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INTRODUÇÃO 

 

Volvidos 40 anos do Politécnico do Viseu, realizou-se, na Escola Superior de Educação, 

nos dias 20 e 21 de novembro de 2020, em formato virtual, a 8.ª edição de Olhares sobre 

a Educação/1st International Congress Perspectives on Education. Este ano, o congresso 

versou sobre a Pedagogia no ensino superior: Desafios à formação de professores, 

convidando a uma reflexão e a um debate que abraça diferentes áreas de formação e 

interseta diferentes problemáticas no contexto educativo atual, focando a pedagogia do 

ensino superior.   

   

À semelhança de edições anteriores, este evento incluiu no seu programa duas 

conferências plenárias: a primeira, incidindo sobre Aprendizagem no ensino 

superior, pela voz de Xavier Giménez Font, da Universidade de Barcelona; a segunda, 

convoca João Pedro da Ponte, da Universidade de Lisboa, com o título Estudos de aula 

na formação de professores.   

   

Esta 8.ª edição teve, também, um painel que revelou cartografias de inclusão no ensino 

superior e contemplou, ainda, dois espaços abertos à submissão de trabalhos, na forma 

de pósteres e de comunicações orais que relataram experiências de ensino, realizações 

educativas, ou projetos de intervenção e investigação. Nesta edição, houve ainda um 

espaço para dois seminários temáticos que decorreram em sessões paralelas com as 

comunicações orais.   

   

Este livro de resumos procura documentar a vivacidade científica que se viveu durante 

estes dois dias da 8.ª edição de Olhares sobre a Educação/1st International Congress 

Perspectives on Education, sendo de destacar a variedade e a profundidade de 

perspetivas sobre as questões educativas mais prementes da atualidade. 

   

 

Viseu, 20 de novembro de 2020 

 

Ana Isabel Silva, Ana Paula Cardoso, António Ribeiro, João Rocha, Luís Menezes,  
Maria Figueiredo, Sara Felizardo 
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ESTUDOS DE AULA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES  
 

João Pedro da Ponte  
Instituto de Educação, Universidade de Lisboa, Portugal  

jpponte@ie.ulisboa.pt  
 

 
Resumo: O estudo de aula é um processo formativo que decorre num contexto 
colaborativo e que leva os professores a refletirem sobre a sua prática profissional 
(Ponte, Quaresma, Mata-Pereira, & Baptista, 2016). Trata-se de uma atividade que 
envolve quatro momentos principais: (i) definição de um objetivo de aprendizagem 
relevante dadas as dificuldades dos alunos e estudo preparatório, (ii) planeamento de 
uma aula, (iii) observação dessa aula, e (iv) reflexão pós-aula e balanço final do processo 
(Lewis, 2019; Takahashi & McDougal, 2016). Nos estudos de aula que realizamos, um 
dos nossos objetivos é aprofundar a reflexão dos participantes sobre a elaboração de 
tarefas, a condução das aulas e os processos de raciocínio dos seus alunos e, assim, 
contribuir para o seu desenvolvimento profissional. Esta conferência apresenta as 
possibilidades formativas dos estudos de aula no que se refere às aprendizagens 
profissionais dos professores relativas à prática letiva, com foco na análise do raciocínio 
dos alunos, bem como na sua visão da colaboração e reflexão profissional. Para isso, 
apresento exemplos de estudos de aula realizados em diversos níveis de ensino, tanto 
em zonas rurais como na cidade de Lisboa e que mostram como os estudos de aula 
podem proporcionar aos professores um olhar mais atento sobre a natureza das tarefas 
a propor em sala de aula e a dinâmica da aula, levando-os a valorizar mais os processos 
de raciocínio dos seus alunos e a reconhecer melhor as suas capacidades. Além disso, 
estes exemplos ilustram também que os estudos de aula podem dar um significativo 
contributo para o desenvolvimento do trabalho colaborativo entre professores e para a 
sua valorização da reflexão (Ponte, Quaresma, Mata-Pereira, & Baptista, 2016).  
 
Palavras-chave: Estudo de aula, Desenvovimento profissional, Matemática, 
Aprendizagem, Raciocínio. 
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DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL 
MODELO BLENDED LEARNING: ESTUDIO PILOTO EN UNA ASIGNATURA DEL GRADO 

EN TRABAJO SOCIAL  
 

Bárbara Mariana Gutiérrez Pérez  
Universidad de Salamanca – Facultad de Educación, España 

barbaragutierrez@usal.es  

 
 

Resumen:  En los últimos años la educación superior ha ido experimentando diferentes 
cambios sociales, económicos y tecnológicos. Ante este nuevo panorama surgen nuevos 
retos y demandas educativas a los que la institución universitaria debe hacer frente. En 
este sentido el Blended Learning surge como un entorno educativo que presenta la 
capacidad de adaptarse a estas nuevas necesidades formativas. Esta modalidad se basa 
en la combinación y la convergencia de entornos educativos presenciales y virtuales en 
diferentes grados, constituyendo un modelo educativo que busca promover la 
construcción de aprendizajes significativos en un contexto en el que se flexibilizan los 
espacios y los tiempos (Gutiérrez-Pérez & Martín-García, 2020). El objetivo de este 
estudio es presentar los resultados obtenidos en un estudio piloto llevado a cabo en el 
Grado de Trabajo Social de la Universidad de Salamanca (España). El estudio se centró 
en el diseño, implementación y la evaluación de la calidad educativa de una asignatura 
Blended Learning. Para el diseño de la asignatura se siguió el modelo de diseño 
instruccional ADDIE, adaptándolo a los modelos Blended Learning de Rotación 
(Christensen, Horn, & Staker, 2013) y al modelo de Bloque Mixto (Cleveland-Innes & 
Wilton, 2018). Para esto la asignatura se dividió en dos grupos contando con la 
participación total de 71 estudiantes. Finalmente, y con el propósito de comparar la 
calidad percibida por los alumnos de las diferentes tipologías del 
modelo Blended Learning, se aplicó un cuestionario que media la percepción de los 
estudiantes con respecto a la calidad presente en la dimensión pedagógica, la 
tecnológica y la relacionada a la satisfacción de estos. En cuanto a los análisis realizados, 
se llevaron a cabo análisis de descriptivos (análisis de frecuencias y tablas cruzadas), 
pruebas de normalidad (Kolmogorov-Smirnov) y pruebas No paramétricas (Prueba de U 
de Mann-Whitney). Los resultados obtenidos muestran que las diferencias de media 
entre los modelos Blended Learning implementados no son significativas.   
 

Palabras clave: Blended Learning, Diseño instruccional, Calidad educativa, Dimensiones 
de calidad, Educación superior.  
 
Referências 
Gutiérrez-Pérez, B. M., & Martín-García, A. V. (2020). Evaluation of Quality in Blended Learning Training. 

In A.V. Martín-García (Eds.), Blended Learning: convergence between technology and pedagogy 

(pp. 91-111). Springer, Cham.  

Christensen, C., Horn, M., & Staker, H. (2013). Is K-12 Blended Learning Disruptive? An introduction to the 

theory of hybrids. San Mateo, CA: Clayton Christensen Institute for Disruptive Innovation. 

Cleveland-Innes, M., & Wilton, D. (2018). Guide to blended learning. Burnaby, British Columbia: 

Commonwealth of Learning. 

  



•  Olhares Sobre a Educação 8  •  

 

• 14 • 
 

MODELOS DE ACEPTACIÓN TECNOLÓGICA Y POBLACIÓN SENIOR: PROCESO Y 
ELABORACIÓN DE UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA  

   
Alicia Murciano Hueso  

Universidad de Salamanca – Facultad de Educación, España  
aliciaamh@usal.es  

 
   

Resumen:  El uso de la tecnología se constata actualmente como una necesidad en 
prácticamente todas las esferas de la sociedad. Generalmente, acorde a las 
investigaciones, los adultos mayores parecen estar menos familiarizados con las 
tecnologías que los adultos más jóvenes, catalógandose así de “excluidos digitales” o 
“adoptantes tardíos”. Pese a que un creciente cuerpo de literatura sugiere que el uso de 
la tecnología puede beneficiar significativamente a los adultos mayores en términos de 
calidad de vida, los adultos mayores parecen seguir quedándose atrás con respecto a la 
población en general. Esta identificación generalizada de su situación de desventaja al 
utilizar la tecnología, junto al reconocimiento de la necesidad de las tecnologías, 
proporciona el marco para fundamentar el interés de su adopción. El enfoque principal 
de las investigaciones encontradas al respecto, reside en el estudio sobre los procesos 
de adopción de tecnología, usando para el análisis el Technology Adoption Model (TAM) 
propuesto por Davis (1989) y por Davis, Bagozzi y Warshaw (1992), siendo el modelo 
más ampliamente utilizado y el que cuenta con mayor apoyo empírico para explicar la 
aceptación de una innovación tecnológica. El objetivo principal del TAM es describir la 
influencia que tienen las creencias y las actitudes de los usuarios sobre su intención de 
utilizar la tecnología. De esta manera, el TAM postula que para comprender por qué los 
individuos adoptan o no una tecnología es necesario prestar atención principalmente a 
cómo perciben su utilidad (PU) y su facilidad de uso (PEU). No obstante, este modelo ha 
ido evolucionado con la finalidad de contar con diferencias individuales que permitan 
profundizar más sobre cuáles son las barreras o facilitadores en la aceptación de las 
tecnologías. De esta forma, asegurar la adopción exitosa de las tecnologías es una de las 
grandes preocupaciones entre investigadores y profesionales, especialmente cuando se 
trata de la población senior. Con la finalidad de dar un paso más hacia el logro de este 
objetivo, el presente trabajo revisa evidencias significativas sobre los estudios realizados 
en personas mayores en los que se aplicó TAM, identificando los factores más 
empleados en la literatura científica que han ido incorporándose a este modelo los 
últimos años. Bajo el diseño de investigación observacional y retrospectivo que sustenta 
una revisión sistemática, se pretende realizar una puesta al día sobre la situación actual 
de la intención de uso de las tecnologías por parte de las personas mayores.   
  
