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“É melhor que haja perguntas sem resposta  
 
que respostas sem perguntas”  



Inovação  



Inovações nas escolas: de que falamos? 

 

:: rompem com práticas tradicionais e o “sempre foi assim” 

:: geram climas de aprendizagem ativa e criam vínculos  

   apaixonantes com o conhecimento 

:: inovam nas salas de aula e na organização institucional 

:: têm por base evidências científicas 

:: são inovações reais, concretas, não são ideias ou teorias 

:: são dinâmicas práticas e viáveis 

:: abrem portas e renovam a imaginação pedagógica 



O que diz uma organização internacional como a OCDE: 

  

“Limitar a educação à transmissão de conhecimento académico é 

correr o risco de estupidificar os alunos, reduzindo-os à competição 

com os computadores, ao invés de focar em características humanas 

fundamentais que permitem que a educação fique à frente dos 

progressos tecnológicos e sociais. 



(...)  

Pensar  

- sobre a verdade, domínio do conhecimento humano e da aprendizagem; 

- sobre o belo, domínio da criatividade, da estética e do design; 

- sobre o bem, domínio da ética; 

- sobre o justo, domínio da vida política e cívica; 

- sobre o sustentável, domínio da saúde, da natureza e da educação física.  

 



(...)  

 

São apenas alguns exemplos. 

Juntamente com as capacidades cognitivas e de aprendizagem, é 

importante que os alunos desenvolvam fortes competências sociais e 

emocionais, que os vão ajudar a equilibrar e definir a sua personalidade. 

Isto pode incluir traços de carácter como perseverança, empatia, resiliência, 

mindfulness, ética, coragem ou liderança” 
 

Andreas Schleicher, Observador, 11 de fevereiro de 2017. 



Quem quer inovar, tem de: 
 
:: Refletir, procurar 

 (nasce de uma reflexão, uma ideia, uma necessidade, um projeto) 
:: Co-criar 

 (fazê-lo em equipa, em técnicas de design thinking) 
:: Criar um horizonte, definir 

 (desenhar um projeto) 
:: Planear e documentar 

 (como vamos lá chegar, objetivos, fases e responsáveis,...) 
:: Executar 

 (levar ao terreno, fazer com entusiasmo e paixão) 
:: Melhorar 

 (em que é que se está a melhorar? tem de haver melhorias) 
:: Avaliar 

 (avaliar e melhorar permanentemente, sustentar a inovação) 



A inovação educacional 
        
      é um caminho,  
          
  não é um estado a que se chega 

A inovação educacional 
        
      é um caminho,  
          
  não é um estado a que se chega 



AI 1. Gestão autónoma e livre do currículo  
 
:: desenvolver competências de gestão curricular inteligente 

:: realizar as primeiras tentativas, rever e consolidar 

:: visitar outras escolas e conhecer outras experiências, via web 

:: internalizar e acumular conhecimento em pessoas-chave do AE 

:: fundamentar e documentar as opções (até porque...) 

:: flexibilizar equipas pedagógicas, grupos de alunos, disciplinas e horários  



AI 1.1. AbP – Aprendizagem baseada em projetos  
(e em problemas) 
 
:: Temáticos, Interdisciplinares e disciplinares 

:: Projetos dos alunos, individuais ou em grupo 

:: Projetos da escola, organizados pelos professores (preparar em julho...) 

:: horários e planificações anuais flexíveis 

:: e ajustadas aos projetos. 



(...) 
 
:: Módulos temáticos e “steps” 

:: Ligação aos contextos reais de vida 

:: Promover um conhecimento aprofundado  

:: Gestão inteligente e humanizadora do currículo 

:: Coloca o centro na aprendizagem e no aluno 

:: Seguir até aos “roteiros personalizados de aprendizagem” 

:: Banco de dados de projetos (seleção e acumulação)  



A inovação educacional 
        
      é um caminho,  
          
  não é um estado a que se chega 

 
 a tarefa é coletiva e cooperativa 
 
 cada escola pode ser criativa e inovadora 
 
implica reflexão, projeto, tempo e perseverança 



AI 2. Aluno: protagonista da sua aprendizagem 
 
:: Ethos educacional positivo, alegre e promotor de relações empáticas 

:: Profissionais competentes, próximos e com “fé pedagógica” 

:: Flexibilização dos grupos de alunos 

:: Mais aluno: ex. “Aula invertida”, como estratégia de promoção da 

autonomia 



Avançar sempre,  
 

 avançar devagar,  
 

  estacar, para nunca andar para trás. 



