
PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA BÁSICA PADRE JOSÉ ROTA 
- VILA FRANCA DE XIRA

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Básica Padre José Rota, 45 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES  
E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA…
“Acordar e sentir a alegria de poder começar um novo 
dia a falar com colegas e com professores é algo que 
me fascina e me deixa muito feliz!”

“Pensar que vou estar a dar, todos os dias, um passo 
para o meu futuro.”

“Faz-me ter vontade de ir para a escola saber que vou 
ter a oportunidade de aprender.”

 
“Os amigos motivam-nos. Ficamos felizes porque 
vamos ter com os nossos amigos.”

“Em todas as escolas devia haver cartões eletrónicos... 
facilita a comprar coisas, sentimo-nos adultos, como se 
fosse um cartão de crédito, há menos probabilidade 
de sermos roubados.”
 
“Adoro conhecer algo novo e adoro quando sinto isso 
nas aulas com os professores!”

PARA UMA 
ESCOLA ONDE NOS 

SENTIMOS MELHOR… 

 “As casas de banho deviam preservar 
a intimidade… é pena não terem porta, porque toda 

a gente vê quando passa lá fora… 
há falta de privacidade nas casas de banho.”

“Acho que a direção sabe, mas acha que nós nos portamos 
mal e estragamos  … devíamos falar mais alunos e direção!”

“Era mesmo importante para as casas de banho haver sabonetes, 
papel dentro das cabines.”

“É preciso pedir o papel e depois toda a gente vê que se anda 
com o papel na mão.”

“Algumas zonas da escola não estão muito limpas… 
sentimo-nos melhor em espaços cuidados… 

porque é também a nossa casa!”

“Ajudava termos mais funcionários na escola… 
porque os que temos já fazem muitas 

coisas!”

ANDAMOS 
CANSADOS

“Estamos durante muito tempo na escola 
e nas aulas.”

“Ajudava muito se as aulas fossem de 50 minutos e 
os intervalos de 10 - porque não conseguimos estar 

atentos muito tempo seguido!”

“Ao fim de 45 minutos ficamos sem interesse 
e começamos a achar as aulas uma seca. É difícil.”

“A nossa hora de almoço podia ser durante mais 
tempo. Assim podíamos descansar das aula e estar 

mais uns com os outros…andamos cansados 
na escola às vezes”.

A 
COMIDA DÁ 

ENERGIA
“Quando não comemos, ficamos com pouca 

energia para as aulas… 
isso acontece várias vezes.”

“Ir ao Bar e ao Refeitório são momentos de descontração 
e de recuperar energias. Muitas vezes temos de comer à 

pressa porque não temos muito tempo”.

“Há muita gente para comer na escola e quem come no fim, 
normalmente o 4º Ano, acaba por comer pouco (ou só massa, 

ou só carne).”

Algumas sugestões…
…Comida mais variável no bar.

…Ter mais opções de comida mais saudável, como 
por exemplo: pacotes com fruta, saladas, 

bolachas, etc.”
 … Comida do bar mais barata.

ASSIM 
SENTIMO-NOS MAIS 

ENVOLVIDOS 
NA ESCOLA… 

“É mesmo fixe ter, na escola, atividades 
extracurriculares como dança, música 

e representação.”

“Era bom deixar os alunos organizar mais atividades, 
como a venda de bolos, por exemplo. 

Assim sentimo-nos mais envolvidos na escola.”

“Antes tinha atividades extracurriculares, agora com o horário 
tão preenchido não consigo.”

Outras ideias para a escola…
…rádio
… jornal
… futebol

… mais variedade de desportos 
… ter claques
…  Erasmus

… jardins e hortas.

VAMOS TER 
COM OS NOSSOS 

AMIGOS… 
“As atividades escolares são muito importantes para 

o convívio com os amigos!” 

“Quando venho para a escola, fico mais feliz porque vou ter 
com os meus amigos.”

“Ter um espaço de convívio para os alunos era muito importante!”

“O convívio e diversão na escola são importante porque depois ficamos 
mais descontraídos para as aulas.”

“Há coisas a melhorar, como as redes das balizas, que as vezes se 
estragam…”

“Gostamos muito das mesas de ping-pong.”

