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REACHING THE ‘HARD TO REACH’:
INCLUSIVE RESPONSES TO DIVERSITY THROUGH CHILD-TEACHER DIALOGUE

Introdução

“Nunca vi as minhas crianças tão empenhadas.”
Professor
“Dá-me vontade de fazer mais coisas. É isso
mesmo, dá-me mesmo vontade de fazer mais
coisas.” Aluna investigadora
“Descobri que era muito mais importante
perguntar aos alunos o que sentiam e o que
pensavam sobre as diferentes atividades que
estávamos a planear.” Professora
“Às vezes sou muito tímido. E é uma sensação
diferente quando temos coragem suficiente
para nos levantarmos em frente a toda a gente e
dizer algo.” Aluno investigador
“Aquilo de que realmente gostei foi o modo
como, posteriormente, os alunos investigadores
foram capazes de apresentar sugestões
realmente fantásticas, algumas das quais nunca
pensámos que pudessem efetivamente fazer
diferença.” Professor
Estes comentários representam algumas
opiniões expressas por alunos e professores
que, durante três anos, estiveram envolvidos no
projeto ‘Reaching the hard to reach: inclusive
responses to diversity through child-teacher
dialogue’ / ‘Alcançar os difíceis de alcançar:
respostas inclusivas à diversidade através do
diálogo aluno-professor’(2017-2020). O projeto,
financiado pela União Europeia, envolveu escolas
primárias [em Portugal, escolas do 1º Ciclo do
Ensino Básico] e universidades de cinco países:
Áustria, Dinamarca, Espanha, Inglaterra e Portugal.
O foco do projeto centrou-se naquele que é um
dos maiores desafios para os professores em toda
a Europa: incluir todos os alunos nas aulas, em
particular aqueles que poderão ser considerados
‘difíceis de alcançar’. Estes poderão ser, por
exemplo, migrantes, refugiados ou alunos com
deficiências, bem como alunos que possam
ser ignorados. O projeto envolveu o recurso
à investigação-ação colaborativa. Tal exigiu
a participação ativa de professores e alunos,
enquanto parceiros de investigação, juntamente
com os colegas das universidades, com o objetivo
comum de melhorar as práticas na sala de aula.

Com o apoio dos respetivos parceiros
universitários, cinco escolas primárias – uma
em cada país, assumiram-se como ‘escolas de
referência’ (‘hub schools’): isto é, centros de
desenvolvimento e disseminação do trabalho do
projeto. Ao longo do primeiro ano, experimentaram
uma nova forma de trabalhar e ajudaram a
aperfeiçoar os processos desenvolvidos nas suas
próprias escolas. Depois, durante o segundo ano,
cada uma destas escolas foi responsável pela
formação de trios de professores de outras cinco
escolas primárias, para desenvolverem uma rede
local. No último ano do projeto, todas as 30 escolas
desenvolveram a abordagem nas suas escolas.

O Guia

Este guia explica o modo como deve ser utilizada
a Pesquisa Inclusiva, a abordagem desenvolvida
e avaliada no projeto. Em termos práticos, esta
abordagem implica a colaboração de um trio
de professores com os respetivos alunos, no
sentido de encontrar formas de tornar as suas
aulas inclusivas. Tal como é explicado no guia,
esta abordagem envolve três fases que implicam
o diálogo entre alunos e professores. Um aspeto
particularmente importante é o envolvimento de
alguns alunos na aprendizagem de métodos de
investigação para recolherem as opiniões dos
seus colegas de turma. Os diálogos incentivados
neste contexto estão focados na melhoria da
aprendizagem e do ensino. Mais especificamente,
as diferenças entre alunos e professores são
utilizadas para refletir sobre as maneiras de pensar
e as práticas existentes, de forma a encorajar a
experimentação e a promover formas de trabalhar
mais inclusivas. Desta forma, procuram-se
remover barreiras que possam estar a dificultar o
envolvimento de alguns alunos na aprendizagem.
A investigação desenvolvida no âmbito do
projeto sugere que a utilização da Pesquisa
Inclusiva pode ter um impacto significativo no
envolvimento dos alunos nas aulas. Contudo,
é indispensável que a abordagem seja utilizada
de forma eficaz, seguindo cuidadosamente as
instruções apresentadas neste guia.
O guia deverá ser lido em conjunto com:
··

Manual de preparação dos alunos para serem
investigadores

··

O Conjunto de atividades “As vozes dos
alunos”

··

As “Narrativas de práticas nas redes de
escolas dos cinco países”

··

O “Documento de orientação para monitorizar
o envolvimento dos alunos”; e

Pesquisa Inclusiva

A Pesquisa Inclusiva é uma abordagem que pode
ser utilizada nas escolas para reforçar as práticas
existentes. Procura encontrar formas de incluir
todas as crianças nas aulas, em particular aquelas
que são consideradas “difíceis de alcançar”.
A abordagem envolve uma série de processos
interligados, conforme apresentado no seguinte
diagrama:

··

O “Documento de orientação para monitorizar
a reflexão e as práticas dos professores”.

Todos estes documentos podem ser
descarregados gratuitamente em cinco idiomas
diferentes no sítio web do projeto: https://
reachingthehardtoreach.eu/

Fase 1: Planificar
1.1 É formado um trio de professores para realizar
o processo de investigação-ação;
1.2 O trio de professores chega a acordo sobre
qual será a sua ‘aula de pesquisa’ (research lesson);
1.3 O trio de professores envolve um grupo de
alunos investigadores na recolha de evidências
para apoiar a planificação da aula de pesquisa;
1.4 Desenvolvem um plano de aula que assegure
o envolvimento de todos os alunos da turma em
todas as atividades;

Analisar a
diversidade

1.5 Os três professores e os alunos investigadores

contribuem, em conjunto, para a elaboração do
plano de aula.

Diálogo
alunoprofessor/a
Aprender
com as
experiências

Fase 2: Ensinar
Desenvolver
práticas
inclusivas

Este guia irá ajudá-lo a utilizar a Pesquisa Inclusiva
para tornar as suas aulas mais inclusivas. A
Pesquisa Inclusiva envolve um processo de
investigação-ação que consiste em três fases:
Planificar, Ensinar e Analisar. Todas elas exigem
o diálogo entre alunos e professores.
Cada uma das três fases envolve vários passos
que explicam as ações necessárias, tal como
seguidamente apresentado:

2.1 Cada professor/a implementa o plano de aula
com a sua turma;
2.2 Em cada uma das aulas, os dois colegas e os

alunos investigadores observam as respostas dos
alunos da turma;

2.3 São recolhidas as opiniões de todos os alunos
da turma relativamente à aula;
2.4 Após cada aula, os professores e os alunos

investigadores reúnem-se para analisar o que
aconteceu, centrando-se no envolvimento de todos
os elementos da turma na aula;

2.5 O trio de professores melhora o plano de aula
antes de ser implementado pelo próximo elemento
do trio.

4

5
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3.1 Depois dos três professores implementarem

