros gozan sin juzgar y los intermediarios juzgan 
gozando y gozan juzgando, queremos demostrar que a través de la mixtura 
imagen/texto que las caracteriza y la contextualización de lo contado, las tiras cómicas 
africanas extraídas de las redes sociales tan apreciadas por los jóvenes africanos 
pueden revitalizar las clases de ELE en Gabón dado que asocian el placer y el 
aprendizaje. Lo demostraremos a partir de muestras de actividades llevadas a partir 
de unas tiras cómicas sacadas de la página web del ilustrador ecuatoguineano Ramón 
Esono Ebale. El interés de este trabajo es luchar contra la monotonía y el aburrimiento 
en clase de ELE en Gabón. 
 
Palabras clave: aburrimiento, aprendizaje, enseñanzas, Gabón, tira cómica. 
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O papel da narrativa musical na formação de professores do Ensino Básico 

  

Bruna SILVA & Cláudia RIBEIRO 
Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro, Penafiel, Portugal 

 
Resumo 
 
Quando falamos em formação de professores significa, por um lado, reconhecer a 
rutura com esquemas e posições unívocas e consensuais que visam fixar um estatuto, 
homogeneizar e limitar a riqueza do trabalho teórico, e por outro lado, assumir uma 
posição de abertura, de movimento, de heterogeneidade, de pluralidade, de 
diversidade e, logo, de diálogo, de debate e reflexividade. Ora, assumindo-se uma 
pluralidade de desafios ao professor do séc. XXI cremos que a formação destes 
profissionais deve ser abrangente e contemplar diferentes vertentes: saber de 
referência, valores éticos e valores estéticos, ou seja, uma formação integral. Com 
esta comunicação, pretendemos, então, pôr em evidência o papel da formação musical 
na formação dos professores de ensino básico, através do trabalho desenvolvido na 
Unidade Curricular de Expressão Musical. Isto é, através da análise e interpretação da 
literatura, assim como dos trabalhos práticos elaborados em contexto de sala de aula 
e outos com alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Concluímos que a Educação 
Musical pode contribuir para a melhoria das práticas dos professores de ensino básico, 
porque contribui para uma qualificação pessoal, crítica e reflexiva, e para a 
conscientização da responsabilidade para as questões educacionais, formais e não 
formais.  
 
Palavras-chave: narrativa musical, formação professores, ensino básico. 
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A importância da Cultura Visual para a Literacia Visual 

  

Gabriel SILVA 
O Malmequer, Infantário e Centro de Estudos, Lda., Marco de Canaveses, Portugal 

 
Resumo  
 
O Currículo Nacional do Ensino Básico (CNEB) indica que o aluno deve ter a 
oportunidade de vivenciar aprendizagens que o conduzam ao aperfeiçoamento das 
aptidões artísticas, a fim de alcançar a “Literacia em Artes”, ou seja, a competência de 
comunicar e analisar significados, por meio das linguagens das disciplinas artísticas e, 
fundamentalmente, a compreensão da obra artística e das suas funções nos seus 
âmbitos social e cultural envolventes. Com esta comunicação pretendemos dar conta 
de um trabalho desenvolvido no âmbito do Mestrado de Ensino em Educação Visual e 
Tecnológica no Ensino Básico, apresentado à Escola Superior de Educação de 
Bragança e que teve como problema de estudo: "O desenvolvimento de conteúdos da 
Cultura Visual contribui para o aumento da Literacia Visual dos alunos do 3.º Ciclo do 
Ensino Básico (CEB), da Escola Secundária C/ 3.º Ciclo de Marco de Canaveses?".  
Desta feita, definiu-se como objetivo geral a análise de dados nas diferentes áreas da 
Cultura Visual, de modo a contribuir para uma reflexão mais aprofundada deste 
conteúdo. Para o tornarmos exequível optou-se por uma metodologia interpretativa 
que nos permitiu proceder a uma análise e interpretação de diferentes fontes 
bibliográficas, bem como a aplicação de um questionário aplicado em duas fases 
distintas. Após o tratamento de dados, pudemos apurar, que o estudo dos conteúdos 
da Cultura Visual conduz a alterações positivas, por parte dos alunos, em relação ao 
gosto pela disciplina artística, à atenção que dedicam à Publicidade e à visualidade 
que os rodeia no quotidiano, aos conhecimentos que detêm no ramo da Arte e à 
perceção pessoal sobre a área da Cultura Visual. Ou seja, foi possível aferir que a 
Cultura Visual necessita imprescindivelmente de ser “cultivada” nas mentes dos alunos 
do 3.º CEB, para que eles possam alcançar com mais sucesso a “Literacia em Artes” 
que o CNEB aponta para o Ensino Básico.  
 