“Deviam melhorar os bancos dos espaços de convívio, ajudava muito 
para termos mais sítios para estar com os amigos.”

“Deixaria os reprovados passarem para a secundária porque não 
têm amigos na básica.“

“Tenho um portão a separar a minha escola da das 
minhas amigas e não posso passar porque é proibido. 

Torna-se muito difícil vir à escola sem amigos! 
E nem sabemos porque não nos deixam 

passar…”

É MUITO 
IMPORTANTE A MANEIRA 

COMO O PROFESSOR 
DÁ A AULA

“Para nós é mesmo muito importante a troca de ideias 
entre professores e alunos. A interação entre professores e 

alunos é o que nos faz aprender mais!”

“É muito melhor aprender com professores que estão alegres e dão 
matéria com teatros e jogos, as aulas são mais descontraídas estamos 

todos envolvidos”

“Imaginamos uma escola feliz com professores com vontade de ensinar”

“O melhor é fazer jogos e relacionar a matéria com o dia-a-dia.”

“O que mais me ajuda a aprender é o facto de alguns professores tornarem 
as aulas mais interessantes, principalmente com a forma como falam, 

como comunicam connosco”.

“Ajuda quando os professores descem ao nosso nível, tornando-se 
quase como nós…”

“Nós percebemos quando os professores estão mal e sem 
interesse para ensinar, porque tal como nós temos de 

estar na aula, também os professores têm de estar 
na aula”

PREFERIMOS AS 
AULAS MAIS DINÂMICAS, 

MAIS MEXIDAS…
“É bom para dar a matéria, ter esquemas e imagens 

ajuda a perceber e a aprender melhor.”

“O powerpoint facilita a aprender nas aulas.”

“Gostava que as aulas fossem mais dinâmicas, mais mexidas – 
mesmo com os powerpoints podem não ser. Não acho que basta ler  

o que está escrito no powerpoint.”

“É muito difícil quando as aulas são todos os dias a mesma coisa.”

“Aprendemos pouco quando o professor fala uma hora e meia seguida.
Dar oportunidade de participação aos alunos, torna a aula mais interativa.” 

“Podíamos mudar as aulas de giz para interativas, passando a usar mais 
vezes os quadros interativos.”

“O quadro interativo é bom para dar a matéria, porque os alunos 
percebem melhor através de esquemas e imagens, ou de um 

resumo.”

“Temos um espaço exterior muito enriquecedor na nossa 
escola, por vezes estamos muito tempo na sala e 

sabe bem aproveitar o espaço exterior!”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA BÁSICA 
DA AREOSA - PORTO

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Básica da Areosa, 65 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES  
E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA…

“O que mais me motiva a vir para a escola 
é ver os amigos.”

“Gosto muito do buffet aqui na escola, a comida 
durante um dia inteiro na escola é importante.”

“Aprendo melhor naquelas aulas que 
são mais criativas!”

“Os professores que nos cativam fazem 
a diferença nas aulas.”

TEMPO 
PARA 

DESCANSAR…

“Podíamos ter recreio durante  
mais tempo!”

“Menos horas de aulas ajuda 
a estar mais atentos.”

“As últimas aulas são difíceis. 
As aulas começam demasiado cedo, às 8h25

 e têm intervalos demasiado pequenos, de 5 minutos.”

“Não queremos que não haja aulas, queremos é ter mais tempo 
para descansar. Temos pouco tempo para  

descansar ao longo do dia. 
Depois das pausas estamos mais concentrados. 

Devíamos ter 15 ou 20 minutos de intervalo entre as aulas.”

 “O intervalo de almoço devia ser 2 horas.”

“Na minha escola de sonho 
não haveria aulas 
durante a tarde.”

ESCOLA: 
LUGAR DE 

APRENDIZAGEM 
E AMIZADES!

“Na escola podemos sair e apanhar ar, 
fazer amigos que são pessoas especiais. 

Não ficamos fechados em casa.”

“A escola serve de ponto de encontro das pessoas, 
dos amigos.”

“É bom quando nas aulas podemos ajudar-nos uns aos outros, 
falar para trás para explicar trabalhos aos colegas. 