Fase 1: Planificar

3.2 O trio de professores e os alunos

Passos

Fase 3: Analisar
o plano de aula, o trio e os alunos investigadores
discutem o seu impacto no envolvimento de todos
os alunos das três turmas;
investigadores tiram as suas conclusões acerca do
que aprenderam sobre como tornar as aulas mais
inclusivas.
Estes doze passos são essenciais para a
utilização bem-sucedida da Pesquisa Inclusiva.
Os Níveis de Utilização do Quadro de Ação
(consultar Apêndice A) devem ser utilizados pelos
professores para determinar até que ponto já
implementaram a abordagem.
É importante compreender que a Pesquisa
Inclusiva é uma abordagem exigente e
demorada, com muitos benefícios potenciais para
escolas, professores e alunos. Recomenda-se
que o processo seja utilizado pelo menos uma
vez numa determinada escola, seguindo todos
os passos previstos. Se alguma das etapas
for omitida, é provável que os benefícios da
abordagem sejam reduzidos.
A evidência sugere que as escolas que passaram
pelo processo uma vez começam a pensar de
forma diferente acerca dos seus alunos e das suas
práticas. Simultaneamente, as relações entre os
alunos e os professores vão-se alterando, com
efeitos positivos nas experiências dos alunos.
Portanto o objetivo não é utilizar a Pesquisa
Inclusiva muitas vezes no mesmo ano letivo. Ao
invés, esta deverá ser cuidadosamente utilizada,
pelo menos uma vez. Com base nas experiências
adquiridas durante o processo, as escolas podem
implementar alterações de longo prazo para
garantir que todos os alunos são incluídos nas
aulas.
Seguidamente, apresentam-se alguns exemplos
relativos a cada uma das etapas para ilustrar as
diferentes formas como a abordagem pode ser
utilizada. Estes exemplos tiveram lugar nas escolas
dos cinco países. O documento “Narrativas de
práticas nas redes de escolas dos cinco países”
são apresentados mais exemplos.

1.1 Juntem-se com outros dois
professores para realizar o
processo de investigação-ação
Os professores do grupo devem concordar em
trabalhar juntos no desenvolvimento das suas
práticas, incluindo o planeamento conjunto de uma
‘aula de pesquisa’ (lesson study) e a observação
mútua da aula lecionada por cada um dos
professores.

1.2 Cheguem a acordo sobre qual
será a vossa aula de pesquisa
Ao formar o trio, pode ser útil se os três professores
puderem ensinar o mesmo plano de aula. Se tal
não for possível, o trio pode optar por utilizar uma
estratégia de ensino específica em cada uma
das três aulas (por exemplo, trabalho em grupo
cooperativo; dramatização/ ‘role play’) ou um tema
que possa ser ensinado em diferentes anos de
escolaridade.

Exemplo 1 (Dinamarca): Nesta escola,

o tema escolhido foi Dinamarquês. Participaram
três professores do mesmo ano de escolaridade
e a aula escolhida centrou-se a utilização de
verbos.

Exemplo 2 (Inglaterra): Os três

professores nesta escola lecionavam três
anos de escolaridade diferentes e optaram
por trabalhar o mesmo tema: a segurança na
internet. Desenvolveram um plano de aula
que foi ensinado nas três turmas, apesar das
crianças terem idades diferentes.

Exemplo 3 (Portugal): As três
professoras lecionavam anos de escolaridade
diferentes, mas optaram por abordar a
mesma disciplina: Matemática. Neste caso,
o nível de complexidade e os materiais de
apoio adotados em cada turma tiveram de
ser adaptados à faixa etária dos grupos
envolvidos.
Exemplo 4 (Áustria): De modo
semelhante, o trio de professores desta
escola era constituído por professores de
anos de escolaridade diferentes (1.º, 3.º e
uma turma de diversos anos) que ensinaram
um tema linguístico. Uma vez que os alunos
das três turmas tinham idades diferentes, o
conteúdo da aula foi ligeiramente adaptado às
necessidades de cada ano. Os professores
apresentaram palavras novas à turma do 3.º
ano e à turma mista ou novas letras à turma do
1.º ano. No entanto, a estrutura básica da aula
de pesquisa manteve-se inalterada. Durante a
planificação, o principal desafio teve a ver com
as diferentes idades dos alunos e com o facto
dos programas curriculares serem diferentes
nas três turmas:
“Bem, no princípio foi complicado encontrar
algo adequado aos diferentes anos de
escolaridade.”
Os professores concordaram e conseguiram
ultrapassar este desafio:
“Tivemos de encontrar uma base comum.
Bem, acho que nos saímos bem. Depois de
discutirmos um pouco, chegámos a uma
proposta com a qual todos concordámos:
- Ok, vamos fazer assim.”
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Fase 1: Planificar

1.3 Envolvam um grupo de
alunos investigadores na recolha
de evidências para apoiar a
planificação da aula de pesquisa
Três alunos de cada umas das três turmas
devem ser envolvidos no processo de
investigação-ação. Escolham alunos que
representem a diversidade existente em cada
turma, incluindo alguns daqueles que são
por vezes considerados como ‘difíceis de
alcançar’. Os professores devem proporcionar
formação sobre como os alunos podem recolher
evidências dos seus colegas, incluindo a
utilização de atividades relacionadas com ‘as
vozes dos alunos’. Os pormenores relativos à
formação e às diferentes formas de a realizar,
bem como sobre as atividades relacionadas com
dar voz aos alunos, podem ser encontrados em
documentos distintos. Estes documentos são: o
“Manual de preparação dos alunos para serem
investigadores” e o Conjunto de atividades “As
vozes dos alunos”. Os alunos investigadores
também devem ser ajudados a analisar as
informações que recolhem. É possível que
este processo seja repetido várias vezes e,
por conseguinte, será dada oportunidade a
diferentes estudantes (idealmente a todos) da
turma de assumirem o papel de investigadores.

Exemplo 1 (Espanha): Nesta escola,

após a formação, o grupo de alunos
investigadores decidiu entrevistar crianças
das turmas que iriam observar, antes das
aulas, para conhecerem a opinião dos seus
colegas em relação a questões relacionadas
com a aprendizagem e o ensino. Os alunos
investigadores desenvolveram o seguinte
conjunto de perguntas para utilizar em
entrevistas individuais a alguns dos seus
colegas:
1. Refere três coisas que te vêm à mente
quando pensas na tua turma...
2. De que mais gostas na tua turma?
3. De que não gostas na tua turma?
4. Mudarias alguma coisa no modo de ensinar
dos teus professores?
5. Mudarias alguma coisa no modo como os

colegas de turma se relacionam entre si?
6. Aborreces-te nas aulas? Porquê?
7. Entendes aquilo que é explicado na aula?
8. O que te ajudaria a perceber melhor aquilo
que é explicado pelos professores?
9. Pedes ajuda quando tens dificuldades? A
quem?
10. Se fosses professor da tua turma, o que farias
para ajudar os teus alunos a aprender?
11. Que materiais te poderiam ajudar a perceber
os conceitos que são ensinados?
No seguimento destas entrevistas individuais, os
alunos investigadores identificaram os principais
aspetos salientados nestas entrevistas, de modo
a partilharem essas informações com os seus
professores. Por exemplo, algumas crianças
referiram que se aborreciam durante a aula de
Inglês e que queriam aprender coisas novas,
porque já sabiam aquilo que estavam a aprender.
Além disso, alguns alunos pediram que houvesse
mais silêncio na sala de aula, porque era um
ambiente bastante barulhento. Alguns alunos
também referiram que gostariam que fossem
utilizadas mais representações gráficas (tais
como ‘mapas conceptuais’) de alguns temas.
O aspeto que dividiu mais a opinião dos alunos
entrevistados foi a utilização dos manuais nas
aulas: muitos deles referiram que se aborrecem
com os manuais, enquanto outros disseram que
os manuais eram o material que mais os ajudava
a aprender.