Palabras clave: Personas Mayores, Revisión sistemática, TAM, Tecnología digital.  
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Resumo: Nesta comunicação, pretendemos apresentar os pressupostos e a 
concretização da avaliação de unidades curriculares (UC) de metodologias em 
investigação, no âmbito de mestrados académicos, tendo por princípio a concretização 
de um ensaio de investigação, com trabalho empírico, incluindo a recolha e a análise de 
dados, em contextos educacionais e/ou profissionais. Partimos do objetivo de 
desenvolver competências no âmbito da construção e da implementação de um 
desenho de investigação empírica, tentando dar resposta a problemas de natureza 
profissional dos mestrandos. Abordamos o caso da avaliação de UC de metodologias de 
investigação, numa perspetiva de avaliação das e para as aprendizagens (Black et al, 
2004), de dois mestrados, concretamente da UC de investigação em educação, do 
mestrado em Educação Especial: Domínios Cognitivo e Motor, e da UC de metodologias 
de investigação, do mestrado em Gestão e Administração Escolar, da Escola Superior de 
Educação e Comunicação da Universidade do Algarve, no primeiro semestre do ano 
letivo de 2019/2020, a partir dos trabalhos de investigação empírica, realizados em 
grupo pelos mestrandos, no decorrer das referidas UC. O produto final destes trabalhos 
consistiu na elaboração de um pequeno artigo de investigação, com a estrutura adotada 
por revistas de investigação, com o intuito de aproximar educadores, professores e 
outros profissionais, com experiência relevante no seu contexto profissional, das 
investigações sobre as suas próprias práticas profissionais (Ponte, 2002). A 
caracterização dos ensaios de investigação aponta para uma predominância de 
metodologias qualitativas (Bogdan & Biklen, 2007), com o recurso a uma diversidade de 
instrumentos de recolha de dados, tendo por princípio uma análise interpretativa dos 
dados. Concretamente, pretendemos descrever alguns desenhos metodológicos, 
utilizados pelos formandos, dando conta das problemáticas profissionais selecionadas e 
ensaiadas em trabalho de campo, com descrição dos resultados destes ensaios de 
investigação.  
 

Palavras-chave: Metodologias de investigação, Avaliação, Contexto educacional e 
profissional. 
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Resumo: Esta comunicação inscreve-se no projeto (H)ISTO é MATEMÁTICA que tem 
como um dos seus objetivos caracterizar as conceções e práticas de professores de 
Matemática dos Ensino Básico (EB) e Ensino Secundário (ES) sobre o uso da História da 
Matemática (HM) no ensino da disciplina. O reconhecimento da importância e potencial 
didático da HM, a escassez de recursos em Português que potenciem o seu emprego e 
o pouco conhecimento das práticas letivas são as motivações deste projeto 
(Martins et al., 2019). Nesta comunicação, apresentamos os resultados da aplicação 
inicial de um questionário a um grupo de 23 professores que frequentaram, entre março 
e maio de 2020, uma formação com uma forte componente de integração de HM no 
ensino da Matemática. Os formandos apresentam uma experiência profissional longa, 
com uma média de 27 anos de tempo de serviço, a maioria dos quais leciona no 3.º Ciclo 
do EB ou no ES. Dos resultados preliminares, destacamos que a maioria (57%) avalia a 
formação em HM obtida no seu percurso no Ensino Superior como frequente ou sólida e 
35% como reduzida. Já quanto à formação contínua em HM, 48% consideram-
na reduzida e igual percentagem a indicam como inexistente. Uma larga maioria dos 
professores (83%) já utilizou ou utiliza a HM como recurso didático, 63% dos quais com 
regularidade. Fazem-no com maior frequência na introdução a um conteúdo 
matemático e recorrendo a um uso mais amiúde, por exemplo, dos manuais 
escolares que, na generalidade pouco acrescentam. 89% dos professores avaliou 
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positivamente essa experiência. Ao nível do impacto que o recurso à HM tem nas 
aprendizagens dos alunos, consideram-no francamente positivo (média de 2,96 numa 
escala de 1 a 4), sobressaindo o facilitar estabelecer ligações da Matemática com a 
realidade e com outras áreas do conhecimento. No que respeita às potencialidades do 
uso da HM na aula de Matemática, os professores avaliam de forma claramente positiva 
o potencial didático da HM (média de 3,19). Já quanto aos constrangimentos a esse uso, 
reconhecem a extensão dos programas e a dificuldade de integração da HM na avaliação 
da disciplina. Este estudo parece indicar que a formação contínua que privilegie a 
integração da HM no ensino da Matemática tem um impacto positivo ao nível das 
conceções dos professores quanto a esse uso e ao nível das suas práticas.   
  
Palavras-Chave: História da Matemática, Ensino da Matemática, Formação de 
professores, Conceções de professores, Práticas de professores.  
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Resumo: O estudo apresentado, de caráter qualitativo, foi desenvolvido com um grupo 
de 25 crianças a frequentar a Educação Pré-Escolar, com idades compreendidas entre 
os três e os cinco anos, e pretendeu articular a Literatura para a Infância e a área de 
Formação Pessoal e Social, das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 
(Ministério da Educação, 2016). Com base em obras de Literatura para a Infância de 
reconhecida qualidade estético-literária, cujos contributos em termos de Linguagem 
Oral e Abordagem à Escrita são conhecidos, procurámos potenciar aprendizagens 
noutra área de conteúdo, através da implementação de propostas de leitura e 
exploração didática, seguindo indicações de autores como Matos, Figueiredo e Gomes 
(2019) e Van den Heuvel-Panhuizen e Elia (2012). Para o estudo, foram selecionadas 
três obras de Literatura para a Infância que visavam responder a dois critérios: serem 
obras que não tivessem sido escritas tendo como finalidade a aprendizagem em áreas 
curriculares específicas e obedecerem a critérios de qualidade estético-literária. Nesta 
comunicação, apresentaremos resultados relativos a uma das obras: “Orelhas de 
Borboleta” de Luísa Aguilar. Os dados foram recolhidos ao longo da implementação no 
contexto de estágio, associando observação, registos áudio, recolha de artefactos e a 
utilização da escala de bem-estar emocional e implicação de Portugal e Laevers (2018). 
Destacamos a importância que o livro assumiu para promover aprendizagens associadas 
à área de Formação Pessoal e Social, tais como: i) desigualdades sociais, pobreza e 
comportamentos discriminatórios; e ii) questões de identidade e aceitação das 
características individuais. Foi possível, também, através da observação e avaliação dos 
níveis de bem-estar emocional e de implicação, concluir que as atividades foram bem 
recebidas pelas crianças. A Literatura para a Infância revelou-se, como sugerido pelos 
autores mobilizados, um contexto significativo para promover aprendizagens na área de 
Formação Pessoal e Social.   
  
Palavras-chave: Educação Pré-Escolar, Literatura para a Infância, Formação Pessoal e 
Social, Investigação sobre as Práticas.  
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Resumo: Nesta comunicação pretendemos apresentar um estudo sobre as práticas dos 
professores de Ciências do 1.º Ciclo do Ensino Básico, descritas nos relatórios de Gestão 
Curricular da Inspeção-Geral da Educação e Ciência. Para que o Ensino em Ciências 
cumpra com o seu objetivo de contribuir para a construção de uma literacia científica 
das crianças (Rundgren, 2018), é incumbido ao professor a responsabilidade de criar 
múltiplas oportunidades neste âmbito. O desafio de adotar um ensino que promova esta 
literacia pode ser superado através de uma perspetiva 
“Inquiry Based Science Education”, que privilegia ligações entre Ciência-Tecnologia-
Sociedade desde os primeiros anos (Nudelman, 2015). Tendo como ponto de partida o 
quadro descrito, o objetivo deste estudo, de natureza qualitativa, consiste em 
caracterizar as práticas de ensino e avaliação dos professores de 1.º Ciclo do Ensino 
Básico, tendo por base a análise de conteúdo de um vasto acervo documental (121 
relatórios), apoiada no software WebQDA. Os resultados apontam para um número 
considerável de práticas de ensino experimental das Ciências que, quando analisadas 
parecem ser superficiais e secundárias. Deste modo, assiste-se à desarticulação entre a 
aparente implementação de atividades de cariz experimental e as diretrizes e objetivos 
subjacentes ao Ensino das Ciências para este ciclo de ensino. Trata-se de atividades em 
que: i) subsiste a ausência da articulação com o quotidiano das crianças; ii) pouco 
incitam um ensino que estimulem um ensino centrado nas crianças; e iii) descuram o 
desenvolvimento de competências científicas das crianças. Relativamente às práticas 
avaliativas, é reiterada uma constante nestes relatórios: i) pouco subsiste a 
monitorização e acompanhamento do desenvolvimento das aprendizagens; ii) processo 
pouco transparente; e iii) subvalorização das capacidades e atitudes e valores em prol 
dos conhecimentos. Advindos da análise realizada, constatamos que existe um número 
exíguo de práticas coerentes com os pressupostos atuais defendidos na literatura, 
protelando uma mudança visivelmente necessária.   
   

Palavras-chave: Práticas dos professores, 1.º Ciclo do Ensino Básico, Ensino 
Experimental das Ciências. 
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Resumo: Tendo como pano de fundo a participação num projeto ERASMUS + 
“Interdisciplinary Collaborative Approaches to Learning and Teaching - INCOLLAB”, 
propomo-nos evidenciar o seu carácter inovador no âmbito da pedagogia no ensino 
superior, destacando a dimensão de aprendizagem integrada  de uma língua estrangeira 
e de um conteúdo (Content and Language Integrated Learning - CLIL) e a colaboração 
entre docentes do Ensino Superior na planificação de módulos de aprendizagem e de 
materiais pedagógicos assentes numa conceção e intervenção colaborativa e 
interdisciplinar. A metodologia seguida foi a de uma investigação-ação apoiada numa 
comunidade de aprendizagem e de prática. Esta modalidade permitiu que os docentes 
das IES envolvidas no projeto, das áreas da língua estrangeira e de diferentes áreas de 
conteúdo (Psicologia, Economia, Gestão…), pudessem partilhar saberes, competências 
e perspetivas pedagógicas, projetando essa experiência na conceção e implementação 
de módulos de aprendizagem multidisciplinares. Como exemplo do trabalho 
desenvolvido, apresentamos o módulo “Autonomy Support - Through collaboration 
towards self-regulated learning strategies” que, tendo na sua base o modelo conceptual 
de Deci e Ryan (1985, 2004), visa constituir-se como um recurso educacional disponível, 
numa plataforma online, a outros profissionais que podem adaptá-lo ao seu contexto 
educativo. Tendo sido concebido e aplicado experimentalmente junto de estudantes do 
1.º ano de licenciatura, no contexto da UC de Psicologia do Desenvolvimento, pode ser 
adaptado a qualquer área de formação, mobilizando competências de domínio da língua 
inglesa de nível B1. A opção pela temática do módulo aqui apresentado tem na sua base 
a conceção de que a autonomia e autorregulação são competências transversais para o 
sucesso académico no ensino superior e para o futuro desempenho profissional.   
 