Palavras-chave: cultura visual, educação básica, desenvolvimento, aprendizagem. 
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Entre a vida profissional, familiar e pessoal: oportunidades ou ameaças? 
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Resumo 
 
Apesar das galopantes transformações societárias, a conciliação entre vida 
profissional, familiar e pessoal é, ainda, uma preocupação com que muitas mulheres 
se deparam nos dias de hoje. As responsabilidades familiares e as exigências 
profissionais são dimensões, geralmente, difíceis de conciliar, podendo causar 
transtornos diversos no seio de muitas famílias, pois enquanto mães, esposas, 
mulheres, filhas, irmãs, amigas, professoras, colegas (…), conciliamos diferentes 
papéis e, consequentemente enfrentam-se múltiplos desafios, pois conciliar significa 
harmonizar, aproximar ou tornar compatíveis diferentes interesses ou atividades, de 
maneira a permitir uma coexistência isenta de fricções, de stresse ou de 
inconvenientes o que nem sempre parece acontecer de forma pacífica. Nestes 
pressupostos, pretendemos com este trabalho, fazer uma resenha histórica das 
possibilidades e recursos existentes para facilitar esta conciliação. Assim, para 
materializarmos o trabalho, em termos metodológicos socorremo-nos de uma 
metodologia com enfoque qualitativo, onde através da leitura, análise e interpretação 
dos diferentes programas legislativos visamos gizar a(s) mudança(s) que, 
paulatinamente, se têm apresentado às mulheres por força da (re)organização da 
sociedade. Em termos de resultados, pudemos aferir que durante a 2.ª Guerra Mundial 
a mulher passou a ter um lugar preponderante no mundo do trabalho, pois a 
necessidade de manter todos os setores da economia a funcionar enquanto os 
homens estivessem no campo de batalha mostrou aos decisores políticos que a 
presença das mulheres nas fábricas e nas empresas se tornava indispensável, 
urgindo, assim, adequar o ordenamento jurídico a esta nova realidade. Ao longo das 
últimas décadas, com especial ênfase desde a segunda metade do século XX, passos 
gigantes foram trilhados, no que concerne ao papel da mulher no trabalho, criando-se 
políticas de apoio à família, nomeadamente a introdução das questões da igualdade 
entre os sexos e da princípio da igualdade salarial nas políticas do pós 25 de Abril de 
74, salientando-se, não apenas a responsabilidade pública da importância do trabalho 
feminino e a proteção das mulheres no mercado de trabalho, como também 
desenvolveu, em particular nos últimos anos, uma forte ligação às questões da 
conciliação trabalho/família. No âmbito das políticas familiares, em Portugal, 
destacamos as licenças de maternidade. 
 