Exemplo 2 (Inglaterra): Os alunos

investigadores recolheram as opiniões dos seus
colegas durante uma sessão de meia hora com
toda a turma. Por exemplo, no 5.º ano, um dos
alunos investigadores apresentou o projeto à
turma: “Trata-se de encontrar maneiras positivas
de aprender, de que todos gostem. Nós temos
algumas ideias, que gostávamos de partilhar
convosco; e também queremos conhecer as
vossas ideias sobre aquilo que gostam”. Outro
aluno investigador acrescentou, “Precisamos do
máximo de ideias possível de todos vocês, para
que todos possam dar a sua opinião acerca do
que gostam. Vamos apresentar-vos algumas das
nossas ideias: trabalho em grupo, trabalhos em
pares, trabalho individual, silêncio”. Estas ideias
foram apresentadas em folhas de papel, cada
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uma escrita num balão de texto, e foram afixadas
em vários locais da sala de aula.
Durante a discussão, os alunos investigadores
circularam pela sala para ouvir as ideias dos
seus colegas. As ideias partilhadas pelas
crianças foram discutidas por toda a turma.
Estas incluíram: “Ter autorização para fazer as
suas próprias escolhas”, “Trabalhar ao ar livre”,
“Ter autorização para fazer mais intervalos”, “Ser
permitido ter lanches em cada mesa” e “Poder
sentar-se ao lado de quem se quiser”.
De seguida, a professora escreveu estas ideias
noutras folhas de papel que foram coladas nas
paredes à volta da sala para que as crianças
pudessem votar nas suas preferências. Quando
as crianças acabaram de escolher as suas
opções preferidas, um aluno investigador
resumiu os passos que iriam planificar com a
professora: “Vamos pegar nas três ideias mais
votadas e planificar uma aula com a professora
B. E os outros professores também vão planificar
uma aula com as três propostas mais votadas
nas suas turmas”.

Exemplo 3 (Dinamarca): O papel dos
alunos investigadores foi definido como sendo
o de alunos com “ouvidos atentos e olhos
abertos”. Pretendia-se que participassem
através da recolha de opiniões dos colegas de
turma e, simultaneamente, que ouvissem com
mais atenção aquilo que os colegas diziam e
expressavam.

Exemplo 4 (Portugal): Os professores
optaram por utilizar uma abordagem bastante
diferente. Antes de iniciarem a formação
dos alunos investigadores, cada professora
perguntou a todas as crianças da sua turma
o que é que as ajudava a aprender, se tinham
alguma dificuldade em aprender ou se, na sua
rotina diária, se sentiam motivadas nas aulas.
Uma professora explicou:
“Fizemos esta atividade depois de termos
trabalhado em várias disciplinas: Português,
Matemática, Educação Física, etc. De seguida,
pedimos a um aluno que observasse a sua
própria turma, que verificasse se todos os alunos
estavam verdadeiramente envolvidos. Este papel
foi assumido por todas as crianças da turma.
Inicialmente, tratou-se apenas de observar,
sem tirar notas. No final, cada professora
conversou com toda a turma sobre o que tinham
observado. Isto teve lugar antes da seleção dos
alunos investigadores. Todos os alunos da turma
estiveram envolvidos nestas atividades.”
Algumas escolas na Áustria também utilizaram
este modo de recolha das opiniões de
todos os alunos da turma, antes dos alunos
investigadores o fazerem. Contudo, é importante
salientar que o envolvimento dos alunos
investigadores é um elemento essencial da
Pesquisa Inclusiva.
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Fase 1: Planificar

1.4 Desenvolvam um plano de
aula que assegure o envolvimento
de todos os alunos da turma em
todas as atividades

Matemática. Decidiram que esta atividade iria
implicar trabalho de grupo. A ideia de trabalhar
em pares surgiu não só da parte dos alunos
investigadores, mas também das opiniões
recolhidas nas entrevistas realizadas por estes
nas aulas. Uma das professoras comentou:

A intenção é desenvolver estratégias e materiais
que ajudem todos os alunos a participar e a atingir
os objetivos da aula. Por isso, é importante discutir
as diferenças que existem entre os alunos dentro
da escola.

“Quando pensámos na aula, a ideia era fazêlo em grupos de três. Depois, os alunos
investigadores disseram que preferiam
trabalhar em pares. Fizemo-lo em comunicação
matemática.”

1.5 Assegurem-se que os
três professores e os alunos
investigadores contribuem para a
conceção do plano de aula

Outra professora referiu:

As ideias de todos os participantes, em conjunto,
devem ajudar a tomar medidas para incentivar
a participação e a aprendizagem de todos os
alunos. Os alunos investigadores devem transmitir
as opiniões dos seus colegas de turma para
que possam ser tomadas em consideração na
elaboração do plano da aula. Idealmente, as aulas
devem ser concebidas conjuntamente pelos alunos
investigadores e pelos professores, apesar de as
decisões finais sobre o plano da aula continuarem
a ser uma responsabilidade profissional dos
professores.

Exemplo 3 (Inglaterra): Os alunos

Exemplo 1 (Dinamarca): Tendo em
conta as suas ideias relativamente à diversidade
dos alunos, os professores conceberam uma
aula que deveria criar um ambiente de sala de
aula positivo e proporcionar às crianças um
forte sentimento de pertença. Apresentaram o
seu plano aos alunos investigadores. Uma das
crianças deu a sua opinião:
“Devíamos ter decidido sobre a disposição da
sala de aula - como nos devíamos sentar na
sala de aula. O problema é que era difícil ver o
que se passava no quadro e, por isso, era difícil
aprender. No meu caso, tinha uma pessoa alta
sentada à minha frente e não conseguia ver
nada.”

Exemplo 2 (Portugal): As aulas de
pesquisa centraram-se no raciocínio das
crianças durante a resolução de problemas de

“Os alunos escolheram os pares, planearam
a primeira aula e incorporaram a sua ideia de
trabalhar em pares. Inicialmente, não tinham
outras sugestões.”
investigadores e os professores das respetivas
turmas reuniram-se durante meia hora para
planificarem uma aula em conjunto, depois de
terem recolhido as opiniões de todos os alunos
das três turmas. O que as três turmas tinham em
comum era a ideia de os alunos escolherem os
seus próprios parceiros (sentarem-se ao lado de
quem queriam). Um dos professores sugeriu: “A
minha ideia é que as mesas já sejam para pares”,
e então “as crianças escolhem onde se sentar
e escolhem automaticamente os seus próprios
parceiros”.
Os alunos também sugeriram que se ouvisse
música durante a aula. Quando um professor
perguntou se as crianças queriam ter a música
ligada durante toda a aula, um aluno respondeu:
“Podemos continuar a ouvir música, podemos
baixar um pouco o volume para que possamos
todos ouvir a pessoa que estiver a falar”.
Outra professora teve uma ideia: “Então, o que
podíamos fazer, se vocês concordarem, era
talvez baixar o volume da música quando os
professores estão a fazer a explicação inicial,
para que os alunos se possam concentrar
no que estão a fazer e no que necessitam de
ouvir. E depois, quando começarem a realizar
as atividades, podemos por a música mais
alta para os ajudar a concentrar. Acham que
assim funcionaria bem?”. Todas as crianças
concordaram com a ideia da professora.
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Outra questão que foi levantada foi se a música
deveria estar ligada enquanto as crianças
estivessem a trabalhar com os seus parceiros.
Um aluno investigador disse: “Talvez só com a
música mais baixa, para que se possam ouvir
um ao outro”. Os professores concordaram
com a ideia. Depois do acordo sobre a forma
como a música seria utilizada durante as aulas,
os alunos investigadores e os professores
passaram a discutir o que iriam ensinar e como.