Palavras-chave: Projeto ERASMUS+, Comunidade de aprendizagem e de 
prática, Aprendizagem integrada de uma língua estrangeira e de um conteúdo 
(CLIL), Promoção da autonomia e de autorregulação em estudantes do ensino superior.  
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Resumo: A importância da leitura tem sido alvo de atenção hodiernamente, no 
cruzamento dos distintos matizes assumidos nas travessias da pandemia. Em tal âmbito, 
os textos literários ganham destaque enquanto infindável estímulo do nosso 
reposicionamento no mundo. Para esse reposicionamento, muito podem contribuir as 
práticas de leitura em contexto escolar, acalentando o prazer de ler. A esta luz, a 
presente reflexão tem como objetivo indagar o modo como distintas reapresentações 
da leitura que se redesenham na literatura para a infância possibilitam repensar a 
Educação Literária no 1.º CEB, enquanto reencontro feliz do livro e dos leitores. Para 
cumprir o objetivo delineado, procede-se à análise dos tecidos peritextuais e/ou 
textuais de três livros: Máquina (Ferraz, 2017), Capitão Rosalie (Fombelle, 2020) e A 
menina dos livros (Jeffers & Winston, 2017). A partir de tais tecidos, através da 
reconstituição de reapresentações da leitura, é proposto um olhar renovado sobre a 
Educação Literária enquanto modo permanente de um refazer que se institui como 
apelo aos leitores. O referencial teórico desta reflexão ganha alento na literatura de 
especialidade focando o papel da literatura para a infância no que respeita à Educação 
Literária e nos documentos curriculares em vigor (Buescu, Morais, Rocha & Magalhães, 
2015; Ministério da Educação, 2018). Conclui-se ser relevante reapreciar as 
metamorfoses da leitura plasmadas nos livros selecionados, dado instigarem tempos de 
fruição que podem contribuir não só para o incremento da motivação para a leitura, 
como também para o fortalecimento da educação para a cidadania.  
   
Palavras-chave: Leitura, Literatura para a Infância, Educação Literária.  
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Resumo: Ensinar é uma atividade de resolução de problemas, pois o professor é 
confrontado com inúmeros desafios, em sala de aula e fora dela, que exigem capacidade 
de raciocínio pedagógico, conhecimento didático – incluindo nele conhecimento dos 
temas que vai ensinar, dos currículos, dos alunos e da aprendizagem e da prática letiva 
(Ponte, 2012). Na formação de professores, tanto na inicial como na contínua, a reflexão 
sobre casos de sala de aula, na forma de episódios, que colocam os formandos perante 
problemas didáticos, tem sido largamente apontada na literatura como tendo elevado 
valor formativo (Van Es, Tunney, Goldsmit, & Seago, 2014). Estes episódios têm sido 
colocados em diferentes contextos e em diferentes suportes. Em termos de contexto, 
encontramos casos reais da experiência dos professores e casos fictícios construídos por 
equipas de formadores. Em termos de suporte, estes casos são escritos, na forma de 
diálogos, em áudio, em vídeo ou através de uma combinação destes (Canavarro, 
Oliveira, & Menezes, 2014). Nesta comunicação, temos como objetivo refletir sobre 
casos de ensino construídos e aplicados no âmbito de uma unidade curricular de 
mestrados em ensino (Educação de Infância, 1.º Ciclo e 2.º Ciclo (Mat/CN, Port/HGP), 
denominada “Linguagens e representações em Português e Matemática”. Estes casos 
têm a especificidade de terem como contexto livros-álbum por meio dos quais se tira 
partido da estreita articulação entre texto e ilustração (Melão, 2019; Simpson, 2016). 
No que à metodologia diz respeito, os desdobramentos do tecido peritextual dos livros-
álbum plasmam-se nos casos apresentados, numa análise do seu fulcro e suas 
repercussões, no âmbito da formação dos futuros professores. Concluímos que tais 
casos revelam características que alavancam a construção de conhecimento didático e 
a reflexão aprofundada sobre os desafios das práticas educativas que, entrelaçando o 
Português e a Matemática, convocam reciprocidades que reverberam nos exercícios de 
cidadania a que damos voz.  
  
Palavras-chave: Episódios de sala de aula, Formação de professores, Português, Matemática.  
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Resumo: As abordagens de intervenção no desenvolvimento e educação de pessoas 
com Perturbação do Espectro do Autismo têm vindo a alterar-se nas últimas décadas. 
Naturalmente, a aprendizagem será fortemente influenciada pelos contextos em estas 
se inserem. Os contextos educativos têm vindo a alterar-se, no sentido da inclusão, se 
bem que este objetivo será sempre um caminho a percorrer. De uma forma geral, as 
Tecnologias de Informação e Comunicação têm servido como importantes Recursos 
Educativos Digitais dos alunos, sendo valorizados pelas suas potencialidades e 
capacidade de adaptação a diferentes realidades e necessidades educativas. Os 
“serious games”, jogos virtuais desenvolvidos com outro propósito que não o do puro 
entretenimento, revelam-se ferramentas pedagógicas importantes na aprendizagem de 
alunos com Perturbação do Espetro do Autismo, com interesse no desenvolvimento de 
competências de comunicação e interação social. Em Portugal, não foram desenvolvidos 
jogos com este intuito, de forma significativa e com impacto e resultados valorizáveis 
nas competências referidas. Este projeto de investigação desenvolve-se procurando 
perceber qual a influência da participação no jogo “xxx” sobre a comunicação e 
interação social, bem como a real adesão e envolvimento dos alunos nesta atividade e 
as características do jogo que podem potenciar resultados positivos, numa metodologia 
de estudo de caso múltiplo exploratório. Os participantes terão entre os 12 e 19 anos 
de idade, com Perturbação do Espectro do Autismo, grau de severidade leve ou 
moderado, correspondendo aos níveis 1 e 2 da necessidade de suporte. Utilizar-se-á a 
CARS para aferir da elegibilidade, a Leuven scale of active engagement e grelhas de 
observação adaptadas a partir do Volitional Questionnaire, Assessment of 
Communication and Interaction Skills MOHOST e o capítulo 7 da Classificação 
Internacional da Funcionalidade. Esperam-se resultados que indiquem elevada adesão 
dos participantes, aumento nos níveis de interação, sendo importante perceber a 
qualidade dessa interação e da relação com o jogo.  
  
Palavras-chave: Recursos Educativos Digitais, Perturbação do Espetro do Autismo, Jogos 
virtuais, Comunicação e interação social, Inclusão.  
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Resumo: Historicamente, no Brasil, a oferta educacional para sujeitos público-alvo da 
educação especial foi realizada, maioritariamente, por meio de parcerias público-
privadas do Estado com instituições de caráter assistencial, principalmente até ao ano 
de 2008, com a publicação da Política Nacional de Educação Especial na Perspetiva da 
Educação Inclusiva (PNEEPEI). A partir dessa política, verificou-se a tentativa de 
descontinuar essas parcerias, ainda que parcialmente, sob o argumento da necessidade 
do estabelecimento de sistemas educacionais inclusivos. Entretanto, nos últimos anos, 
as políticas educacionais brasileiras vêm passando por uma série de reformas 
neoconservadoras e ultraneoliberais, sendo percetível a intensificação da proposta de 
retração da atuação do Estado no campo educacional, sobretudo, na educação especial 
por meio da atualização da PNEEPEI. Nesse cenário, através de revisão de literatura e 
análise documental, a presente proposta de trabalho busca analisar o posicionamento 
de alguns intelectuais orgânicos que participaram do processo de elaboração da 
atualização da PNEEPEI. Com base em análises preliminares foi possível verificar que 
existe uma disputa em relação ao lugar da oferta dos serviços prestados aos sujeitos 
público-alvo da educação especial. Por um lado, há o entendimento de que essas 
pessoas devem ser escolarizadas nas classes regulares de ensino e, por outro lado, há a 
defesa de que as especificidades desses alunos demandam atendimentos especializados 
em espaços exclusivos/segregados. Portanto, entende-se que os setores que defendem 
a proposta inclusiva defrontam-se com as forças vinculadas ao setor privado-
assistencial, historicamente dominante e com ampla participação na formulação de 
políticas governamentais, sugerindo que tais modificações foram formuladas para 
atender aos interesses de determinados grupos, principalmente, às instituições de 
caráter privado-assistencial.   
  
Palavras-chave: Política Educacional, Educação Especial, Educação Inclusiva, Reformas 
Educacionais Brasileiras.  
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Resumo: A comunicação relata uma experiência de formação realizada no curso de 
licenciatura em Educação Básica da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do 
Politécnico de Leiria. Esta experiência concretizou-se na unidade curricular (UC) de 
Expressão Plástica, no corrente ano letivo, e visou aprendizagens sobre materiais e a sua 
transformação e extensão de vida; upcycling / reutilização criativa de materiais; 
economia circular e upcycled art. Sendo um contexto de formação inicial de educadores 
e professores, em justaposição à abordagem teórica de conteúdos da UC, foram 
discutidos os «Objetivos de Desenvolvimento Sustentável» propostos pelas Nações 
Unidas, o «Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal», nomeadamente os 
pontos enquadrados na  «Ação  3 – Educar para a Economia Circular», assim como os 
contributos de Eça (2010), Rocha (2013) e Cabral (2017) neste âmbito. Nas experiências 
práticas, foi proposto aos estudantes, num total de 51, um projeto individual de criação 
plástica (criação de um objeto tridimensional) que representasse ideias sobre 
sustentabilidade. O desafio foi colocado em forma de questão – Como é que a criação 
plástica através da reutilização criativa de materiais pode comunicar ideias sobre 
sustentabilidade? Para estudar esta experiência formativa, adotou-se uma metodologia 
de investigação-ação, com os seguintes momentos e ações: 1. Diagnóstico – aplicação 
de um questionário sobre «arte e sustentabilidade», previamente à abordagem teórica 
já mencionada; 2. Planificação – planeamento das aulas práticas e dos recursos 
necessários; 3. Implementação – realização de aulas de criação plástica que incluíram o 
planeamento realizado pelos estudantes (levantamento de dados sobre materiais, 
criação de imagem tendo em conta a intenção expressiva da composição) e a construção 
do objeto, aplicando técnicas simples de transformação de plástico, metal e papel de 
embalar; 4. Reflexão sobre as aprendizagens construídas – aplicação de um questionário 
final. A observação participante, os registos fotográficos e a análise ao conteúdo das 
respostas obtidas fizeram sobressair o valor formativo da experiência. Os resultados 
evidenciaram as aprendizagens construídas ao longo do processo. Estas foram relativas 
aos conteúdos da UC e ainda relativas à importância que os estudantes atribuíram: a) à 
prática artística enquanto meio para a reflexão sobre sustentabilidade; b) às mensagens 
veiculadas pela composição plástica; e c) à transferibilidade do processo vivenciado para 
diferentes contextos educativos.  
   