Palavras-chave: família, trabalho, comprometimento organizacional. 
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O património cultural como elemento de desenvolvimento e construtor de 

futuro das suas comunidades – o caso da Rota do Românico 

  

Maria do Rosário MACHADO 
Rota do Românico, Lousada, Portugal 

 
“Felizmente existe cada vez mais a consciência de que uma cultura de paz começa 
pela valorização e pelo cuidado relativamente ao património cultural. Quando a 
memória e o património cultural e histórico ajudam a criar bases de entreajuda e 
incentivam o diálogo intercultural, incluindo a melhoria da qualidade de vida, com o 
uso sustentável dos recursos culturais do território, o património cultural torna-se factor 
de paz e de cooperação.” (2018 Ano Europeu do Património Cultural) 
 
 
Resumo 
 
A gestão turística do património é sem dúvida uma discussão premente e de grande 
atualidade. A forte emergência de projetos de desenvolvimento ancorados no 
património e nos recursos endógenos dos territórios, são o resultado relativamente 
recente do surgimento de um conjunto alargado de roteiros, percursos e/ou em rotas 
estruturadas.  
A Rota do Românico, que agrega 12 municípios - Amarante, Baião, Castelo de Paiva, 
Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de 
Ferreira, Paredes, Penafiel e Resende -, tem vindo a representar para o território do 
Tâmega e Sousa um grande desafio, enquanto projeto dinamizador e potenciador do 
desenvolvimento regional, aproveitando um importante património constituído por 58 
monumentos românicos (mosteiros, igrejas, capelas, memoriais, pontes, castelos e 
torres). 
A Rota do Românico visa, assim, constituir-se como uma estratégia dinamizadora para 
a (re)construção de identidade, através da memória e de uma nova economia regional, 
designadamente na área turística e cultural, através da promoção, gestão e animação 
do seu património. 
 
Palavras-chave: património, desenvolvimento regional, românico, identidade, paz. 
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Cooperação para o Desenvolvimento e Internacionalização: Conhecimento, 

influências e contextos. 

  

Júlio Gonçalves dos SANTOS 

Centro de Estudos Africanos – Universidade do Porto, Portugal 

 

Resumo 

 

Esta comunicação pretende suscitar uma reflexão sobre a cooperação para o 

desenvolvimento em educação, partindo não só da literatura em educação e 

desenvolvimento internacional, mas também de uma longa experiência de trabalho e 

de investigação nesta área na Africa Lusófona. A ideia é discutir algumas das 

especificidades da cooperação para o desenvolvimento em educação, enquanto forma 

de internacionalização, chamando a atenção para as agendas, contextos, princípios, 

temáticas e sistemas de conhecimento que caraterizam esta área no âmbito da atual 

Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
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ISPSA – (INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO SÃO FRANCISCO DE ASSIS) 

  

Luciano Patron MATOS 

Director do Instituto Superior Politécnico São Francisco de Assis, Guiné-Bissau 

 

Resumo 

 

ISPSA – (INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO SÃO FRANCISCO DE ASSIS) é 

uma Instituiçao privada sem fins lucrativos e partidario, criada pela Associação dos 

Quadros Leigos Católicos de Guiné-Bissau em 15 de Setembro de 2011 Localiza-se 

em Bissau (Guiné-Bissau), no Bairro de Antula, AV, Dom Sétimio Artur Ferazetta. Tem 

como objectivo proporcionar reais alternativas de formação aos jovens que concluíram 

12º ano, conferindo uma qualificação profissional, a qual proporciona um conjunto de 

respostas adequadas à inserção no mercado de trabalho.  

Para o efeito, é de salientar que está explicitamente inscrito no nosso plano estratégico 

a formação da nossa nova geração que deve ser paulatinamente assegurado até auge 

do poder oferecer cursos médio e superiores. Com a consciência de cumprir esse 

dever, baseando-se na longa experiencia no sector educativo e tendo em conta a 

necessidade de cumprir com as expectativas dos nossos parceiros internacionais.  