AI 3. Desenvolvimento do potencial humano de cada um: 
Inteligências Múltiplas 
 
:: valorizar um desenvolvimento harmonioso e integral 

:: dar oportunidade a cada um de se des-envolver tal como é 

:: imprimir intencionalidade educativa nas múltiplas dimensões da  

   inteligência humana 

:: integrar o fomento destas múltiplas dimensões nas aulas, nos projetos,  

   nas DAC 



 

Avançar devagar, com horizonte, 

 toda a escola tem de adotar  

uma nova gramática escolar, cuidar de uma boa 

comunicação  



AI 4. Educação em, para e com Valores 
 
:: A educação dos valores não pode esperar mais! 

:: O que serão estas pessoas –atuais alunos - num futuro tão incerto e tão  

   dependente da inteligência artificial? 

:: Promover a  integração dos valores de modo transversal, nas várias  

   atividades, com intencionalidade e objetividade 



AI 5. Avaliação, o calcanhar ... de quem classifica! 
 
:: Enriquecer a avaliação, sobretudo a formativa, é a que mais serve a  

   melhoria das aprendizagens 

:: Implicar os alunos: autoavalização e heteroavaliação de pares 

:: Fomentar a aprendizagem reflexiva 

:: Professores preparados para feedback permanente, novas modalidades  

   e instrumentos de avaliação: ex. portefólios, exposições, debates,  

   trabalhos de pesquisa e  ...grelhas de várias observações,  

   autoavaliações, mapas e quadros na parede... 

:: Dar a conhecer aos pais o rigor do trabalho que se faz e da avaliação que  

   se implementa. 



 

 para provocar a mudança  

  há que mudar primeiro  



AI 6. Professores mais envolvidos e implicados 

 

:: Retomar os princípios éticos fundamentais da profissão 

:: Preparar profissionais com o máximo de cuidado e o maior investimento 

:: Promover a interrogação/reflexão constante: que se faz, porque se faz,  

   como se faz, com que resultados, porquê e como se pode fazer melhor? 

:: Investimento em formação: profissionais críticos e criativos, paixão pela  

   educação, entusiastas, comprometidos com a sua missão e com a  

   instituição 

:: Planos intensivos e contínuos de formação, ao longo do longo processo  

   de inovação (encontros semanais) 



(...) 
 

:: Professor: é um membro de uma comunidade profissional 
:: Tem de se trabalhar colaborativamente (aprende-se fazendo) 

:: Sem cooperação, nada de sustentável se conseguirá 

  



AI 7. Os espaços, o “terceiro educador” 
 

:: Novos espaços, que se preparam em equipa, com os professores 

:: Não se trata de construir novas escolas, mas de criar novos espaços de  

   aprendizagem 

:: Usar as paredes como registos de evidências, colocar mais vidro 

:: Ter luz, flexibilidade, transparência 

:: Criar não salas de aula para uma turma, mas múltiplos espaços: uns  

   maiores para 60-80 alunos, outros para trabalho de pequenos grupos,  

   outros para trabalho individual, criar arquipélagos de trabalho 





  

:: 
a mudança deve ser sempre sistémica,  

mesmo quando se está no início do caminho  
:: 



AI 8. Personalização da aprendizagem, também graças à 
tecnologia 
 

:: Expansão da dimensão digital da instituição escolar e dos recursos  

   curriculares 

:: Propostas pedagógicas para o ensino-aprendizagem da criatividade  

:: Revolução da formação dos professores e técnicos, com inovação em  

   pequena escala, sala a sala, aula a aula, projeto a projeto, com acesso à  

   qualificação contínua, via web. 

:: Acesso às melhores práticas internacionais, em escolas de todo o  

   mundo. 



AI 9. Recursos digitais para nativos digitais 
 

:: bases de dados curriculares digitais/substituição progressiva dos manuais 

:: integração de outros recursos 

:: integrar tablets e vários dispositivos móveis  

:: ... Caminhar para um escola e um edifício digital 

 



AI 10. Comunicação com as famílias e novas parcerias entre 
educadores 
 

:: criar uma boa política de comunicação: atempada, rigorosa, apelativa,  

   mobilizadora, credível 

:: entre educadores da escola e da família (muito mais juntos, porque hoje é 

mais  

   difícil educar para o essencial) 

:: Criação de “escolas de pais” 

:: Como o realizar? Implica mudanças a muitos níveis... até aos órgãos de  

   gestão 

:: Envolvimento das famílias nas aprendizagens (ex. Projetos) 



AI 11. Ligação em redes de cooperação e entreajuda 
 

:: é decisiva a criação de redes entre-escolas (a nossa grande dificuldade!) 