Exemplo 4 (Áustria): Os professores

planificaram a aula de pesquisa após
recolherem as opiniões dos alunos acerca
da aprendizagem e do ensino, em sessões
que contaram com a participação das turmas
inteiras; e após um debate com os alunos
investigadores, enquanto parte da sua formação.
Os professores consideraram que este método
permitiu obter informações importantes para
planear uma boa aula, incorporando os pontos
de vista dos alunos.

Exemplo 5 (Espanha): Os comentários

mais frequentes que os alunos investigadores
recolheram dos colegas revelaram que estes
aprendem e participam mais nas aulas quando:
–– O professor apresenta exemplos que ajudam
a compreender o que está a ensinar;
–– O professor utiliza esquemas, mapas
conceptuais ou resumos;
–– Trabalham em projetos;
–– Utilizam vídeos sobre os temas em estudo;
–– Interagem ou trabalham em conjunto com
outros colegas;
–– O professor faz perguntas e incentiva os
alunos a responder;
–– O professor realiza atividades lúdicas;
–– Os alunos estão atentos;
–– O professor explica diversas vezes e
devagar.
Os alunos também referiram que se
interessavam mais pelas aulas quando:

–– O professor coloca questões às quais sabem
responder (ajustadas aos conhecimentos já
adquiridos pelos alunos);

–– O professor utiliza jogos de equipa que
ajudam a valorizar o que sabem (responder a
perguntas sobre o conteúdo e depois dizer os
resultados);
–– Sabem que vão aprender;
–– Estão interessados no assunto.
Contudo, os alunos não apreciaram:
–– Certas formas de punição (por exemplo, para
a turma inteira);
–– Quando têm de se sentar ao lado de um/a
colega que não querem.
Quando planificaram a primeira aula, os alunos
investigadores apresentaram estas opiniões aos
professores e, na sequência das discussões
entre alunos e professores, incorporaram dois
aspetos destinados a facilitar a compreensão e a
participação na aula:
··

Atividades mais dinâmicas, com a utilização
de diferentes recursos, como o iPad; e

··

A utilização de mapas conceptuais para
consolidar os conteúdos.

Neste caso, tratava-se de uma aula de ciências
naturais e o objetivo consistia em trabalhar
sobre animais vertebrados e invertebrados.
Tendo em conta as sugestões dos alunos, a
aula começou com um vídeo sobre animais, que
serviu para apoiar as explicações do professor.
Adicionalmente, foram concebidos três tipos de
atividades diferentes, utilizando outros recursos
(cartões, quadro digital e computador portátil).
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Fase 2: Ensinar
2.1 Implemente o plano de aula com a sua turma
Ao utilizar o plano de aula, tente certificar-se de que todos os elementos da turma participam e
aprendem. À medida que a aula avança, faça os ajustes ao plano que considere necessários. Antes da
aula, deve informar os alunos que o plano de aula foi concebido tendo em conta as suas opiniões e que
estarão presentes outras pessoas na sala a observar a aula.

Exemplo 1 (Dinamarca): A primeira aula
consistiu nas seguintes atividades:
1. Acolhimento e diálogo sobre o plano da
aula;
2. Visionamento de um vídeo sobre diferentes
meios de transporte, cujos nomes as
crianças tinham de dizer em inglês, em voz
alta;
3. Realização de um jogo de ‘misturar e
combinar’ (‘mix and match’) em que as
crianças estão sentadas no chão, com
cartas na mão. Cada aluno deve dirigir-se
a um colega e dizer, em voz alta, a palavra
inglesa correspondente aos diferentes
meios de transporte. Quando receberem
instruções para tal, devem encontrar a
pessoa que tenha a mesma carta;
4. Realização, a pares, de uma ficha de
trabalho, leitura em voz alta e audição
do outro colega a ler. A seguir, foi-lhes
pedido que comentassem o processo de
colaboração entre eles;
5. Uma dramatização sobre encontrar o
caminho para a casa da avó, utilizando
diferentes meios de transporte e
pronunciando-os pelo caminho;
6. Planificação semanal. Esta é uma forma
frequente das crianças organizarem as
suas atividades de aprendizagem. Os
professores planificam várias tarefas e as
crianças podem escolher quais as que vão
realizar, com quem e quando.

Exemplo 2 (Espanha): Os alunos foram

organizados em quatro grupos, cada um deles
composto por cinco crianças. Foi atribuído
um tema a cada grupo: materiais condutores
e não condutores, eletricidade estática,
origem dos materiais e alterações do estado
da matéria. A aula foi estruturada do seguinte
modo: a professora começou por recordar
aquilo que tinha sido feito nas aulas anteriores
(cada equipa tinha procurado informações
sobre o tema atribuído e preparado uma
experiência com o intuito de explicar o assunto
aos restantes colegas). A seguir, a professora
comunicou o objetivo da aula: apresentar
à turma as experiências de cada grupo de
trabalho. Para isso, cada grupo fez uma
breve descrição do tema atribuído (todos os
elementos do grupo deram o seu contributo)
e, de seguida, os alunos circularam pela sala
para realizarem as experiências preparadas
pelos colegas. Junto a cada experiência estava
sempre um aluno da respetiva equipa para
a explicar aos colegas à medida que, à vez,
realizavam cada uma das atividades. Depois
de observarem a experiência de cada grupo,
os alunos tinham de completar uma folha de
exercícios preparada pela professora, a fim de
verificar se tinham compreendido a atividade
e adquirido os conhecimentos adequados,
conforme exigido pelo programa curricular da
disciplina.
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Exemplo 3 (Portugal): Esta aula de
pesquisa era sobre Matemática. O trio de
professores optou por explorar o mesmo tema a planificação de cubos, apesar dos diferentes
anos de escolaridade envolvidos (1º e 4º). O foco
comum da aula seria “o envolvimento dos alunos”
e o tema foi “Quadrados de dominó”. O professor
distribuiu uma ficha de registo e 28 peças de
dominó a cada par de alunos. Para formar um
quadrado, os alunos apenas poderiam utilizar
quatro das 28 peças. Além disso, cada par de
alunos teria de resolver um problema matemático:
formar um quadrado em que o número de pintas
deveria ser igual em todos os lados. Os alunos
foram organizados em pares, ficando a maioria
sentados um em frente ao outro. Uma vez que
a tarefa era complexa, esperava-se que o apoio
mútuo contribuísse para a participação de todos
os alunos.
Exemplo 4 (Inglaterra): Seguindo as
sugestões dos alunos sobre a inclusão de uma
série de atividades práticas nas aulas de fonética
para as turmas do primeiro ano (5 e 6 anos de
idade), a primeira aula incluiu as seguintes etapas:
··

Atividade prática 1 - Pasta de moldar e
quadro branco: depois de lerem em voz alta
as palavras a estudar naquela aula, para a
turma inteira, em conjunto com o professor,
os alunos foram divididos em grupos. Cada
um dos grupos recebeu vários cartões com
as palavras que tinham sido lidas em voz alta
anteriormente. Alguns grupos trabalharam
com pasta de moldar para formar as palavras
escolhidas, enquanto outros as escreveram
em quadros brancos. Depois, os grupos
passaram para a atividade seguinte.