A AQUALEICA entende que chegou o momento para elevar o nível curricular para 

implementar em paralelo com o jardim de infância a 12.º ano de escolaridade e as 

formações superiores para nossa juventude de forma poder dar resposta positiva das 

necessidades do país, poder participar na construção nacional e a melhorar a sua 

condição de vida sem, no entanto, palmilhar pelos caminhos tortos do banditismo, 

delinquência e outros.   
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A aldeia de Quintandona: o charme do Xisto numa narrativa visual 

  

Joana BASTOS; Inês PINTO & Mafalda MARQUES 
Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro, Penafiel, Portugal 

 
Resumo  
 
Assumindo-se a importância do Património Artístico e Cultural, seja para a 
preservação das memórias seja para o desenvolvimento de uma região quisemos com 
este trabalho dar a conhecer a Aldeia de Quintandona, localizada no concelho de 
Penafiel, na freguesia de Lagares. Trata-se de uma aldeia histórica portuguesa 
preservada e que conserva a identidade rural do país e do povo, com cerca de 64 
habitantes com uma idade média de 34 anos, referenciada no roteiro da Rota do 
Românico do Vale de Sousa e das aldeias de Portugal e caraterizada como um espaço 
de desmedida beleza pela singularidade das apertadas ruelas, fragrâncias rurais e 
audaciosa gastronomia. 
A especificidade geológica do terreno proporcionou a utilização recorrente do xisto, de 
uma das suas variantes, a ardosia e o granito amarelo em todas as suas construções, 
a utilização destes materiais acentua também o carater pitoresco e tradicional desta 
aldeia, conferindo-lhe um elevado valor patrimonial.  
Assim, através de uma narrativa visual (um filme), realizado no âmbito da Licenciatura 
de Educação Básica, pretendemos levar Quintandona a todas e a todos que, ainda, 
não tiveram a oportunidade de a visitar, demonstrando a preservação da arquitetura 
do edificado da charmosa aldeia, fruto do projeto de requalificação, bem como das 
dinâmicas culturais desenvolvidas ao longo dos últimos anos, nomeadamente 
empreendimentos turísticos como a casa do Agueiro; a casa de campo; o whinebar- 
casa da viúva; a casa de Valxisto; countryHause e a vizinha da viúva, demonstrando 
que a requalificação da aldeia se traduziu num catalisador de desenvolvimento sem, 
contudo perder a sua matriz/identidade, bem como que a consecução do processo é, 
em si mesmo, por demais educativo. 
 
Palavras-chave: património cultural, preservação de memórias, narrativa visual. 
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O Tablet como Forma de Dinamização na Aquisição de Vocabulário na Aula de 

Inglês no 1.º Ciclo 

  

Marta CONDE 
Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro, Penafiel, Portugal 

 
Resumo 
  
A Era Digital domina a nossa sociedade, logo há que tirar proveito desta nova dinâmica 
e usá-la de forma inteligente. Negar o uso das novas tecnologias em contexto sala de 
aula é não valorizar o seu potencial, tal como acontece no dia-a-dia, por exemplo, a 
nível laboral. Assim sendo, esta investigação visou demonstrar como um professor, 
apostando num ensino através da multimédia, pode desta forma encorajar os alunos 
na aquisição de léxico. Em suma, o uso do tablet pode criar um autêntico contacto com 
a língua, visto que pode ser usado tanto dentro como fora do contexto sala de aula, 
logo a criança pode utilizá-lo no seu dia-a-dia e, dessa forma, adquirir vocabulário de 
forma natural e no seu próprio ritmo. 
A investigação desenvolvida tinha como objetivo entender se era possível o uso do 
tablet em contexto sala de aula no 1.º CEB (1.º Ciclo do Ensino Básico) e se o 
vocabulário era apreendido através do seu uso.  A investigação incidiu sobre a minha 
própria prática pedagógica, a qual decorreu durante as aulas da Prática 
Supervisionada a uma turma do 4º ano de escolaridade. Visto que não havia muitas 
investigações no âmbito do uso da multimédia no 1.º CEB com a língua estrangeira, 
obrigatoriamente tive que fazer umas adaptações metodológicas de forma a 
corresponder à realidade do 1.º CEB. 
Após a investigação foi possível constatar que de facto era possível o uso do tablet na 
sala de aula do 1.º CEB adquirindo, simultaneamente, o vocabulário lecionado nas 
aulas. Embora nesta investigação, o uso do tablet se tenha revelado positivo na 
aquisição de vocabulário, não invalida o facto que os professores possam optar por 
esta estratégia para explorar outras competências linguísticas. É pertinente que o 
professor reflita sobre a sua prática de modo a promover o sucesso dos alunos. 
Contudo, é importante entender o processo desenvolvido durante a investigação para 
que se entenda o porquê do seu sucesso face a outras investigações desenvolvidas 
com a mesma temática, mas com diferentes sujeitos de investigação. 
 