Palavras-chave: Arte, Sustentabilidade, Expressão Plástica, Formação de professores.  
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Resumo: Este estudo debruça-se sobre as perceções de família, sua estrutura e 
dinâmicas de pessoas com incapacidade intelectual. Trata-se de uma temática pouco 
abordada, de estudos escassos, pois envolve protagonistas com incapacidade 
intelectual que, na maior parte das vezes, não são ouvidos. É a partir deles que obtemos 
informações sobre a sua visão de família, seus ideais, apoios, funcionamento, medos e 
expectativas. É através das suas vivências que ficamos a conhecer a experiência na 
primeira pessoa da parentalidade e seus desafios. No presente estudo pretende-se dar 
resposta aos seguintes objetivos: i) analisar as perspetivas dos jovens com incapacidade 
intelectual sobre família e parentalidade; ii) compreender a forma como pais com 
incapacidade intelectual experienciam a parentalidade, assim como as dinâmicas 
relacionais no seio familiar; iii) identificar as barreiras e facilitadores no processo de 
inclusão da pessoa com incapacidade intelectual no seio familiar e social; e iv) 
compreender medos e expectativas dos jovens/adultos com incapacidade intelectual. 
Trata-se se um estudo qualitativo e exploratório. Foi utilizada uma amostra por 
conveniência, composta por 20 jovens/adultos com incapacidade intelectual 
ligeira/moderada, dez com filhos e dez sem filhos. Os instrumentos de recolha de dados 
foram a entrevista estruturada e a análise/pesquisa documental. Posteriormente, 
procedemos à análise de conteúdo dos discursos dos participantes (Bardin, 2011). Os 
resultados vão ao encontro do que sugere a literatura na defesa da complexidade e 
desafio constante na parentalidade (Alarcão, 2006), acrescida em indivíduos com 
incapacidade intelectual (Vonneilich, Ludecke, & Kofahl, 2016). No entanto, reiteramos 
que estes têm o direito à sua autodeterminação e a participar nas respetivas famílias e 
nos desafios da sociedade, que se quer mais inclusiva, dando primazia aos meios 
facilitadores e demolindo barreiras.  
  
Palavras-chave: Família, Incapacidade intelectual, Parentalidade, Barreiras e 
facilitadores 
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Resumo: O conceito de Qualidade de Vida tem sido objeto de múltiplas análises no 
quadro de questões relacionadas com a saúde e bem-estar. Verdugo e Schalock (2002) 
salientaram as suas três dimensões estruturantes: desenvolvimento pessoal, bem-estar 
e inclusão social. Integrado na qualidade de vida, o conceito de autodeterminação é 
definido como o processo em que a pessoa é o principal agente da sua própria vida, 
fazendo escolhas e tomando decisões sobre a sua qualidade de vida, livre de 
interferências externas. Neste contexto, é nosso propósito apresentar o estudo piloto 
da versão portuguesa da Escala de Avaliação da Autodeterminação (EAA), traduzida e 
adaptada a partir da escala ARC-INICO de Evaluación de la Autodeterminación, versão 
espanhola de Verdugo e colaboradores (2014). Para o efeito, após a tradução e análise 
dos itens por especialistas da educação especial e reabilitação, procedemos ao estudo 
das qualidades psicométricas do instrumento, especificamente, procedendo à análise 
de indicadores de validade e fidelidade da escala. Foram envolvidos no estudo 60 jovens 
com incapacidade, entre os 15 e os 19 anos de idade. A escala adaptada apresenta bons 
indicadores de fidelidade e validade. Os índices de alfa de Cronbach são próximos dos 
estudos da versão original (Verdugo et al., 2014), sendo de α=.90, o valor global da 
escala de autodeterminação. Para aferir a validade concorrente, foi aplicada a Escala de 
Autoconceito para Adolescentes de Piers-Harris, versão reduzida (Veiga & Domingues, 
2012), tendo sido encontradas relações e positivas significativas entre as duas escalas. 
Não obstante os resultados promissores, é necessário prosseguir os estudos de validade 
da escala, com amostras maiores. De realçar que a inclusão do modelo de qualidade de 
vida no âmbito da intervenção educativa, especialmente os aspetos da 
autodeterminação, permite desenvolver modelos de avaliação de programas centrados 
na pessoa e potencia a participação dos estudantes nos processos de decisão em 
ambientes inclusivos.  
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COM SÍNDROME DO X FRÁGIL: ESTUDO DE CASO  

  
Sandra Gouveia  

Agrupamento de Escolas Viseu Norte  
sandraibgouveia@hotmail.com  

  
Sara Felizardo  

Escola Superior de Educação, CI&DEI, Politécnico de Viseu, Portugal  
sfelizardo@esev.ipv.pt 

 
Paula Xavier  

Escola Superior de Educação, CI&DEI, Politécnico de Viseu, Portugal  
paulaxavier@esev.ipv.pt  

  
Esperança Ribeiro  

Escola Superior de Educação, CI&DEI, Politécnico de Viseu, Portugal  
esperancaribeiro@esev.ipv.pt  

  
  
Resumo: A síndrome do X Frágil (SXF) constitui uma condição genética, com fenótipo 
variável, causada pela mutação do gene FNR1. Apresenta-se como a causa hereditária 
mais frequente de dificuldades intelectuais, bem como défices na 
comunicação/interação social, problemas ao nível do comportamento e características 
físicas específicas. O espectro clínico da SXF é vasto, o que inclui desde dificuldades de 
aprendizagem e perturbações socio-afetivas ligeiras, até a casos mais graves com 
incapacidade intelectual e autismo associados. No contexto da intervenção, as Terapias 
Assistidas por Animais (TAA) constituem um recurso terapêutico emergente e em clara 
expansão, que requerem o envolvimento de profissionais das áreas da educação e da 
saúde. Sendo o cão o animal mais utilizado em TAA em todo o mundo, foi com o suporte 
deste a um jovem com SXF que se centrou este projeto. Partiu-se da seguinte questão 
de investigação: Em que medida a Terapia Assistida por Animais tem influência na 
expressão emocional, interação social e regulação comportamental de um jovem 
com SXF?, tendo sido desenvolvido um estudo de caráter qualitativo e compreensivo, 
especificamente, um estudo de caso. O jovem envolvido no estudo tem 19 anos de 
idade, é do sexo masculino e com diagnóstico de SXF. Procedeu-se à observação de 
sessões de TAA, recorrendo a protocolos de observação naturalista, bem como à análise 
documental e a entrevistas a todos os participantes neste processo, designadamente, a 
cuidadora, uma professora e duas terapeutas. Os resultados sugerem que, neste caso, a 
Terapia Assistida por cães teve um efeito positivo a nível do desenvolvimento 
socioemocional, comportamental e social. Não obstante os resultados promissores, os 
quais no essencial convergem com a literatura científica, é necessário incrementar a 
investigação nesta área, bem como promover a consciencialização sobre as 
potencialidades das TAA em contextos inclusivos.  
  
Palavras-chave: Intervenção, Terapia Assistida por Animais (TAA), Cão, Síndrome X- 
Frágil (SXF).  
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Resumo: Este artigo visa partilhar a experiência da Escola Superior de Educação e 
Ciências Sociais do Politécnico de Leiria no âmbito do projeto de consultoria técnica 
especializada de apoio à construção, implementação e acompanhamento do Plano 
Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar na área de intervenção da 
Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (PIICIE). O projeto de consultoria, 
desenvolvido em várias fases, desde a problematização, diagnóstico, intervenção, 
monitorização e avaliação das práticas inovadoras implementadas, insere-se na 
estratégia regional que visa promover a inclusão, a igualdade de acesso ao ensino e o 
sucesso educativo dos alunos, sublinhando a aposta em políticas de educação e de 
reforço da qualificação do capital humano.  É dado particular enfoque às ações 
desenvolvidas ao longo dos anos letivos 2018-2019 e 2019-2020, e aos resultados 
referentes às ações de acompanhamento e monitorização de uma das sete atividades 
que constituem o Plano (PIICIE), designadamente a atividade concretizada através da 
intervenção de equipas multidisciplinares municipais. Estas equipas foram constituídas 
por um total de 37 técnicos especializados de 7 áreas distintas, algumas das quais não 
existentes nos Agrupamentos de Escolas.  A sua atuação procurou contribuir para 
colmatar as necessidades identificadas nalguns contextos, resultantes do diagnóstico 
efetuado ao território, designadamente através da concretização de um apoio 
complementar às crianças da Educação Pré-escolar e aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico, numa tipologia de trabalho articulado, autónomo e flexível e em interação com 
as escolas e as entidades locais e regionais. Ao longo do texto, reflete-se ainda sobre o 
papel das instituições de ensino superior na promoção do reforço da qualidade e da 
eficiência das políticas públicas no domínio da educação, nas implicações desta ação 
integrada na formação de professores e na consolidação de estruturas e de práticas 
inovadoras nas escolas.  
 

Palavras-chave: Inovação, Inclusão, Projeto Intermunicipal, Educação Pré-escolar; 1.º 
Ciclo do Ensino Básico.  
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Resumo: A família como primeiro protetor e agente de socialização das crianças deve 
responder às necessidades físicas, psicológicas, afetivas e sociais, proporcionando à 
criança e/ou jovem assistência, bem-estar, segurança, educação, formação, defendendo 
e promovendo sempre os seus direitos enquanto cidadãos. Contudo, quando a família 
não cumpre a sua função protetora e coloca a criança em situações de risco ou perigo, 
torna-se necessária a intervenção de outros agentes competentes em matéria da 
infância e juventude com obrigações e responsabilidades nessa área em diferentes 
momentos, com objetivos e tarefas diferentes. O projeto de investigação partiu da 
análise documental da realidade das situações de risco/perigo sinalizadas, com 
processos de promoção e proteção ativos numa determinada Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens (CPCJ) na região Centro de Portugal, em 2018, descrevendo as 
situações de perigo da criança e/ou jovem e centrando-se sobre a caracterização 
processual das crianças, dos jovens e suas famílias. Após a avaliação diagnóstica, e com 
o objetivo de delinear um projeto de intervenção preventivo, analisaram-se quais as 
problemáticas emergentes. Posteriormente, definiram-se as estratégias de atuação, 
com o intuito de promover e proteger os direitos da criança e jovem e melhorar a 
qualidade do seu desenvolvimento e da sua família. Neste sentido, a construção do 
projeto de intervenção familiar psicoeducativo destina-se às crianças, jovens e suas 
famílias, cuja problemática tem maior incidência na categoria da “negligência”. O 
projeto é constituído por doze sessões temáticas, nomeadamente de: avaliação 
diagnóstica, gestão emocional, ativação comportamental, educação para a saúde e 
segurança, direito da criança e da família, psicoeducação, pedagogia lúdica e, por fim, 
de revisão, manutenção de ganhos e avaliação com uma durabilidade prevista de 17 
semanas por família.   
  