Aprender uns com os outros, com a partilha de conhecimentos. 
Uma pessoa fica mais sociável. 

Ficamos mais atentos porque estamos mais felizes.” 

“Gostávamos que a escola aceitasse melhor os namoros 
dos alunos. O namoro ajuda a pessoa até 

a conhecer-se melhor.”

“Gostávamos de acabar com as situações 
de bullying na escola.”

OS 
PROFESSORES QUE NOS 
AJUDAM A APRENDER

“Gosto mais das aulas em que o professor 
até brinca connosco!”

“É mais difícil aprender nas aulas em que os professores 
não nos deixam falar.”

“É mais difícil quando os professores não gostam 
de esclarecer dúvidas.”

“Professores bem-dispostos e que ouvem os alunos.”

“Procuramos professores:

- Que compreendam os alunos e os ajudem
- Divertidos

- Com experiência
- Que nos cativem

- Que ensine com criatividade
- Com qualidades para aturar miúdos, 

que os saiba cativar!
- Que dê as aulas de uma 

forma divertida.”

AULAS EM QUE 
NOS SENTIMOS 

FELIZES!

“Aulas divertidas, com mais intervalos. 
Não pode ser só o professor a falar e os alunos 

a copiarem. Ter mais desenhos, alunos a dar as aulas e a 
ir mais vezes ao quadro. Ouvir música na sala de aula!”

“Os jogos e as atividades ajudam a aprender.”

“As aulas são chatas se forem dadas num tom baixo e se forem 
demasiadamente teóricas. Devia promover-se as aulas práticas!”

“Torna difícil aprender o facto de termos de aprender 
muita matéria ao mesmo tempo.”

 “Mais passeios e visitas de estudo, para conhecer o país. 
Se tivermos contacto com as coisas ficamos 

mais interessados nas coisas. Faz-nos gostar mais da escola. 
Visitas relacionadas com os temas das aulas.”

“O quadro interativo é importante para mostrar imagens. 
Estamos mais atentos quando é utilizado. 

As aulas ficam mais apelativas.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA SECUNDÁRIA 
FREITAS DE LIMA - SETÚBAL

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Secundária Freitas de Lima, 58 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES  

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA…
“As escolas deviam todas ter mais espaços para teatro, 
música e dança. Para o ensino ser uma experiência 
mais abrangente!”

“As atividades no final dos módulos são muito 
importantes para todos!”

“Esta escola apoia muitos projetos e incentiva-nos 
imenso a participar nestas atividades. Nestes proje-
tos,lutamos pela mesma causa.”

 “É importante que a informação circule dentro da 
escola: comunicados, cartazes pela escola, rádio, jor-
nal da escola. É importante sabermos o que acontece 
às decisões que tomamos e às atividades em que nos 
envolvemos na escola.”

QUEREMOS 
UMA AE QUE…

“Lute pelos interesses dos alunos.”

“Crie uma rádio.”

“Oiça os problemas dos alunos e reflita sobre os 
mesmos. Se possível, aplique medidas para ajudar/facilitar 

a vida dos alunos.”

“Seja ativa e atenta.”

“Crie espaços onde os alunos possam conviver.”

“Arranje uma maneira de todos os alunos conviverem 
pacificamente.”

“Cumpra o que promete aos alunos.”

“Oiça a opinião dos alunos em relação à escola, 
aos professores, etc. E tente mudar o que 

os alunos menos gostam.”

“Faça atividades e festas e melhore 
os espaços escolares.”

AULAS 
ONDE 

COMUNICAMOS!

“Gosto das aulas em que todos podemos 
expressar a nossa opinião.”

“O que menos me motiva é o facto de saber que 
vou ter 5 horas seguidas de um ensino formatado 

onde não existe espaço para 
a criatividade e debate.”

“Gosto de aulas onde há espaço para debate  
e discussão e não seja uma hora de despejo 

de matéria e formatação de mentes.”

“Gostamos mais das disciplinas em que não 
damos tanta matéria seguida e  

comunicamos mais com 
os professores.”