Palavras-chave: aquisição de vocabulário da língua estrangeira, ferramentas 
multimédia, 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
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El extranjerismo en la lengua fɔn de Benín y su influencia sintáctica en el habla 

de sus locutores 

  

Vincent HERMANN BATAMOUSSI 
UAC/FLLAC/DPHCA, Benin 

 
Resumen 
 
La presencia de los extranjerismos (sobre todo del portugués y del español), en la 
lengua fɔn hablada en Benín es relevante y se halla en casi todos los sectores de la 
actividad humana. Los locutores de esta lengua usan vocablos que provienen del 
español y del portugués sin preocuparse de sus orígenes. El análisis del fenómeno 
lingüístico de las retenciones de las lenguas ajenas no es nuevo. Prueba de ello, esta 
temática ha sido investigada y desarrollada por Einar Haugen (1950). Su modelo 
consiste en la reproducción de patrones de una lengua A en otra lengua B. La 
identificación, la evaluación y la precisión de la verdadera procedencia de los vocablos 
portugueses y españoles en la lengua fɔn, constituyen el núcleo de este artículo. 
Indaga sobre hasta qué punto los locutores son conscientes de la presencia de estas 
retenciones lingüísticas en algunas de nuestras lenguas nacionales. Como 
metodología, esta investigación se hizo a partir de la observación, de las entrevistas 
de 334 informantes y de la lectura de obras y artículos relacionados con el tema. Este 
trabajo previo nos permitió reunir datos que hemos seleccionado, clasificado y 
ordenado. Lo que nos permitió abordar los aspectos más importantes y así sacar a la 
luz la pérdida de la riqueza lexical de la lengua fɔn de antaño y cómo las retenciones 
de vocablos del portugués y del español la invadieron hasta deformarla. 
 
Palabras clave: iberos, afro ibero americanos, retenciones, préstamos lingüísticos, 
impactos  
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Conhecer para intervir - Análise das práticas agressivas entre alunos do 2.º e 

3.º Ciclos 

  