Palavras-chave: Crianças, Jovens, Família, Risco, Programa de Intervenção.  
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Resumo: A agenda contemporânea sobre a diversidade convoca a sociedade civil para a 
inclusão social das pessoas com alguma fragilidade psicossocial e/ou cultural. Na mesma 
linha, no domínio educativo, o pano de fundo é a educação inclusiva, qual sustentáculo 
da teia de interações e aprendizagens dos contextos escolares. A este propósito, o 
discurso das diversas entidades nacionais e internacionais tem sido prolixo e vertido em 
declarações, convenções e normativos que potenciam a agenda da inclusão. Neste 
contexto, o acesso de estudantes com Necessidades Específicas (NE) ao Ensino Superior 
(ES) está num crescendo em diferentes países (Seale, 2017). De forma congruente, 
Portugal tem seguido o mesmo fenómeno. O modelo de educação inclusiva implica uma 
resposta educativa de qualidade a todos os alunos. O presente estudo tem como 
propósito analisar as perceções dos estudantes sem NE sobre a inclusão de jovens com 
NE no ES, bem como aferir as barreiras e os facilitadores que se colocam no processo de 
inclusão. Trata-se de uma investigação de caráter qualitativo que valoriza a dimensão 
compreensiva e interpretativa da informação recolhida. Participaram neste estudo 200 
estudantes do ES Politécnico, tendo sido questionados através de inquérito por 
entrevista. Os resultados realçam perceções muito positivas sobre a inclusão de pares 
com NE. Referem-se às barreiras que se prendem com os espaços pouco adequados e a 
não adequação de estratégias e metodologias dos docentes para os alunos com NE. 
Fazem, ainda, sugestões promotoras de inclusão no contexto do ES. É necessário 
prosseguir esta linha de investigação, analisando questões relativas às estratégias 
pedagógicas e da avaliação, mas também sobre as suas interações com os pares. Para 
construir contextos inclusivos no ES é importante sensibilizar para a diversidade, propor 
medidas educativas adequadas às necessidades específicas dos alunos, otimizar os 
apoios e eliminar barreiras.  
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Resumo: A Perturbação do Espectro do Autismo (PEA) é uma das mais graves 
perturbações do desenvolvimento da criança, que resulta numa incapacidade ao nível 
da interação social, da aquisição e uso convencional da comunicação e da linguagem, 
pela restrita variedade de interesses e alterações de comportamento, que perdura 
durante toda a vida. Com o nascimento de uma criança com PEA, a dinâmica familiar 
obrigatoriamente é alterada, tornando o exercício da parentalidade difícil (Rodrigues, 
Fonseca & Silva, 2008). Assim, face ao impacto que a existência de uma criança com PEA 
pode ter na família e no tipo de relações que nela se estabelecem, torna-se relevante 
analisar esta temática. O presente estudo tem como propósito compreender em que 
medida a participação de pais/cuidadores de crianças com PEA num programa de 
formação/educação parental potencia comportamentos parentais positivos para o 
desenvolvimento linguístico e comportamental das crianças. A população-alvo 
foram pais/ cuidadores de crianças com PEA. O número de participantes foi de 19 
pais/cuidadores de crianças com PEA, sendo que 8 pais/cuidadores participaram num 
programa de formação parental e 11 pais/cuidadores não fizeram parte desse 
programa. É um tipo de estudo misto porquanto envolve uma componente qualitativa 
e compreensiva das perceções dos pais e uma componente quantitativa, de natureza 
experimental. Para o efeito, recorreu-se a medidas de pré-teste e pós-teste através da 
aplicação de um questionário e duas escalas, com um grupo experimental e um grupo 
de controlo. Após a frequência do programa parental, “No ‘PE’ do Autismo”, os pais 
foram unânimes ao dizerem ter sido muito importante participarem nesta formação, 
tendo reportado progressos na linguagem e no comportamento dos seus filhos. Apesar 
de não se verificarem diferenças estatisticamente significativas, os pais que 
participaram no programa parental revelaram melhorias nos resultados do sentimento 
de competência parental e na satisfação com a vida.  
  
Palavras-chave: Perturbação do Espectro do Autismo, Famílias, Parentalidade, 
programa.  
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Resumo: A Perturbação do Espectro do Autismo (PEA) é caracterizada pelos défices 
persistentes ao nível da comunicação social e por padrões restritos e repetitivos de 
comportamento, interesses ou atividades (APA, 2013). Das características mais 
marcantes destacam-se o desenvolvimento linguístico e comportamentos 
comunicativos. Dada a escassez de testes específicos para a avaliação das 
componentes sociocomunicativas, e linguística de crianças com PEA, o objetivo deste 
estudo prendeu-se com a construção de um instrumento de avaliação descritor das 
capacidades de comunicação, linguagem e interação social de crianças com PEA, dos 3 
aos 6 anos de idade, e aferir, em que medida, os resultados variam em função de 
variáveis sociodemográficas e desenvolvimentais. A primeira fase de construção 
resultou de uma extensa revisão bibliográfica e análise de diversos instrumentos 
existentes. Posteriormente, foi submetido a uma avaliação por parte de um painel de 
peritos para garantir a sua validade de conteúdo. Após esta fase, o instrumento foi 
aplicado a 50 crianças com PEA, de acordo com os critérios de inclusão (crianças entre 
os 3 a 6 anos de idade com PEA). Para efeitos metodológicos o mesmo foi aplicado a um 
grupo de 20 crianças, em idade pré-escolar, sem diagnóstico de PEA. Os resultados 
obtidos indicaram que a escala construída apresenta evidentes qualidades 
psicométricas com valores de alfa de Cronbach iguais ou superiores a .981. O mesmo 
evidencia um elevado grau de sensibilidade relativamente às características que 
distinguem a população com PEA e sem PEA. Relativamente à variável sociodemográfica 
sexo, não se verificaram diferenças estatisticamente significativas nas dimensões 
analisadas. Face à variável idade, as diferenças foram significativas, obtendo-se valores 
médios superiores com o aumento da idade das crianças. Futuramente propõe-se 
aprofundar o estudo da escala e a sua validação para a população portuguesa.  
  
Palavras-chave: Perturbação do Espectro do Autismo, Avaliação, Comunicação, 
Linguagem, Construção e validação de instrumentos. 
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Resumo: Quem ensina procura cada vez novas abordagens que sejam mais motivadoras 
e que envolvam mais os seus estudantes, sendo que uma das áreas mais sensível é a da 
Matemática. As práticas pedagógicas com recurso às tecnologias têm-se revelado uma 
forma mais cativante para os estudantes, em que estes se tornam mais ativos no 
processo de aprendizagem (Gebre, Saroyan, & Aulls, 2015).   
Neste estudo pretendeu-se investigar, em dois grupos de estudantes do ensino superior, 
se o uso de algumas metodologias ativas, com recurso às tecnologias e em ambiente 
síncrono, potenciaram melhores resultados de aprendizagem. Um dos grupos, 
estudantes de um mestrado, trabalhou com o programa de geometria 
dinâmica  GeoGebra e o outro grupo, estudantes de uma licenciatura, com 
o Socrative (Dakka, 2015).  A análise dos dados recolhidos permitiram fazer uma análise 
qualitativa e quantitativa. No grupo de estudantes de mestrado, o estudo identificou 
questões relacionadas com construções geométricas, nomeadamente os vários tipos de 
triângulos, no GeoGebra. Para a construção no GeoGebra os estudantes precisaram de 
aprofundar mais conceitos básicos de geometria o que os levou a um maior 
envolvimento em cada construção, do que usando apenas “papel” e “lápis”, reforçando 
a sua aprendizagem. No estudo com o outro grupo de estudantes foi observado que, 
por um lado o Socrative ajuda o professor a monitorizar e melhorar mais rapidamente 
o desempenho dos alunos e que, por outro lado, mantém os alunos mais envolvidos 
com os conteúdos das progressões aritméticas e geométricas, uma vez que estes obtêm 
um feedback imediato.   
  
Palavras-chave: Aprendizagem ativa, Tecnologia Educacional, Matemática, Ensino 
Superior.  
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Resumo: A temática da sexualidade, nos jovens com incapacidade intelectual, ainda se 
constitui um assunto tabu para muitas sociedades. As principais linhas de investigação 
nesta área têm procurado compreender a expressão sexual das pessoas com 
dificuldades intelectuais. Deste modo, têm-se identificado um conjunto de estigmas, 
barreiras e constrangimentos que condicionam a livre expressão e autodeterminação 
sexual das pessoas com incapacidade (Frawley & Bigby, 2014; Pebdani, 2016). Porém, é 
ainda pouco o entendimento das dimensões biopsico-socioaxiológica, relacionadas com 
as emoções, com o sentir e o agir no contexto da sexualidade denotando-se um estagnar 
das linhas de investigação. Neste sentido, pretendeu-se no presente estudo sintetizar a 
evidência científica através de uma revisão sistemática, por forma a identificar as 
principais áreas de pesquisa que têm sido desenvolvidas no âmbito da sexualidade em 
pessoas com incapacidade intelectual, nos últimos cinco anos (2015-2020). Para isso, 
foram realizadas buscas na base de dados B-on utilizando as palavras-
chave sexuality and disability e incapacidade e sexualidade, deficiência e sexualidade 
para a identificação dos artigos. Foram identificados 19618 artigos, que após a aplicação 
dos critérios de inclusão e exclusão ficaram reduzidos a 49 artigos que foram objeto de 
análise. A literatura disponível neste período denota uma preocupação em analisar as 
dimensões associadas à educação sexual, relacionamentos, abusos, masturbação, bem 
como estigma e constrangimentos na operacionalização do assunto. A dimensão da 
formação e educação sexual configura-se transversal a todas as problemáticas 
identificadas e são o cerne das principais barreiras e constrangimentos subjacentes à 
expressão e autodeterminação sexual destas pessoas. Em suma, apraz-nos sugerir, no 
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que concerne aos relacionamentos, e muito particularmente à sexualidade na 
incapacidade intelectual, é cada vez mais imperioso materializar a ideia de que: “Se me 
relaciono, sinto, logo existo; Se sinto, logo amo; Se amo, estou comprometido, logo 
sinto-me intencionalmente incluído.   
   