·· Atividade prática 2 - A corda da roupa: os
cartões com as palavras foram pendurados na
corda da roupa, no exterior. Os alunos tiveram
de escolher uma palavra e lê-la aos respetivos
parceiros. Cada aluno teve de levar consigo
uma palavra de volta para a sala de aula e lêla em voz alta para todos.
··

Atividade prática 3 - Formar palavras: pediuse aos alunos que se sentassem em grupos
em volta de caixas de areia e brilhantina,
previamente preparados. E tiveram de
escrever as palavras que tinham retirado da
corda da roupa utilizando esses materiais.

··

Atividade prática 4 - Praticar a escrita de
frases: os alunos tinham de pensar em frases
que incluíssem as palavras que tinham
escrito na atividade anterior, utilizando papel
e giz, e trabalhar em pares, em grupos ou
individualmente para escrever as frases e,
em seguida, lê-las em voz alta aos respetivos
parceiros.

Exemplo 5 (Áustria): O objetivo desta aula

de alemão consistia em praticar a compreensão
de leitura e a da escrita. No início da aula, o
professor leu e analisou uma história. Em seguida,
os alunos receberam diferentes cartões com
imagens e palavras relacionadas com a história e,
trabalhando em grupo, colocaram-nos na ordem
correta. Depois, os alunos receberam fichas de
trabalho e puderam trabalhar individualmente ou
em pares. Também lhes foi fornecida uma ficha
com os resultados para que os alunos pudessem
verificar as respostas.
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2.2 Envolva os dois colegas e
os alunos investigadores na
observação das respostas dos
alunos da turma
Enquanto o professor titular leciona a aula, os
outros dois professores e os alunos investigadores
devem observar o que vai ocorrendo, focando a
sua atenção nas seguintes questões:
··

Como é que os alunos são encorajados a
participar e a aprender na aula?

··

Quais os fatores que parecem impedir que
alguns alunos participem e aprendam nesta
aula?

··

De que forma é que os alunos contribuem
para a participação e a aprendizagem dos
seus colegas?

Os professores observadores devem tirar
apontamentos de tudo aquilo que lhes pareça
significativo relativamente a estas questões (utilizar
a Grelha de Observação, no Apêndice B). Os
alunos investigadores podem utilizar a mesma
grelha de observação ou outras formas de registo
que acharem mais adequadas, exploradas em
maior detalhe no “Manual de preparação dos
alunos para serem investigadores”. Os alunos
investigadores NÃO devem observar as suas
próprias turmas.

Exemplo 1 (Portugal): Os professores

utilizaram a grelha de observação, enquanto os
alunos investigadores do 1.º ano foram fazendo
breves registos enquanto iam observando, tais
como:
“Os alunos nem sempre levantam a mão
quando querem falar”
“Quando os alunos não sabem a matéria,
inventam”
“A professora ajuda quando os alunos
precisam”
“Quando trabalham em pares, os alunos nem
sempre concordam uns com os outros, mas isso
não é um problema”
“Por vezes, os alunos falam muito alto, mas
estão envolvidos na tarefa”.
Nesta fase, é importante recordar aos alunos
investigadores que o foco da observação deve
incidir sobre aquilo que pode ajudar os alunos a
participar ou sobre aquilo que pode dificultar a
sua participação. De igual modo, numa escola
austríaca, os alunos investigadores tiraram
apontamentos enquanto se concentravam em
observar os aspetos introduzidos na aula como
resultado das sugestões de todos os alunos.

Exemplo 2 (Dinamarca): Os professores
que observaram a aula tiraram apontamentos
na grelha de observações, enquanto os alunos
investigadores utilizaram uma ficha simples,
com caixas de seleção, centrada em duas áreas
principais: “participa na aula” ou “faz outra
coisa qualquer”, relativamente a atividades
específicas realizadas durante a aula.
Exemplo 3 (Inglaterra): De igual modo,

os alunos investigadores utilizaram uma
grelha desenvolvida por eles especificamente
para aquela aula, centrada nas atividades
que conceberam em colaboração com os
professores. Esta grelha incluiu os seguintes
aspetos: canetas, tabelas de palavras, pausa
mental, escolha de parceiros, outros aspetos.
Os alunos escreveram comentários qualitativos
acerca destes aspetos, tendo em conta as suas
observações.
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2.3 Recolha as opiniões de todos
os alunos da turma sobre a aula

recolher as opiniões dos alunos pode influenciar
as suas respostas de modo a agradar ao
professor que lecionou a aula.

Depois da aula, os alunos investigadores que
observaram a aula devem ser solicitados a recolher
as opiniões dos alunos que participaram na aula. É
preciso ajudá-los a concretizar esta tarefa.

Exemplo 4 (Inglaterra): Os alunos

Exemplo 1 (Inglaterra): Os alunos

investigadores prepararam uma grelha com
perguntas-chave que entregaram a todos os
alunos da turma a fim de obterem as suas
opiniões sobre a aula. As perguntas centraramse especificamente nas atividades da aula,
como por exemplo: “De que forma é que
a possibilidade de escolha das atividades
favoreceu a tua aprendizagem?” (escala de
1 a 10), “De que forma é que a escolha dos
colegas com quem trabalhaste ajudou a tua
aprendizagem?” (escala de 1 a 10) e “Outros
comentários acerca da aula”.

Exemplo 2 (Áustria): Este trio de

professores seguiu uma abordagem ligeiramente
diferente. No fim de cada aula, os professores
resumiram a matéria e perguntaram aos alunos
qual a sua opinião em relação à aula. Fizeramno perguntando a todos os alunos da turma
como geriram o trabalho e se tinham gostado.
Numa das turmas, os alunos costumam fazer
diariamente comentários sobre sua própria
aprendizagem (por ex., se tiverem resultados
positivos na aula ou não), explicando os motivos
pelos quais devem, ou não, receber uma
carinha sorridente (smile; isto é, um sistema
de recompensa afixado ao lado do quadro).
Uma vez que os alunos estão habituados a esta
rotina, este método de feedback foi mantido
também durante a aula de pesquisa.

Exemplo 3 (Dinamarca): De modo
semelhante, nesta escola, no final da aula os
professores pediram para os alunos mostrarem
a sua opinião sobre a aula utilizando a sinalética
“polegar para cima” ou “polegar para baixo” ou
“polegar ao centro”. Nesta ocasião, a maioria
dos alunos colocou o polegar para cima. Esses
métodos podem, certamente, ser influenciados
pelo facto de cada um poder ver o que cada
aluno pensa. Além disso, o facto de serem os
professores, e não os alunos investigadores, a

investigadores dividiram a turma em grupos
mais pequenos e recolheram as opiniões
dos alunos sobre a aula, com base num
conjunto de perguntas que tinham preparado
antecipadamente. Cada grupo de alunos
investigadores foi apoiado por um dos
professores que observaram a aula, uma vez
que os alunos eram muito novos (cinco anos
de idade). A professora que lecionou a aula
saiu da sala nessa altura, para permitir que os
alunos expressassem mais abertamente as suas
opiniões.

Exemplo 5 (Espanha): No final da aula,

os alunos investigadores entrevistaram os alunos
que participaram na aula utilizando as seguintes
perguntas:
··

Gostaram da aula?

·· Compreenderam o que foi trabalhado hoje na
aula?
··

Estiveram interessados na aula de hoje?

··

O que poderia ser melhorado para prestarem
mais atenção, estarem mais interessados e
aprenderem mais?