:: sozinho, nenhum AE vai suportar as dificuldades do longo caminho e  

   superar as mudanças de lideranças 

   (no AE e entre AE, em redes de cooperação: “Erasmus” entre escolas PT) 

:: Edufuturo: uma rede em estruturação 
  



 
:: 

Criar sempre modos de envolver  
os educadores e professores:  

sem participação ativa de todos  
não há comunidade que mude  

:: 



AI 12. Contar com Lideranças intermédias implicadas e 
mobilizadoras 
 

:: inspiradoras, organizadas e promotoras de convergências 

:: com boa capacidade de comunicação e negociação 

   (e se não as temos?  

-É preciso ir cuidando de as vir a ter...) 



AI 13. Contar com uma boa equipa de inovação e 
criatividade 
 

:: incentiva os projetos de inovação e as suas equipas 

:: promove e recolhe novas ideias  

:: liga as várias equipas de inovação pedagógica 

:: recolhe e seleciona recursos para apoiar os colegas 

:: zela pela monitorização e avaliação dos projetos que estão em  

   marcha 

:: enfrenta os conflitos com otimismo, sem os minimizar nem maximizar,  

   prevenindo-os 



(...) 
 

:: não deixa que os projetos a desenvolver sejam impossíveis e que os 

colegas queiram resolver situações que escapam às suas 

possibilidades 

:: confia e ensina a confiar 

:: anima os empreendedores, reconhece o seu trabalho, “arrasta” os 

indiferentes pelo exemplo 

:: capacita todos os educadores 

:: documenta, cria mecanismos de informação ágil, clara e 

transparente, por diversos canais, cria banco de recursos 



(...) 
 

:: cria momentos em que os educadores dizem o grau de satisfação 

que sentem 

:: catalisa e abre a escola lentamente a ideias novas, informa todos 

:: a humildade e generosidade são as marcas salientes do seu perfil de 

equipa 

 



:: :: 

com apoio externo e em rede,  

o caminho faz-se muito melhor  

:: :: 



Síntese de M. Fullan  
 
Oito ingredientes para que as inovações e melhorias escolares 
funcionem, com base nas reformas em curso neste momento: 
1. Relações de elevada confiança e compromisso 
2. Foco na melhoria dos resultados de aprendizagem dos alunos 
3. Práticas de melhoria contínua do ensino (trabalho em equipa  
    profissional dos educadores) 
4. Lideranças claras e formação de competências específicas 
5. Frequentes interações entre os atores envolvidos e aprendizagem 
mútua permanente, para manter vivos os compromissos   



(...)  
 
6. ligação a redes de apoio no exterior, para aprender com outros. 
7. Formar (novas) parcerias entre alunos, professores e famílias 
8. Assegurar os recursos adequados para se sustentar os trabalhos e 
projetos.    



Mas, a história não recua para avançar a inovação 
 
Há muitas limitações, muitas resistências: 
:: o sempre fizemos assim... 
:: o envelhecimento dos educadores 
:: o cansaço e desistência 
:: as mudanças permanentes de políticas (como assegurar a  
   sustentabilidade?) 
:: lideranças atadas ao passado 
:: famílias agarradas “à escola do meu tempo” 
:: instalações inadequadas, só existem salas para turmas tradicionais 
:: conflitos de interesse entre alunos, professores, funcionários, pais,  
   autarcas, etc 
:: dúvidas e problemas: sabemos pouco sobre o novo caminho 
:: falta de tempo para parar, para estudar 
:: não existe “escola de diretores” para uma escola do século XXI  



Mas sabemos quais são os propulsores da inovação sustentada: 
  
1. Uma boa avaliação da situação de partida e do que desencadeia as 
opções de melhoria e a inovação (capacidades estruturais e 
organizativas) 
 
2. A criação de um bom planeamento institucional do horizonte da 
inovação, dos processos de mudança e inovação, dos resultados 
esperados e dos indicadores de avaliação 
 
3. Estabelecer uma boa estrutura organizativa de apoio, um 
ecossistema de apoio e incentivo permanente à inovação 
 



(...) 
  
4. Contar com uma boa equipa de liderança do processo, que valorize 
as competências existentes e imprima um ritmo de capacitação 
permanente dos implicados. 
 
