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A EDUCAÇÃO mais próxima da Comunidade local 

Um Agrupamento com Projetos 
Agrupamento de Escolas da Lourinhã 
Projeto 
"EM QUE PENSAS TU?" 

A partir do livro Em que pensas 
lu?, dc Laurent Moreau, os 
alunos do 7" C construíram um 
livro digital, no âmbito da 
disciplina dc Português. O 
conteúdo deste livro é compos-
to por frases e ilustrações 
criadas pelos alunos. Recorren-
do a páginas da internet como 
«Avachara» ou «Face», cada 
aluno criou um avatar e depois 
escreveu urna frase que respon-
desse à pergunta do título da 
obra. 

O resultado desta primeira 
fase do projeto esteve exposto 
no átrio principal da Escola, de 
24 de outubro a 5 de novembro, 
com o apoio da Biblioteca 
Escolar. A exposição visa, 
também, a comemoração do 
MIBE - Mês Internacional das 
Bibliotecas Escolares, cujo tema 
é «Vamos imaginar!», apelando 
à participação da comunidade 
escolar. A Professora 
Bibliotecária proporcionou a 
possibilidade de alunos, 
professores e funcionários 
participarem, escrevendo os 
seus pensamentos junto à 
exposição. 

O projeto continua a decor-
rer, desta vez, na disciplina de 
Francês e, posteriormente, os 
alunos completarão o livro com 
frases cm Inglês. 

EXPOSIÇÃO 
COMEMORATIVA DO 
CENTENÁRIO DO 
NASCIMENTO DE SOPHIA 
DE MELLO BREYNER 
ANDRESEN 
No âmbito das comemorações 
do Centenário do Nascimento 
da escritora Sophia de Meio 
Breyner Andresen, durante o 
mês de novembro, esteve 
patente para toda a comu-
nidade educativa, no átrio da 
Escola Básica Dr. Afonsó 
Rodrigues. Pereira, em Mira-
gaia, a exposição de trabalhos 
com excertos da obra da autora 
e respetivas ilustrações. Estas 
foram realizadas pela turma  

4" H e por todas as turmas do 2." 
e do 3." Ciclos. Esta iniciativa 
integra o Plano Anual dc 
Atividades do Departamento dc 
Português, em colaboração com 
a Biblioteca Escolar, e celebrou 
desta forma original a voz da 
escritora por onde passa «o 
inundo e a vontade de o tornar 
real, nítido e justo corno são as 
palavras». 

Grupo de Investigação 
no I.° ciclo do ensino básico - 
Estudo de Aula no 
Agrupamento de Escolas 
da Lourinhã 

Foi criado um grupo de 
investigação no Agrupamento 
de Escolas da Lourinhã, cujo 
objetivo é desenvolver dois 
estudos de aula a incidir na área 
disciplinar de Matemática, no 
período compreendido entre 
2020 e 2021. O grupo é 
constituído por 5 docentes a 
lecionar no I.° ciclo do ensino 
básico - Esteia Mendes, Eliana 
Rebelo, Fátima Alexandrino, 
José Grachinha e Gorete 
Fonseca (coordenadora) - e 
tem a supervisão científica do 
Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa. O 
estudo de aula (também 
chamado de Lesson Study) é 
um conceito importado do 
Japão, onde se encontra 
enraizado. É um processo de 
desenvolvimento profissional 
que se desdobra em três fases 
principais: i) planeamento de 
uma aula sobre determinado 
conteúdo programático; ii) a 
realização, observação e 
gravação dessa aula de 
investigação; iii) reflexão pós-
-aula. 

O estudo de aula obedece a 
uma estrutura pré-definida. 
Inicialmente, nas primeiras três 
sessões/reuniões, é apre-
sentado o conceito de estudo de 
aula, escolhido o conteúdo a 
lecionar, é feito o reconhe-
cimento e aprofundamento do 
tópico em diversos documentos 
orientadores (programa, manu-
ais, aprendizagens essenciais, 
literatura,...) e são definidos os 
objetivos do que se pretende  

aprendizagem do conceito da 
multiplicação no 2° ano de 
escolaridade, estando o grupo, 
neste momento, a preparar/ 
planificar a sequência didática 
que antecede a gravação da aula 
de investigação. 

Os dados recolhidos, depois 
de analisados, serão divulgados 
em seminários e em artigos 
científicos. ■A.E.L. 