2.4 Depois da aula de pesquisa,
reúna-se com os dois colegas do
trio e com os alunos investigadores
que observaram a aula para
analisar o que aconteceu,
centrando-se no envolvimento na
aula de todos os alunos da turma
Com base nos registos de observação e nas
opiniões dos alunos, devem avaliar até que
ponto todos os alunos participaram e alcançaram
os objetivos da aula. Lembrem-se de analisar
quaisquer ajustes realizados pelo professor
durante a aula. O objetivo consiste em assinalar
ideias que possam ser úteis para melhorar o plano
de aula, antes deste ser novamente utilizado.
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Exemplo 1 (Áustria): Esta foi uma aula

de pesquisa de Alemão, com a duração de 90
minutos, que incluiu três partes:

1. Introdução das novas palavras/letras
(atividade principalmente centrada no
professor, que tentou envolver os alunos
através do diálogo com a turma);
2. Abordagem de novos conteúdos em
diferentes estações de trabalho (os alunos
escolheram livremente a estação em que
quiseram trabalhar);
3. Resumo dos novos conteúdos (orientado pelo
professor, através da recolha das opiniões
dos alunos).
No final da primeira aula houve debate entre
os professores e os alunos investigadores que
observaram a aula. Todos concordaram que a
primeira parte da aula durou demasiado tempo e
que os alunos ficaram impacientes, uma vez que
a introdução das novas palavras demorou muito
tempo.
Durante as entrevistas de grupo, os alunos
investigadores teceram os seguintes
comentários:
“Sim, [esta parte]demorou demasiado
tempo.”
“Alguns alunos perceberam um bocado
tarde” [o que tinham de fazer].
Durante a reflexão depois da aula, um dos
professores comentou:
“Também penso que a introdução foi
demasiado longa, porque as crianças
estavam muito agitadas. Reparei que as
crianças deixaram de ouvir”.

Exemplo 2 (Dinamarca): Os professores
trabalharam em conjunto para preparar uma
aula sobre os vários meios de transporte.
Ao analisarem os respetivos registos de
observação, os alunos investigadores
repararam que o tempo despendido na ficha
de trabalho em que era solicitado aos alunos
que trabalhassem em pares e que dissessem
diferentes meios de transporte em voz alta, era
a parte da aula em que a maioria dos alunos
participava menos. Isto levou os professores a

refletir nas medidas que precisavam de tomar
para resolver este problema.

Exemplo 3 (Espanha): Os alunos

investigadores repararam que os alunos que se
sentavam na parte de trás da sala não estavam
a prestar muita atenção, comparativamente aos
que se sentavam à frente. Uma vez mais, esta
situação levou os professores a rever a sua
abordagem.

Exemplo 4 (Portugal): Os alunos
investigadores e os professores que observaram
a aula partilharam alguns aspetos registados
nas grelhas de observação e falaram sobre os
fatores que pareciam impedir alguns alunos de
participar e de aprender, tais como a extensão
da história e o tempo necessário para a sua
leitura. Referiram ainda alguns contributos dos
alunos:
··

Quando um aluno tinha uma dúvida na
execução da tarefa, primeiro perguntava ao
seu colega e só depois ao professor;

··

Os alunos ajudaram-se uns aos outros na
realização da tarefa: a ler, a ordenar, a colar
as tiras de papel.

Exemplo 5 (Inglaterra): Uma das

sugestões consistiu em serem os alunos
a escolher o parceiro com quem queriam
trabalhar, em vez de ser o professor a fazêlo. Embora esta tenha sido uma sugestão dos
alunos, depois de observarem a primeira aula
perceberam que essa prática podia não ser tão
simples:
Aluno 1: “Eu reparei que algumas pessoas
ficaram a olhar; demorou algum tempo até
conseguirem um parceiro.”
Professor: “Vi algumas pessoas que pareciam
um bocado perdidas, que não sabiam a quem
se juntar e que foram deixadas sozinhas. O que
poderia ter ajudado nessa situação?”
Aluno 2: “Talvez sentar-se simplesmente junto do
colega com quem realmente quer estar?”
Professor: “Concordo contigo, mas pensei que
a maioria dos alunos iria escolher um parceiro
rapidamente e começar logo a trabalhar. Isso
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seria excelente. Depois fiquei um pouco triste
porque alguns alunos ficaram de pé, a olhar.
Pareciam um pouco sozinhos e não tenho a
certeza se isso ajudou a sua aprendizagem. Há
algo que possamos fazer? Que pensam?”

2.5 Melhorem o plano de aula
antes de ser implementado pelo
próximo elemento do trio de
professores
Ao reunir com os seus colegas e com os alunos
investigadores, analisem os aspetos mais
relevantes da aula e introduzam as alterações que
ajudem a tornar o plano de aula mais inclusivo.

Exemplo 1 (Áustria): Introduziram quatro
alterações da primeira para a segunda aula:

1. Diminuição do tempo da introdução realizada
pelo professor no início da aula (de 35
minutos para 15 minutos);
2. Foi igualmente reduzida a quantidade de
vocabulário apresentado nesta parte da aula;
3. A apresentação das estações de trabalho
durou sete minutos. Foi notório o impacto
positivo desta alteração nas duas aulas
seguintes (por exemplo, os alunos ficaram
menos impacientes);
4. Após observarem o impacto da cooperação
entre os alunos na primeira aula, foi decidido
que se deveria acentuar este aspeto.
Na segunda aula, o professor afirmou
explicitamente que os alunos deveriam trabalhar
juntos e ajudar-se uns aos outros. Os alunos
formaram pares ou grupos de três e apoiaramse mutuamente. E durante a aula foi dado
mais tempo às crianças para falarem sobre as
atividades.
No que diz respeito à última parte da aula, a
alteração consistiu em perguntar as opiniões
dos alunos sobre as tarefas realizadas na
aula (“De que estações de trabalho gostaram/
não gostaram?” “Que estações devem ser
introduzidas na próxima vez?”). Esta alteração foi
incorporada na segunda aula e durou 5 minutos.

Fase 2: Ensinar
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Depois da segunda aula de pesquisa, foram
introduzidas alterações adicionais:

Exemplo 3 (Espanha): As principais

1. Foi adicionada uma estação de trabalho, a do
salto à corda, em que os alunos tinham de dizer
as sílabas de uma palavra enquanto saltavam
à corda (cada sílaba correspondia a um salto).
Tiveram de realizar esta atividade para todas
as palavras aprendidas durante a aula. Esta
atividade foi criada com base nas opiniões
dos alunos, que referiram gostar de ter mais
estações onde se pudessem movimentar;

a) conceder aos alunos um papel mais
preponderante no processo de ensino e
aprendizagem, uma vez que foram sendo
considerados cada vez mais um recurso para o
desenvolvimento da aula;

2. Os alunos puderam escolher livremente o lugar
onde se sentar. Os professores discutiram
esta questão antecipadamente e não tinham a
certeza se iria resultar bem ou se iria resultar
numa situação um tanto caótica na sala de
aula. No entanto, os alunos lidaram muito bem
com esta liberdade e aceitaram a mudança de
imediato.