5. Criar um comunidade de práticas inovadoras, equipas internas de 
inovação, motivadas e capacitadas, um clima orientado para a melhoria 
permanente, sem stress. 
 
6. Trabalhar em redes de cooperação com outras escolas e projetos. 
 
7. Contar com os recursos adequados, no momento oportuno. 



Edufuturo: uma rede disponível  



Exemplos	de	recursos	de	apoio	à	Inovação	escolar:	
		
Tornar	a	aprendizagem	visível,	cultura	do	pensamento	

	(David	Perkins,	Making	learning	visible,	Zero	Project	de	Harvard)	
Domínio	da	expressão	e	da	comunicação	verbal	

	(www.school21.org.uk/voice21)	
Instrução	entre	pares	

	(Eric	Mazur,	“peer	instruction”)	
Alunos	especialistas	e	participantes	no	ensino	

	(método	Jigsaw)	
A	hora	do	código	

	(programação	e	pensamento	computacional)	
Aprender	fora	da	escola	

	(“aprendizagem	expedicionária”,	“Outdoor	learning”,	Projeto	GLOBE,	“Educação	Difusa”)	
Criar	uma	escola	criativa,	envolvendo	os	alunos	

	(modelo	elBulli,	com	apoio	da	Telefónica	de	Espanha)	
Criar	alunos	“tutores”:	o	que	ensina	aprende	duas	vezes	

	(Projeto	“redes	de	tutores”)	
	
	



Aprendizagem	invertida	
	(Aulas	para	realizar	atividades	de	aprendizagem	ativa,	acesso	aos	conteúdos	é	realizado	antes;		
	Rede	de	Aprendizagem	Invertida)	

Novos	espaços	escolares-oficina	polivalente	
	(Desde	Malaguzzi,	...	os	“Maker	Spaces”)	

Aluno	perito	de	um	tema,	ao	longo	da	escolaridade	
	(inspirado	em	Kieran	Egan,	com	o	apoio	de	um	tutor)	

Clubes	TED.Ed	
	(espaços	formativos	e	de	exposição	para	alunos	mais	velhos)	

Inquiry-based-learning,	ciência	na	aula	
	(Georges	Charpak,	alunos	assumem	o	papel	de	investigadores)	

Ensinar	como	campeões:	ser	docente	excecional	
	(Rede	“Uncommon	Schools”,	e	orientação	do	livro	“Teach	like	a	Champion”)	

Uso	de	dispositivos	móveis	para	a	aprendizagem	
	(“WonderPoints”,	Bernie	Dodge,	ou	“Curiosa	Mi	Ciudad”)	

Aprendizagem	baseada	em	Projetos_	Horizonte	2020	
	(http://h2020.fje.edu/es)	

Ensino	secundário	para	todos,	aprender	com	a	vida	real	
	(Studio	Schools-	http://studioschoolstrust.org/)	

A	metodologia	“design	thinking”		
	(ver:http://www.designthinkingforeducators.com/	
	e	ainda:	http://designthinking.es/inicio/index.php?success1=0	



Desenvolver	as	múltiplas	inteligências	de	cada	aluno	
	(H.	Gardner	e	Colégio	de	Montserrat:	www.cmontserrat.org)	

Pensar	como	se	aprende/aprender	a	aprender	
	(Ver	School	of	the	future-	www.sof.edu	)	

Aprendizagem	baseada	em	Projetos	
	(Buck	Institute	for	Education,	Studio	Schools)	

Ampliar	as	modalidades	e	instrumentos	de	avaliação	formativa	
	(High	Tech	High	Institute)	

Digitalizar	o	currículo	escolar:	manuais	e	outros	recursos	em	suporte	web	
	(ex.	Kunskapsskolan-Suécia)	

Gamificação,	videojogos	e	robôs	na	escola	
	(quest	to	learn	http://q2l.org		

Redesenhar	os	espaços	escolares	
	(ex.	Rosan	Bosch,	Vittra	Schools;	Centro	Internacional	L.	Malaguzzi-Regio	Emilia:		
	www.regiochildren.it;	Fuji	Kindergarten-http://fujikids.jp	

Novas	organizações	dos	horários	
	(ex.Orestad	Gymnasium	www.oerestadgym.dk	





:: Ter uma equipa de inovação 
 
:: Compreender bem a escola 
 
:: Análise SWOT 
 
:: Focar a ação 
 
:: Equipas de produção 
 
:: Desenhar um plano de ação 
 
:: Colocar em marcha o plano 
 
:: Documentar sempre 