Palavras-chave: Sexualidade, Autodeterminação, Expressão sexual, Educação 
sexual, Incapacidade intelectual.   
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Resumo: Pelas suas características, dinâmicas e valores inerentes, a disciplina de 
educação física (EF), quando devidamente potencializada, pode constituir-se como um 
importante meio catalisador de equidade, igualdade e inclusão de todos os alunos e 
deste modo contribuir para uma escola mais justa, equitativa e inclusiva para todos 
(Block & Obrusnikova, 2007; Qi & Ha, 2012). Portanto, o desafio está do lado do 
professor de EF, que, no atual paradigma escolar, deve evidenciar não só competência 
e valores inclusivos, mas também a capacidade e criatividade de incorporar, em cada 
uma das suas práticas pedagógicas, os diferentes recursos, estratégias e metodologias 
que vão ao encontro da diversidade e da incapacidade. Não obstante, a literatura, ao 
longo do tempo, tem identificado constrangimentos e facilitadores vários (Lirgg, et al., 
2017; Hersman & Hodge, 2010) com impacto nos processos inclusivos na disciplina, 
levando a alguma confusão e dispersão de resultados. Deste modo, é imperioso 
compilar, organizar e analisar a investigação desenvolvida mais recentemente neste 
campo de investigação. Assim, o presente estudo teve como objetivo agregar e analisar 
os principais temas emergidos de revisões sistemáticas realizadas no contexto da 
inclusão em EF de 2015 a 2020. Neste sentido, realizámos uma pesquisa na base de 
dados B-On, utilizando as palavras-chave inclusion in physical education review. Foram 
identificados 28 artigos, que, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 
ficaram reduzidos a 16 estudos que foram objeto de análise. Das revisões disponíveis 
neste período emergem 4 categorias temáticas de análise: formação e capacitação para 
a inclusão; perceções dos principais intervenientes (atitudes, representações; 
influência; experiências; práticas inclusivas); e metodologias de intervenção. 
Concludentemente, as diversas investigações neste contexto têm-se centrado a sua 
análise na necessidade de, por um lado compreender os processos de inclusão nos 
contextos da EF e, por outro, nas formas e meios de materializar e operacionalizar a 
filosofia e os valores inclusivos. Constatamos, ainda, a existência de um certo paradoxo 
e ambivalência, a nível internacional, no que concerne à intencionalidade do 
desenvolvimento da inclusão no contexto da EF.  
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Resumo: O presente póster baseia-se no Relatório Final de Estágio, realizado no âmbito 
das unidades curriculares de Iniciação à Prática Profissional da Licenciatura em Educação 
Básica, tendo como principal objetivo refletir de forma sustentada sobre diversas 
observações realizadas ao longo de três semestres. A reflexão assume um caráter 
descritivo, com recurso à observação participante, à análise documental e ao inquérito 
por questionário. Aquela enquadra três dimensões: i) relação (relação da comunidade 
cigana com a restante comunidade escolar); ii) ambiente/contexto (critérios que levam 
à prática da retenção e o contexto escolar versus o contexto social, as vantagens e as 
desvantagens); iii) intervenção (resposta educacional do Ministério da Educação face à 
COVID-19). Da análise dos dados, destaca-se, segundo a Direção-Geral da Educação 
(2019), que os alunos de etnia cigana têm alcançado, de forma gradual, o sucesso 
escolar, porém, estas comunidades continuam a necessitar de intervenção. A retenção 
acarreta mais desvantagens do que vantagens para os alunos, conduzindo ao insucesso 
escolar dos mesmos e, no limite, ao abandono escolar, já que este desmotiva os alunos 
e os afasta da escola (Pereira & Reis, 2014). Salienta-se, ainda, que, em termos de 
resposta educacional, as orientadoras cooperantes nortearam-se pelas orientações 
propostas pelo Ministério da Educação face ao ensino à distância (Ministério da 
Educação, 2020).   
  
Palavras-chave: Observação, Relação, Ambiente/contexto, Intervenção, Retenção.  
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Resumo: O Relatório Final de Estágio (RFE), tal como previsto no Regulamento do Curso 
de Educação Básica (2018), da Escola Superior de Educação de Viseu, é um documento 
individual, relativo à Iniciação à Prática Profissional (IPP), que é realizado ao longo das 
quatro unidades curriculares dessa componente de formação. Este documento, de 
natureza reflexiva, revela aprendizagens realizadas pelos estudantes ao longo do curso, 
fazendo convergir na Iniciação à Prática Profissional todas as outras áreas de formação. 
O RFE é, pois, transversal às diversas unidades curriculares do curso, contemplando a 
análise e discussão teórica de experiências de estágio em torno de três dimensões do 
saber docente: contexto/ambiente, relação e ação/intervenção. Neste RFE, para cada 
dimensão, apresenta-se um episódio que encerra em si algum tipo de questionamento. 
Na dimensão ação/intervenção, questiona-se e reflete-se sobre a educação inclusiva no 
quadro da ação docente de um professor em interação com um professor coadjuvante 
(Cebola, 2013).  Na segunda dimensão, abordam-se as relações escola-família, 
professor-aluno e aluno-aluno. A afetividade é um elemento importante da relação, 
essencial para o sucesso educativo, tendo sido abordado neste relatório (Zuanon, 
2006). A terceira dimensão, contexto/ambiente, retrata a importância do contexto 
escolar na aprendizagem, dado que ele pode facilitar, ou não, o desenvolvimento 
intelectual e a construção do conhecimento por parte da criança (Faria, 2015). Nesta 
dimensão, aproveita-se para refletir sobre a influência que as atividades letivas 
presenciais tiveram na construção desse ambiente de aprendizagem (Ministério da 
Educação, 2020).  
  
Palavras-chave: Relatório Final de Estágio, Dimensões do saber, Prática profissional.  
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Resumo: O atual contexto de pandemia COVID-19 originou mudanças educativas 
inesperadas, obrigando a escola a, rapidamente, adequar as suas metodologias de 
ensino e aprendizagem em todos os ciclos de estudo, especialmente no ensino superior. 
Esta situação, atípica, tem originado inúmeras reflexões acerca da capacidade de 
adaptação das instituições a novas metodologias de ensino.  Esta investigação tem, 
assim, o objetivo de percecionar o modo como os docentes de uma Instituição de Ensino 
Superior adequaram o seu processo de ensino e aprendizagem presencial para um 
ensino a distância. Metodologicamente, foi realizada uma investigação de cariz 
qualitativo, tendo sido aplicado um inquérito por questionário no qual participaram 102 
de um universo de 158 docentes do Instituto Politécnico da Guarda. Os resultados 
mostram que, não obstante as dúvidas e preocupações iniciais no início do processo, o 
acréscimo de trabalho decorrente da necessidade de mais tempo para a preparação de 
aulas, para a adequação dos materiais didáticos e para reformular o modo como as 
mesmas foram lecionadas, houve uma rápida adaptação a novas metodologias de 
ensino e aprendizagem, tendo a maioria considerado bastante positiva esta experiência 
de ensino a distância.   
  
Palavras-Chave: Metodologias de ensino e aprendizagem, Ensino superior, Ensino a 
distância, ferramentas colaborativas.  
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Introdução: o abandono no Ensino Superior é uma problemática que evidencia uma 
situação de risco, sendo que os motivos que o desencadeiam podem ser múltiplos, com 
um impacto preponderante na vida dos implicados e, também, no futuro do 
desenvolvimento do país, uma vez que, acarreta uma redução de profissionais 
qualificados. Este fenómeno tem ganho expressão a nível político e social e, como tal, é 
objeto de atenção pelas Instituições de Ensino Superior. Objetivo: o estudo pretende 
conhecer e analisar a relação entre os fatores explicativos do abandono e os dados de 
natureza sociodemográfica dos respondentes. Metodologia: o estudo é de natureza 
quantitativa e o instrumento utilizado para a recolha de dados incidiu num inquérito por 
questionário passado a várias licenciaturas de uma IES Politécnica do Centro do país. A 
amostra é constituída por 231 estudantes (62,8% género feminino; 37,2% género 
masculino). Na análise descritiva dos dados utilizou-se o programa SPSS, versão 
23.  Resultados: não se encontraram diferenças significativas nos fatores com maior 
relevância na justificação do abandono, em função dos dados sociodemográficos. Em 
relação ao descontentamento com o curso, foram encontradas diferenças significativas, 
o que permite concluir que esta variável acabará por ter um peso determinante na 
explicação do abandono.  
  
Palavras-chave: Ensino superior, Abandono escolar, Estudantes, Integração.  
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Resumo: O estudo foca o humor na comunicação escrita em Matemática (Menezes & 
Ferreira, 2008; Smole & Diniz, 2001) e tem como questão central “Em que medida as 
tarefas baseadas em humor gráfico contribuem para o desenvolvimento da 
comunicação escrita em Matemática?”. Esta questão subdivide-se em: “Que valor 
atribuem os alunos ao humor matemático?”; “Como evolui a motivação dos alunos para 
estudar Matemática?”; “Como evolui a capacidade de os alunos comunicarem por 
escrito em Matemática?”. Esta investigação, de natureza qualitativa, tem como 
participantes alunos do 6.º ano de escolaridade de uma escola do 2.º Ciclo do Ensino 
Básico. Para a realização deste estudo, optámos pela aplicação de um questionário 
inicial, com o objetivo de caracterizar os alunos do ponto de vista da sua motivação para 
o estudo da Matemática. De seguida, foi proposto um conjunto de quatro tarefas 
matemáticas baseadas em humor, tendo como propósito fundamental a dinamização 
da comunicação escrita dos alunos e a promoção da aprendizagem. No final, foi aplicado 
um questionário com o objetivo de compreender a evolução dos alunos.  Os dados 
foram analisados segundo quatro categorias: gosto pelo humor, motivação para 
aprender Matemática, comunicação escrita e aprendizagem da Matemática. Uma 
análise preliminar dos dados indica que os alunos não haviam contactado previamente 
com situações humorísticas envolvendo a Matemática. Na resolução das tarefas, a 
maior parte dos alunos revela envolvimento, escrevendo progressivamente textos mais 
elaborados, evidenciando raciocínios lógicos e aprofundamento de conceitos 
matemáticos. Alguns alunos revelam dificuldades na interpretação das situações 
humorísticas.    
   