Nesta primeira edição de 2020, quero 
endereçar a toda a Comunidade 
Educativa votos de Feliz Ano Novo! 
O ano novo traz-nos a força e a 
energia redobradas para continuar a 
proporcionar as melhores condições 
para o processo de ensino aprendi-
zagem. Nesse sentido, é objetivo 
estratégico dar continuidade a 
projetos educativos relevantes e 
inovadores. alicerçados numa forte 
componente técnica e científica. 
Prova disso é a criação de um grupo 
de investigação no 1.° ciclo do ensino 
básico - Estudo de Aula (Lesson 
Study) - com a participação de vários 
docentes do nosso Agrupamento e o 
acompanhamento científico do Prof. 
Dr. João Pedro da Ponte. do Instituto 
de Educação da Universidade de 
Lisboa. O trabalho colaborativo entre 
docentes e a reflexão partilhada 
sobre metodologias e.estratégias de 
ensino são também fatores 
promotores do sucesso educativo 
dos alunos. 
"Saberes e sabores" poderia ser o 
mote para um conjunto de atividades 
levadas a cabo na Escola Básica Dr. 
Afonso Rodrigues Pereira - Miragaia. 
Os crepes da avó e o workshop de 
chocolate trazem uma doçura 
especial, um enfoque importantíssi-
mo no convívio intergeracional e uma 
estreita ligação ao meio. Mas o 
expoente máximo desta ligação ao 
meio é, sem dúvida, o projeto 
«Dinossauro Miragaia» com o 
contributo de dois paleontólogos de 
referência - Francisco Costa e Octávio 
Mateus (Universidade Nova de 
Lisboa). Neste projeto, os alunos têm 
o privilégio de ouvir os melhores 
especialistas na paleontologia e de 
visitar o local onde foi descoberto o 
dinossauro Miragaia longicollum. 
As bibliotecas escolares são outro 
pilar fundamental na ação educativa 
que é desenvolvida no Agrupamento 
de Escolas da Lourinhã, Têm um 
papel crucial na articulação curricular 
e no desenvolvimento de várias 
literacias que, nos nossos dias, 
vão muito para além do ler e do 
escrever • é essencial perceber. 
interpretar e refletir. 
Por aqui, fazemos este caminho: 
permanentemente inacabado, de 
consolidação de aprendizagens e de 
abertura de horizontes, orientados 
pelo provérbio chinês que nos revela 
que mais importante do que dar o 
peixe é ensinar a pescar. 

O Diretor 
Bruno Santos 

investigar. 
Nas sessões seguintes que 

antecedem a aula de investi-
gação gravada, os professores 
planificam uma sequência 
didática que antecede a tarefa 
exploratória, resolvem várias 
tarefas como forma de iden-
tificar/antecipar possíveis 
dificuldades 'dos alunos, 
aplicam essas mesmas tarefas 
nas suas turmas e refletem sobre 
os dados recolhidos. 

Na última reunião, é pre-
parada ao pormenor a sequên-
cia da aula de investigação 
gravada. É escolhido o professor 
que vai lecionar a aula e res-
petiva turma, definidas estra-
tégias para lidar com as possíveis 
dificuldades que os alunos 
possam apresentar durante a 
realização da tarefa, são 
definidos os segmentos da aula 
(apresentação, trabalho autó-
nomo dos alunos, discussão 
coletiva e síntese) e atribuído o 
tempo a cada um deles. A aula 
não ultrapassa os 90 minutos. -

É ainda definido o modo de 
trabalho dos alunos (de pares, 
individual, em grupo,...), como 
o professor vai conduzir a aula 
em cada etapa/segmento e o 
modo de agir dos observadores 
em cada urna das etapas da aula. 
Já no decorrer da aula de 

investigação, à medida que os 
alunos vão resolvendo a tarefa 
exploratória, os professores 
observadores vão tirando notas 
sobre os processos de que os 
alunos se socorreram para 
resolver determinado desafio, 
nomeadamente as estratégias 
ou representações usadas e/ou 
explicitadas pelos alunos. O 
objetivo principal é tornar os 
professores mais atentos aos 
processos de raciocínio dos 
alunos e às suas dificuldades, de 
modo a serem mais eficazes no 
planeamento, gestão e cons-
trução de tarefas, adequando-as 
aos processos de aprendizagem 
dos alunos e, assim, melhorar 
não só à qualidade das a-
prendizagens dos alunos mas 
também as práticas dos 
professores. 

Neste primeiro estudo de 
aula, o tópico escolhido é a 
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