Exemplo 2 (Inglaterra): O tópico desta

aula centrou-se nas florestas tropicais e na
desflorestação. A planificação conjunta entre
professores e alunos conduziu à decisão de incluir
uma atividade de dramatização como atividade
principal, em que os alunos iriam usar roupas
para representar as cenas que iriam preparar
em grupos. No final da primeira aula foram
introduzidas as seguintes alterações:

1. Os alunos trabalharam em grupos maiores
(cinco alunos em cada grupo, contrariamente
aos quatro da primeira aula);
2. O momento em que vestiam as roupas, de
acordo com o papel representado por cada
aluno. Passaram a vesti-las depois de terem
praticado nos respetivos grupos, enquanto
na primeira aula vestiam as roupas antes de
começarem a praticar;
3. Foi solicitado a todos os grupos que
escrevessem um guião para praticar, antes de
representar perante a turma.
Durante a aula 3, os grupos de alunos passaram
a ser ainda mais pequenos, pois aperceberam-se
de que, ao serem cinco, alguns alunos acabavam
por não participar ativamente na representação.
Além disso, na terceira aula o professor ajudou os
grupos na escrita do guião, exemplificando como
escrever um guião utilizando o guião informativo
fornecido a todos os grupos.

alterações efetuadas de uma aula para a
seguinte centraram-se em:

b) aumento dos modelos de apresentação da
informação e de avaliação da aprendizagem,
incluindo atividades dinâmicas, mais em linha
com os interesses expressos pelos alunos;

c) diversificação dos contextos de
aprendizagem, aproveitando os diferentes
espaços da escola (jardim, biblioteca, etc.), de
acordo com aquilo que cada aluno pretendia
trabalhar,
d) variação na heterogeneidade na constituição
dos grupos de alunos, de acordo com aquilo em
que cada aluno pretendia trabalhar.

Exemplo 4 (Dinamarca): Foi decidido
que deveria ser concedido tempo ao ar livre
para a realização de atividades físicas e que os
professores deviam decidir trabalhar com novos
parceiros.
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Fase 3: Analisar
3.1 Quando o plano de aula tiver sido usado pelos três professores, discutir
o seu impacto no envolvimento de todos os elementos das três turmas
Este passo deve envolver o diálogo com os alunos
investigadores de forma a garantir que as suas
opiniões são tidas em consideração. É importante
registar as diferentes perspetivas, pois podem
estimular novas possibilidades de tornar as aulas
mais inclusivas.

Exemplo 1 (Espanha): Os alunos

investigadores e os professores identificaram
as mudanças a introduzir no plano da aula de
pesquisa e como estas se relacionavam com
as propostas dos alunos da turma: metodologia
ativa, trabalho em grupos, com oportunidades
para todos os alunos participarem. Verificaram
também que uma estrutura clara da aula
- incluindo uma introdução, tempo para o
desenvolvimento de atividades e tempo
para conclusão, reflexão e algum tipo de
avaliação, contribuiu para a oportunidade de
todas as crianças participarem. Além disso,
consideraram que a reflexão conjunta no
final da aula ajudou o próximo professor a
identificar questões a melhorar na próxima aula
de pesquisa como, por exemplo, facultar aos
alunos um roteiro de tarefas a realizar, a fim de
garantir a participação de todos na atividade,
ao invés de deixar os alunos completamente
livres a desenvolver as tarefas que tinham de
realizar.
Os alunos revelaram o quanto tinham gostado
de ser investigadores, o que aprenderam e
pediram e que seria interessante se todos os
alunos tivessem a oportunidade de participar
numa atividade deste género na qualidade
de investigadores. Uma das professoras
agradeceu-lhes a oportunidade de (re)pensar
sobre seu ensino e como melhorá-lo:

“Obrigada... pelos vossos comentários;
ajudaram-me muito, porque são as vozes
das crianças (alunos da mesma faixa etária).
Como professora, olho para vós de uma certa
perspetiva, de um certo ponto de vista.... Ouvir
as vossas opiniões é tão útil, ou mais, do que
as opiniões de um adulto... Como professora,
reconheço que é muito importante escutarvos, progredir e perceber a vossa própria
realidade...”

Exemplo 2 (Inglaterra): No final do

processo, os professores referiram de que
forma, na sua opinião, as aulas permitiram que
todas as crianças participassem, introduzindo
as seguintes ideias: a utilização de tapetes de
palavras, a televisão ligada em pano de fundo,
frutas nas mesas, ter um hamster na aula e
realizar jogos ao ar livre. Simultaneamente,
foi impressionante ver como alguns alunos
considerados ‘difíceis de alcançar’ se
envolveram verdadeiramente durante este
processo. Por exemplo:
“Nunca vi C. a escrever tanto. Se lhe pedisse
para escrever numa aula habitual talvez
escrevesse uma frase, mas muitas das letras
das palavras seriam enormes. Ele rabiscou
bastante. É espantoso que tenha escrito tanto
nessa aula. Até na altura em que os alunos
estavam a dar feedback no final e tínhamos
grupos de dez elementos. Ele estava realmente
a escrever algumas das suas ideias. Ele esteve
a escrever todo esse tempo, o que para ele é
notável. E depois, no final, à medida que saía
da sala, disse: Escrevi ideias de C., para saber
que são minhas. E continuou a escrever assim
até ao fim, o que para ele é excecional.”
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Exemplo 3 (Dinamarca): Durante as
aulas dois e três, os professores concordaram
em centrar-se nos alunos que consideravam
‘difíceis de alcançar’. Ou seja, os dois
professores observadores centraram a sua
atenção sobre a forma como as diferentes
atividades realizadas durante a aula
influenciaram esses alunos em concreto.
Aquando da reflexão dos professores, depois
da aula, e após a análise e as reflexões com
os alunos investigadores, estes concordaram
que tinha sido uma boa aula para esses alunos.
Nomeadamente, tinham participado nas
atividades de aprendizagem como qualquer
outro aluno da turma. Na sua opinião, parecia
que os alunos considerados ‘difíceis de
alcançar’ tinham beneficiado de maior atividade
física e das variações nos parceiros de trabalho
nas aulas. Por exemplo:
Investigador: “Então e tu? Tu participaste na
aula. O que achaste de trabalhar com um novo
parceiro e do tempo ao ar livre? Jogaste futebol
no tempo ao ar livre?”
Aluno: “Sim.”
Investigador: “Quando regressaste à aula,
lembravas-te do que era suposto fazeres?
Aluno: “Sim. Devia escrever uma história. Além
disso, falei mais do que antes. Disse que o
professor de Educação Física jogava bem
futebol.”
Este aluno é muito calado e tem baixa
autoconfiança. Aponta os benefícios para ele
quando o ensino inclui um tempo ao ar livre e
atividade física em geral. Isto inspira-o a ser
mais ativo durante o trabalho colaborativo e a
contribuir para o trabalho em grupo.
Durante a reflexão dos professores sobre a
colaboração com os alunos investigadores,
estes concluíram que os alunos considerados
pelos professores como ‘difíceis de
alcançar’ beneficiaram do facto de fazerem
parte da equipa de alunos investigadores.
Nomeadamente, evoluíram e tornaram-se mais
autoconfiantes.

Fase 3: Analisar
Exemplo 4 (Áustria): Os professores

discutiram como é que as tarefas que
possibilitaram que os alunos estivessem ativos
durante as aulas permitiram a participação de
todos os alunos. A utilização de materiais visuais
foi considerada útil e permitiu que os alunos
se ajudassem uns aos outros quando tinham
dúvidas. Os professores também explicaram
que o intercâmbio entre professores, bem como
entre professores e alunos, é muito importante:
Professor 3: Sim, é assim: quanto mais diversas
são as aulas, mais multifacetadas são, e chegase a mais alunos.
Professor 1: A inclusão da opinião dos alunos
também constitui um fator de encorajamento
para isso.
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3.2 Tirem conclusões acerca do
que aprenderam sobre tornar as
aulas mais inclusivas
A finalidade desta discussão conclusiva é
reunir os pontos de vista dos três professores
e dos alunos investigadores para determinar
os resultados da investigação-ação. Será
importante elaborarem um breve resumo escrito
das conclusões. Estas conclusões devem ser
partilhadas com todos os elementos da turma e
com outros professores.