Palavras-chave: Humor gráfico, Matemática, Tarefas matemáticas, Comunicação 
escrita.   
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Resumo: Na formação inicial de professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB), as 
práticas de supervisão arrogam um papel fulcral no desenvolvimento pessoal e 
profissional dos futuros professores deste nível de ensino (Rocha, 2019). A partir de um 
estudo de cariz qualitativo, tivemos como principal objetivo apurar quais conceções dos 
supervisores sobre as práticas de supervisão no 1.º CEB. Para a recolha de dados foi 
utilizada a entrevista. A entrevista foi aplicada a sete supervisores de uma instituição de 
ensino superior público e a nove orientadores cooperantes das escolas que colaboram 
com essa mesma instituição. Os resultados alcançados apontam para que a supervisão, 
em contexto de formação inicial de professores do 1.º CEB, é essencial para o 
desenvolvimento pessoal e profissional do formando/futuro professor. As conclusões 
do estudo evidenciam que as práticas de supervisão são fundamentais na formação dos 
futuros professores do 1.º CEB, devendo ser apoiadas num trabalho colaborativo de 
formação interativa, envolvendo o orientador cooperante, o supervisor e o formando/ 
futuro professor. As práticas de supervisão assumem particular relevância, 
dado possibilitarem o metamorfoseamento de conhecimento teórico em conhecimento 
didático-pedagógico, possibilitando a colocação em prática (praxis) dos conhecimentos 
adquiridos teoricamente; assim como, o contacto in loco com as turmas. 
  
Palavras-chave: Formação Inicial de Professores do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico, Supervisão, Prática de Ensino Supervisionada.   
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Resumo: A avaliação externa das aprendizagens nos ensinos básico e secundário 
compreende a realização de provas de aferição (Despacho Normativo n.º 3-A/2019, de 
26 de fevereiro). Estas provas têm como principal função, potenciar a avaliação interna 
realizada nas escolas, regular e aferir as aprendizagens dos alunos. Os alunos e os 
professores sentem uma grande preocupação com a realização das referidas provas e, 
nesse sentido, considerámos relevante desenvolver um estudo norteado por estes 
pressupostos. O estudo assume um caráter descritivo com recurso à entrevista a quatro 
professores do 2.º Ciclo do Ensino Básico (2 de Português e 2 de História e Geografia de 
Portugal) e ao questionário a 20 alunos do 5.º ano e 20 alunos do 6.º ano. Os dados 
obtidos permitiram-nos concluir que, maioritariamente, os participantes são 
desfavoráveis a este instrumento de avaliação. Contudo, conseguem destacar algumas 
vantagens, como a utilidade para o professor perceber as dificuldades e potencialidades 
dos seus alunos, face à média nacional, assim como, a obrigatoriedade do programa. 
Não deixam, porém, de considerar as vantagens insuficientes quando comparadas com 
as desvantagens, tais como, a pressão exercida pela comunidade escolar e a menção 
negativa nos rankings, que desvirtuam o que está subjacente ao processo de ensino-
aprendizagem. 
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Geografia de Portugal.   
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Resumo: Um estudo de aula (Lewis, 2002) sobre medição de comprimento na Educação 
Pré-Escolar foi desenvolvido por três grupos de quatro estudantes de formação inicial 
de Educação de Infância. A conceção foi acompanhada por docentes de diferentes áreas 
e implementado em contexto de estágio. Em termos de enquadramento das propostas, 
considerou-se a escuta das perspetivas das crianças como passo importante para 
planificar experiências significativas de aprendizagem e a valorização do brincar como 
meio para compreender o conhecimento e as experiências das crianças. Estes princípios 
são coerentes com a perspetiva sobre Matemática e sua Didática plasmada nas 
Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (Ministério da Educação, 2016) e 
proporcionam uma aprendizagem significativa às crianças (Thiel, Severina, & Perry, 
2020). Neste poster, apresentamos resultados sobre a experiência desenvolvida a partir 
dos dados registados nos relatórios elaborados pelas estudantes. A partir dos registos 
de observação participante das 125 crianças (correspondentes a seis grupos de 3 a 6 
anos), enquanto exploravam livremente os instrumentos, e das reflexões individuais 
elaboradas pelas estudantes, cruzam-se resultados sobre as diferenças reveladas pelas 
crianças nos seus conhecimentos, tanto na manipulação dos instrumentos de medição 
como no seu discurso, com as aprendizagens identificadas pelas estudantes, sobre 
medida e sobre pedagogia.   
  
Palavras-chave: Estudos de aula, Formação de Professores, Matemática, Medida, 
Educação de Infância. 
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Resumo: O póster analisa quatro propostas contemporâneas de educação de infância 
de cariz socioconstrutivista e de reconhecida qualidade, procurando identificar 
indicadores de relevância e potencial da perspetiva de educador/a investigador/a. A 
seleção das quatro propostas: Educação Experiencial, Abordagem Reggio Emilia, 
Centro Pen Green e Pedagogia-em-Participação, resultou do cruzamento entre as cinco 
perspetivas de educação de infância destacadas pela OCDE 
(OECD Directorate for Education, 2004) com os modelos curriculares classificados por 
Oliveira-Formosinho como concretizando uma pedagogia da participação (Oliveira-
Formosinho, 2013), tendo ainda em conta o acesso a documentação relevante para o 
tópico em análise. Optou-se, igualmente, por preferir propostas europeias, procurando-
se contrariar a supremacia de referenciais anglo-americanos no âmbito da análise do/a 
professor investigador/a, cuja origem e processo de desenvolvimento fossem centradas 
e situadas privilegiadamente na educação de infância. A partir das características 
elencadas por Cochran-Smith e Lytle (2009) e por Pascal e Bertram (2012a, 2012b), 
analisaram-se documentos de apresentação e investigação realizada sobre cada uma 
das perspetivas, identificando zonas de aproximação ou concretização das 
características de investigação desenvolvida por práticos. Os resultados revelam 
apropriações e focos distintos em cada perspetiva, conjugando-se numa arena favorável 
para que a Educação de Infância seja (re)construída pelos seus profissionais.  
  
Palavras-chave: Educação de Infância, professor/a investigador/a, investigação 
desenvolvida por práticos, abordagens pedagógicas.  
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Resumo: Considerando a diversidade do discurso artístico e a especificidade de cada um 
dos domínios expressivos, a Unidade Curricular de Expressões Integradas II (Expressão 
Musical e Físico-Motora) da Licenciatura de Educação Básica, na Escola Superior de 
Educação de Viseu, tem como meta o desenvolvimento e a sistematização de 
conhecimentos inerentes às linguagens artísticas e corporais. Promovendo um ensino 
ajustado ao perfil formativo dos estudantes de Educação Básica, proporciona a aquisição 
de técnicas e de conhecimentos que possibilitam a realização de atividades lúdico-
didáticas, que contribuem para a formação integral das crianças, no domínio das 
referidas expressões. Pretendemos, assim, refletir acerca da importância da Expressão 
e Educação Musical e da Expressão e da Educação Físico-Motora na formação dos 
futuros professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico, revelando experiências realizadas ao 
nível de projetos interdisciplinares (Aguiar & Eira, 2019). A criação destes projetos 
assenta na confluência das competências adquiridas, estimulando a capacidade crítico-
reflexiva ao longo de toda a conceção, implementação e posterior avaliação. Enquanto 
espaço criativo que contribui para um modelo de formação, assente em técnicas de 
intervenção pedagógica promotoras de um ensino que privilegia a flexibilidade 
interdisciplinar, considera-se esta Unidade Curricular como elemento impulsionador de 
aprendizagens suportadas por práticas colaborativas integradoras de ambas as áreas 
expressivas (Ferraz & Dalmann, 2011).  
   
Palavras-Chave: Expressão e Educação Musical, Expressão e Educação Físico-Motora, 
Flexibilidade interdisciplinar. 
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Resumo: A partir da unidade curricular de Seminário de Expressões Integradas, de uma 
licenciatura em Educação Básica, desafiam-se os formandos para uma vivência 
integradora das práticas artísticas e da motricidade, culminando com a implementação 
de projetos lúdicos e educativos em contexto real, para e com crianças da Educação pré-
escolar (EPE) e do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB). Proporcionam-se aos futuros 
professores/educadores a aquisição de princípios, metodologias, técnicas e 
conhecimentos que permitam a concretização de projetos no domínio das 
Expressões (Eira, Aguiar, Veloso & Maravilha, 2019). Neste póster, revelamos as 
dinâmicas dos projetos a partir de três fases: 1.ª fase: Contador de histórias: histórias 
contadas por crianças; temas a partir de jogos com imagens; criação do enredo e do 
imaginário; 2.ª fase: Fusão de histórias: a importância do corpo na comunicação; criação 
das personagens e do suporte material para a dramatização; 3.ª fase: Caixa de histórias: 
entrar dentro da história; viver e explorar a história; promover práticas de atividade 
lúdica, explorar espaços de aventura ou espaços estruturados. Pretende-se que o aluno 
compreenda a importância da articulação e cruzamento interdisciplinar, que se 
compreenda e se reconheça nas suas diferentes capacidades expressivas, potenciando 
a sua ação, imaginação e criatividade em prol de uma ação facilitadora de aprendizagem 
que respeita a individualidade da criança.  
 