Isabel Maria BARBOSA 
Agrupamento de Escolas de Lousada Este, Portugal 
 
 
Resumo  
 
Ao longo dos tempos tem existido na escola uma preocupação constante com a 
transmissão de valores de respeito pela pessoa humana. Não obstante esta 
preocupação, os fenómenos de agressão entre jovens são uma realidade, no seio das 
nossas escolas. No entanto, é necessário fazer a distinção entre uma simples 
agressão isolada e a violência de modo continuado, em contexto real ou virtual, 
nomeadamente, bullying ou cyberbullying. Esta é uma problemática que, embora não 
sendo recente, se revela pertinente, uma vez que afeta os nossos jovens, sendo muitas 
vezes silenciosa. 
Com este trabalho pretendemos aferir se existem situações de violência e/ou bullying 
na escola em estudo, tentando perceber o que está a ser feito, bem como deixar 
algumas propostas de intervenção para minimizar o problema. 
Neste trabalho é utilizado o método investigação-ação. A técnica de recolha de 
informação escolhida foi o inquérito por questionário, feito numa amostragem de 183 
alunos - 88 alunos do 2.º ciclo e 95 alunos do 3.º ciclo (30% dos alunos de cada turma, 
à exceção dos alunos em anos terminais CEF e 9.ºano). A análise estatística descritiva 
e inferencial dos questionários, permitiu chegar a propostas de estratégias de 
intervenção e de prevenção. 
Da análise dos dados recolhidos nos inquéritos constata-se que o bullying, de um 
modo geral, assume algum significado na escola, dado que cerca de um terço dos 
alunos diz-se vítima de bullying, sendo ligeiramente superior no 3.º ciclo. Quanto ao 
local das agressões, verifica-se que as mesmas ocorrem, sobretudo, nos espaços 
exteriores da escola (recreios). Quanto ao bullying virtual, verifica-se que este é pouco 
significativo no 2.º ciclo, assumindo pequenas proporções no 3.º ciclo, pelo que a 
intervenção deverá ser feita sobretudo ao nível da prevenção. A escola responde com 
alguma eficácia aos problemas de bullying que vão surgindo, podendo sempre encetar 
um processo de melhoria, porque possui em si recursos humanos e materiais, que 
deverão ser canalizados para a prevenção e intervenção a este nível. 
 
Palavras-chave: violência, bullying, cyberbullying, diagnóstico, intervenção. 
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La formación de recursos humanos en salud necesarios para el mundo y los 

paradigmas vigentes 

  

Leyani de OLIVEIRA & Amélia MANDANE 
Professoras Auxiliares, Docente na Faculdade de Ciências de Saúde da 
Universidade Lúrio, Moçambique 

 
Resumen 
 
Se reflexiona sobre los paradigmas vigentes para la formación de recursos humanos 
en salud necesarios para el mundo, tomando en consideración algunos de sus 
determinantes como: voluntad política, recursos financieros y flujo migratorio. Se 
ponen de manifiesto las causas e implicaciones, en última instancia, sociales, de la 
utilización del modelo flexneriano para la formación de estos recursos. Se analizan 
además los diferentes retos que enfrenta hoy a nivel mundial la educación de pregrado 
y posgrado en Ciencias de la Salud específicamente en Mozambique. 
  
Palabras clave: recursos humanos; informe de Flexner; voluntad política. 
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Reflexion sobre la presentación verbal de un trabajo en las ciencias de  salud 

  

Leyani de OLIVEIRA & Amélia MANDANE  
Professoras Auxiliares, Docente na Faculdade de Ciências de Saúde da 
Universidade Lúrio, Moçambique 

 
Resumen 
 
Se exponen, entre otros aspectos de interés, las principales cualidades que debe 
poseer el orador para presentar exitosamente un trabajo, los elementos no verbales 
que influyen en la comunicación, el uso de los medios audiovisuales y algunas 
características a valorar con respecto al auditorio que favorece la comunicación en las 
ciencias de salud. 
 
Palabras clave: comunicación científica; educación profesional; presentación de datos. 
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Interfering attitudes and to aprendizaje and its correction 

  

Leyani OLIVEIRA; Carlos Manuel OLIVEIRA; Amelia MANDANE & Mercedes Soler 
LAITTE 
Docente na Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade Lúrio, Moçambique 

 
Summary 
 
It expounds on the role of attitudes in the learning process and particularly those with 
negative directionality, which is identified as interfering attitudes to learning, because 
its negative connotation in many cases leads to academic failure and university 
desertação. It is also explained, with a systemic deterministic approach, the formation 
mechanism of these interfering attitudes to learning and establishes a favorable rating 
of a much more precise attention by the teacher dominating the pedagogical strategy 
instituted for their correction, which is here designed with the theoretical and practical 
elements necessary. it is necessary that the university teachers, apply the knowledge 
and techniques to correct interfering attitudes to learning, in order to achieve more 
competent graduates. 
 
Keywords: learning, interfering attitudes, professional motivation, academic 
performance. 
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