Exemplo 1 (Inglaterra): As principais

participação de todos os alunos nas atividades
de aprendizagem. Um aluno investigador
comentou a sua própria participação na aula:
“Sim. Devia escrever uma história. Além disso,
falei mais do que antes. Disse que o professor
de educação física que jogava bem futebol.”
Os professores acrescentaram que este aluno
é muito calado e tem baixa autoconfiança
mas, como ele próprio realçou, foi capaz de
participar nesta aula. Isto levou os professores
a concluir que o envolvimento dos alunos
como investigadores lhes permitiu uma maior
participação nas aulas.

Exemplo 4 (Espanha): Foram

Professor 2: Sim, colocando mais vezes a
pergunta com coragem: “Até que ponto gostaste
da aula?” É fácil perguntar durante a aula: “O
que aprendemos hoje?”

ideias que os professores identificaram em
colaboração com os alunos investigadores
foram:

··

Professor 1: Ou: “O que aprendeste hoje?”

··

·· Explicar mais vezes ou de formas diferentes,
para garantir que todos os alunos
compreendem, utilizando diferentes recursos
(diagramas, informação visual, auditiva).
No entanto, é necessário ter em conta que
alguns alunos irão compreender tudo à
primeira;

Professor 2: Sim, é importante colocar estas
questões, bem como, enquanto educador, saber
como posso aceitar o silêncio ou as respostas
sem procurar justificações ou ficar com stresse é um pouco de aprendizagem.

Exemplo 5 (Portugal): Ao reparar
como os alunos que tinham dificuldades de
aprendizagem aceitaram naturalmente ou até
pediram ajuda aos colegas, esta tornou-se uma
prática intencional para a aula seguinte. Como
um dos professores referiu:
Às vezes, quando trabalham em grupos, os
alunos explicam melhor do que o professor.
Eles usam uma linguagem própria. Aconteceu
comigo quando estava a ter dificuldades em
explicar um assunto a um aluno. Pedi ajuda
a outro aluno e deixei os dois trabalhar em
conjunto. Ao fim de algum tempo, ouvi um “Ena!”
na sala de aula. Tinham encontrado a solução.
Perguntei-me que palavras terá usado o aluno,
que eu não utilizei.

··

Proporcionar aos alunos mais opções de
escolha de atividades;
Permitir que os alunos façam as suas
escolhas sobre com quem trabalhar; e
Utilizar uma estratégia de “não levantar a
mão”, em que é pedido às crianças para
não levantarem a mão quando o professor
faz uma pergunta. Em vez disso, o professor
escolhe quem irá responder à pergunta.
Isto permite uma maior participação das
crianças.

Exemplo 2 (Áustria): As principais ideias
que surgiram sobre como tornar as aulas mais
inclusivas foram:
··

Encorajar os alunos a trabalhar em pares
ou a colaborarem uns com os outros de
qualquer outra forma;

··

Manter algum tipo de rotina na aula revelouse importante. A combinação de tarefas
já conhecidas e de novas tarefas foi
igualmente essencial durante as aulas;

··

Poder escolher entre várias tarefas.

Exemplo 3 (Dinamarca): As

discussões centraram-se sobretudo nos alunos
investigadores e no impacto que o processo
teve sobre eles, em termos da sua participação
nas aulas. Os professores repararam na

identificadas as seguintes ideias para tornar as
aulas mais inclusivas:

·· Ter em consideração a diversidade de alunos
da turma no momento da planificação das
atividades. Conceber atividades que todos
podem realizar, tendo em consideração os
diferentes ritmos, interesses e formas de
participação na turma;
·· Utilizar estratégias que facilitam a
compreensão e a integração do que foi
aprendido, tais como diagramas;
·· Permitir a colaboração dos alunos. É
importante usar estratégias nas quais os
alunos se ajudam mutuamente; por exemplo,
trabalhar em pares, nos casos em que é
benéfico para ambos os alunos. Isto significa
organizar corretamente os pares, para que
sejam heterogéneos;
·· É importante ensinar os alunos a trabalhar
em pares e em grupos. O trabalho em pares
ou em grupos pode ser positivo, mas deve
garantir que todos compreendem o que
têm de fazer e certificar-se de que todos
contribuem.
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Apêndice A

Apêndice B

Níveis de Utilização do Quadro de Ação
Os níveis de utilização do quadro de ação irão ajudar os trios de professores a determinar até que ponto
implementaram os passos que constituem a Pesquisa Inclusiva. Deste modo, os elementos de um trio de
professores podem identificar as áreas que necessitam de uma maior atenção.
A Pesquisa Inclusiva requer uma série de passos interligados, definidos a seguir. Através da discussão,
os trios de professores devem ocasionalmente avaliar o nível de utilização de cada passo, usando os
seguintes critérios:
A. Iniciado

B. Parcialmente implementado

Grelha de observação
De que forma é que os alunos são encorajados a participar e a
aprender na aula?

C. Totalmente implementado

O objetivo consiste em evoluir no sentido em que cada um dos passos tenha sido totalmente implementado.

Revisão dos passos
Cada elemento do trio de professores deve classificar cada um dos passos (A, B, C), a fim de indicar o
que melhor corresponde às ações já desenvolvidas na implementação da Pesquisa Inclusiva. Podem
então comparar os seus pontos de vista para determinar as áreas que necessitam de um maior reforço.

Fase 1: Planear

Classificação

1.1 Foi constituído um trio de professores para realizar o processo de investigação-ação
1.2 O trio de professores chegou a acordo sobre qual seria a sua aula de pesquisa
1.3 O trio de professores envolveu um grupo de alunos investigadores na recolha de
evidências para apoiar a planificação da aula de pesquisa

Quais os fatores que parecem impedir alguns alunos de participar e de
aprender nesta aula?

1.4 Foi desenvolvido um plano de aula que assegure que todos os alunos da turma participam
em todas as atividades
1.5 Os três professores e os alunos investigadores contribuíram, em conjunto, para a
elaboração do plano de aula

Fase 2: Ensinar

Classificação

2.1 Cada um dos professores implementou o plano de aula com a sua turma
2.2 Os dois colegas e os alunos investigadores observaram as respostas dos alunos da turma
2.3 Foram recolhidas as opiniões de todos os alunos relativamente à aula
2.4 Após cada aula de pesquisa, os professores e os alunos investigadores reuniram-se para
analisar o que aconteceu, centrando-se no envolvimento de todos os alunos da turma.
2.5 O trio de professores melhorou o plano de aula antes de ser implementado pelo próximo
elemento do trio

Fase 3: Analisar

Classificação

3.1 Depois dos três professores implementarem o plano de aula, o trio de professores e os
alunos investigadores discutiram o seu impacto no envolvimento de todos os alunos das
três turmas.
3.2 O trio de professores e os alunos investigadores tiraram as suas conclusões acerca do que
aprenderam sobre como tornar as aulas mais inclusivas.

De que forma é que os alunos contribuem para a participação e a
aprendizagem dos outros?
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