Palavras-chave: Educação Básica, Expressões Artísticas, Formação de professores, 
Projeto Integrado.  
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Resumo: Apresentamos o projeto TEACHmi (Teacher preparation for migrant school 
inclusion), preparação ou formação dos professores para a inclusão escolar de 
migrantes. Trata-se de um projeto financiado pela União Europeia, relativo a 
candidatura sobre Inclusão social e valores comuns: contributo no campo da educação 
e formação. TEACHmi- Teacher Preparation For Migration School Inclusion, Project 
Number – 612216-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA3-PI-SOC-IN Agreement Number-612216. Os 
autores, docentes e investigadores são parceiros num consórcio internacional. O 
objetivo principal do projeto é desenvolver e implementar métodos e práticas 
inovadores para promover a educação inclusiva e valores comuns. As ferramentas 
desenvolvidas são: (1) material para o ensino-aprendizagem de idiomas para os alunos; 
(2) desenvolvimento de uma plataforma de e-learning e networking para professores e 
intercâmbio de boas práticas; (3) currículo e material para aulas de iniciação para 
estudantes de origem migrante; e (4) elaboração de um guia de avaliação para 
estudantes migrantes recém-chegados. Neste póster, daremos conta do ponto 3.  
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Resumo: O desporto perdura na promoção de aprendizagens significativas e bem-estar 
(Bento, 2012; Serpa, 2016). Pessoas motivadas para atividades desportivas revelam 
confiança e entusiasmo, repercutindo-se na sua performance, persistência, autoestima 
e capacidade de concentração (Ryan & Deci, 2000). Objetivos: Estabelecer o perfil das 
motivações dos jovens para a prática desportiva; compreender o comportamento 
desportivo dos jovens para os orientar numa modalidade tão exigente como a natação. 
Metodologia: O grupo é composto por 86 praticantes de natação desportiva, com idades 
compreendidas entre 10 e 18 anos. Os dados foram obtidos através do QMAD, versão 
traduzida e adaptada (Serpa & Frias, 1991). Aferiu-se a fiabilidade da escala de avaliação 
através do coeficiente alfa de Cronbach. As análises descritiva e inferencial foram 
efetuadas através do software SPSS (Marôco, 2018). Resultados: Os jovens do nosso 
estudo valorizam significativamente as relações pessoais, as amizades e espírito de 
cooperação e a diversão, como fatores fundamentais para a prática desportiva. Os 
atletas consideram a aprendizagem das técnicas e a melhoria da capacidade técnica 
como muito importante para enfrentar os desafios de um desporto com estas 
características. Conclusões: A maioria dos participantes considera os fatores inerentes à 
“saúde” e “bem-estar” como “muito importantes”. Não existem diferenças significativas 
entre sexos, relativamente ao grau de concordância em qualquer das dimensões 
trabalhadas.   
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Resumo: A consciência metalinguística é caracterizada por muitos autores como uma 
habilidade cognitiva de refletir e analisar intencionalmente os componentes estruturais 
da linguagem, sua natureza e funções. As evidências de correlações positivas entre a 
consciência metalinguística e as habilidades de leitura e escrita e compreensão têm 
tornado este assunto objeto de inúmeras investigações, dada as suas implicações 
educacionais. Pretendemos, assim, operacionalizar o constructo consciência 
metalinguística e apresentar um instrumento, o THAM-3 (Teste de Habilidades 
Metalinguísticas), teste ou recurso que permite analisar esta competência. Tendo em 
conta que consideramos esta capacidade importante e passível de promoção desde a 
infância, a proposta oferece uma ferramenta para adultos, THAM-3 (para adolescentes 
e adultos). Este recurso é uma adaptação para o Português Europeu do MAT 
(Metalinguistic Ability Test), original em versão italiana, divulgada mundialmente, 
através de um projeto europeu, o MATEL. A nível nacional, já está em circulação, pela 
publicação de livro, existindo várias investigações em curso. Salientamos a versatilidade 
do recurso enquanto ferramenta de intervenção.  
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Resumo: Pretendemos sensibilizar os leitores e ouvintes para os modelos concetuais ou 
sistemas teóricos orientadores das práticas educativas ou de instrução, enfatizando as 
metodologias construtivistas, tentando inventariar e exemplificar o quanto nos for 
possível. Independentemente do tipo de aluno, do tipo de contexto, formal ou menos 
formal, do tipo de conteúdo a ser aprendido, o conhecimento psicológico e pedagógico 
de hoje oferece três hipóteses gerais de intervenção pedagógica, isto é, três formas 
alternativas de ensino e aprendizagem: as orientações ou perspetivas racionalista, 
tradicional, clássica ou académica a positivista, comportamental ou behaviorista ou 
orientação tecnológica (metodologia de reforço individual) e a construtivista, humanista 
ou fenomenológica (Figueira, 2013). Estas orientações têm derivações nas práticas 
tradicionais vs. práticas ativas, ou práticas reprodutivas vs. práticas construtivas ou 
criativas (Figueira, 2013). Focalizadas nas metodologias construtivistas, são 
inventariadas desde as estratégias de pesquisa, descoberta, ativa e orientada, ao 
desenvolvimento de projetos.  
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Resumo: Este póster problematiza o papel da comunicação escrita na aprendizagem da 
Matemática. A investigação realizada nesta área tem sublinhado os principais 
contributos da escrita para a aprendizagem da Matemática, tais como: (i) Desenvolver 
a compreensão matemática; (ii) Promover a reflexão; (iii) Produzir registros para estudo; 
(iv) Aumentar a autoconfiança ao comunicar oralmente; (v) Gerar atitudes positivas em 
relação à Matemática; (vi) Apoiar a avaliação da aprendizagem da Matemática (pelo 
aluno e pelo professor) (Flores & Brittain, 2003; Martin, Polly, & Kissel, 2017; Morgan, 
2002). Dado que, muitas vezes, a comunicação escrita em Matemática se fica pela 
escrita simbólica, alguns autores apontam estratégias para o seu desenvolvimento: (i) 
Resolver problemas; (ii) Descrever imagens; (iii) Escrever histórias sobre Matemática; 
(iv) Explicar porque algo funciona; (v) Descrever o que alguém fez; (vi) Produzir 
reflexões; e (vi) Criar um jornal / jornal de parede (Burton & Morgan, 2000; Martin, Polly, 
& Kissel, 2017; Morgan, 2002). A partir de investigações em que participei, de natureza 
qualitativa, apresento e discuto três contextos que podem contribuir para a promoção 
da comunicação matemática escrita: (i) Resolução de problemas desafiadores; (ii) 
Descrição de imagens baseadas em humor gráfico sobre a Matemática; e (iii) Produção 
de histórias sobre Matemática. Os resultados mostram que os alunos são capazes de 
produzir textos matemáticos escritos com um elevado nível de elaboração e 
criatividade, mobilizando e ampliando o seu conhecimento matemático.   
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Resumo: Muitas pessoas com incapacidade encontram-se excluídas e vetadas de 
participar de modo assertivo e ativo nas sociedades em que vivem pela sua condição, 
género e educação/formação. Assim, um pouco por todo o mundo, têm-se acentuado o 
alavancar da importância destas pessoas e do seu empoderamento social 
(Bullock, Mahon, & Killingsworth, 2010). Não obstante, poucas têm sido as investigações 
que se preocupam em aprofundar as questões da igualdade de género (IG) no contexto 
da incapacidade sob a perspetiva dos/das jovens estudantes do ensino superior (Ballo, 
2020; Correia, 2017; Santos et al, 2015), quando se considera que a educação e a 
formação superior assumem ser catalisadores importantes à emancipação social destas 
pessoas (Calhoa, 2017; Comissão Europeia, 2010). Em suma, dada a problematização da 
IG no contexto dos direitos humanos, bem como o hiato que se assiste na compreensão 
desta temática do ponto de vista dos/das jovens estudantes com incapacidade no 
ensino superior, é relevante desenvolver estudos que possibilitem recolher dados 
acerca: i) das interpretações destes estudantes sobre a forma como entendem e sentem 
a IG nos contextos sociais, educativos e familiares; ii) os princípios e valores que 
orientam as suas ações; iii) os significados das suas atitudes; e iv) os comportamentos 
da sociedade face à sua condição de mulher/homem com incapacidade. Assim, o 
objetivo deste projeto de investigação é identificar representações, práticas e 
aspirações que os/as jovens estudantes com incapacidade detêm/sentem relativamente 
às questões de género. Serão aplicadas entrevistas semiestruturadas a estudantes com 
incapacidade a frequentar o ensino superior em Portugal. A triangulação dos dados 
recolhidos será realizada por meio de análise de conteúdo, recorrendo-se ao software 
QSR NVivo para a codificação das entrevistas. Prevê-se que os resultados esperados se 
situem tendo em consideração quatro dimensões de análise: educação; 
trabalho/emprego; incapacidade; e família.  
  
Palavras-chave: Inclusão, Igualdade, Incapacidade, Género, Ensino Superior, 
Investigação.  
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Resumo: É nosso propósito apresentar, refletir e discutir os Portefólios digitais, sua 
construção, utilidade e funcionalidade, enquanto estratégia de ensino-aprendizagem, 
passíveis de serem utilizados em múltiplos contextos, com diversos conteúdos, com e 
para sujeitos diferentes, em ambientes reais/presenciais, virtuais (e-learning) e 
combinados (b-learning), de desenvolvimento, aprendizagem e formação. Ainda, 
mostrar alguns tipos de portefólios, suas arquiteturas, potencialidades e 
versatilidades. Apresentamos um exemplo ilustrativo da sua utilização, em contexto 
presencial com ensaios de potencialidades virtuais, do ensino superior, enquanto 
recurso de valências diversas, do ensino, à aprendizagem, à avaliação, da unidade 
Psicologia da Educação, unidade do 3.º ano, da 1.ª fase do Mestrado Integrado em 
Psicologia, ministrado na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade de Coimbra e a ser ensaiada, igualmente, em outras instituições do ensino 
superior.  
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Resumo: As tecnologias digitais, apesar de estarem presentes na vida quotidiana de 
alunos e professores, em momentos de lazer e tarefas da vida diária, nem sempre são 
utilizadas como apoio para os processos pedagógicos. Neste processo, os assistentes 
virtuais poderão ser um elo de ligação na Educação Especial por estarem presentes em 
quase todos os telemóveis já existentes, intuitivos na sua utilização, é uma tecnologia 
que está em constante crescimento e desenvolvimento, podendo assim facilitar a 
introdução das tecnologias digitais nos processos de aprendizagem, tornando-se o que 
consideramos um instrumento importante, principalmente, para alunos com 
incapacidade intelectual. Assim, pessoas com incapacidades tem consciência das suas 
limitações, bem como resguardam a aspiração de serem bem-sucedidas na sua busca 
por independência e autonomia financeira. Para além das suas dificuldades, apresentam 
anseios e desejos como qualquer outro jovem; no entanto, quando comparados a outros 
encontram mais barreiras para encontrar emprego e colocações, as suas capacidades 
são subentendidas e até mesmo as decisões sobre as suas próprias vidas, por vezes, lhes 
são tolhidas. É imprescindível para a inclusão total que também pensemos nas carreiras, 
na vida laboral, na independência económica e, consequentemente, na melhoria da sua 
qualidade de vida.  
  
Palavras-chave: Assistente virtual, Chatbot, Tecnologia, Educação especial, Tecnologia 
digital.  
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