OS ESPAÇOS 
DAS AMIZADES

“O bar é a única área de convívio 
existente. Não é suficiente. Este espaço 

é fundamental porque é interior – 
não está frio e os bancos são mais confortáveis. 

Os bancos exteriores são frios, 
ou estão molhados ou demasiado quentes.”

“A sala de jogos foi uma grande perda. 
Não há salas para os alunos. É muito importante 

haver espaços para o convívio dos alunos.”

“O que mais me motiva a vir para a escola é a amizade, 
o carinho, a simpatia, o apoio, 

os amigos que fazemos.”

“É importante ter mais projetos entre turmas 
e entre escolas, para promover o encontro 

entre todos e criar uma forma diferente 
de estar nas aulas.”

É 
IMPORTANTE PODER 

ESCOLHER, 
PARTICIPAR, 

EXPERIMENTAR…
“Gostava que o ensino fosse vocativo. 

Que as disciplinas pudessem ser escolhidas. 
Como em línguas, onde podemos escolher 

entre português, inglês e espanhol.”

“Gostávamos que houvesse mais opções de escolha! 
Curso de desporto, artes plásticas, música, aulas de retórica 
e discurso, fotografia, exército, línguas, saúde veterinária, 

mecânica, disciplina de preparação para o mundo 
do trabalho. Mais artes!”

“Gostávamos de ter estágios, 
mais experiência de campo. 

Pôr as mãos na massa,  
lidar com os materiais. 
Aulas menos teóricas 

e mais práticas.”

PROFESSORES 
QUE FAZEM 

A DIFERENÇA

“Há professores que criam relação connosco e isso é um 
ponto muito positivo! Há outros que nos tratam com distância 

e que não querem ser nossos amigos.”

“Gostamos mais quando o professor faz questão de dar a matéria de 
forma divertida. Quando o professor tem sentido de humor e quando 

interage com os alunos.”

“Gostamos quando é engraçado e divertido e quando as aulas são mais 
participativas. Quando os alunos podem debater, conversar, mais do que 

despejar matéria. Também se aprende neste tipo de aulas.”

“Aquilo que mais me ajudou foi a calma e paciência que os professores 
tiveram para mim.”

“Faz mesmo diferença quando os professores arranjam maneiras 
diferentes para percebermos a matéria.”

“Um bom professor cativa a aprendizagem dos alunos.”

“Ajuda muito ter professores mais alegres e que 
sentimos que gostam de ensinar!”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE 
PAÇOS DE FERREIRA - PAÇOS DE FERREIRA

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Secundária de Paços de Ferreira, 
83 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.



O QUE NOS INSPIRA …

“Temos muitas atividades na escola, isso é mesmo 
bom!”

“Nestas atividades somos valorizados, sentimo-nos 
respeitados, sentimo-nos úteis!”

“Ao sabermos o que estamos a fazer uma coisa bem, 
o que vamos fazer a seguir será melhor.”

“O que mais me ajuda a aprender nesta escola é que 
todos cooperam na realização de atividades.”

“As árvores e os espaços verdes na escola são 
essenciais!”

 

“É mesmo bom poder usar como material da aula.”

“Os funcionários arranjam sempre uma forma de 
ajudar.” 

“Ter alguém a cuidar de nós é mesmo importante! Aqui 
sentimo-nos bem-vindos e apoiados pelas pessoas 
que trabalham ao nosso redor.”

GARANTIR 
QUE ESTAMOS BEM 

ACORDADOS 

“As aulas poderiam ser mais curtas e começar 
um pouco mais tarde, para garantir que estamos bem 

acordados e prontos para aprender.”

“Estamos muito tempo na escola – ficamos cansados.”

“Falta-nos tempo para outras coisas. Das 8h30 às 18h30 são 
dias longos e muito exaustivos, porque estamos sempre dentro de 

salas.”

“Devíamos ter aulas mais curtas. Com 90min um aluno, 
ou mesmo um professor, não consegue estar a 100% na aula. 
Com menos horas de aulas conseguimos estar mais atentos.”

“É importante haver pausas durante as aulas. 
E os intervalos são essenciais entre as aulas, são importantes 

pelo menos 10min.”

“Às vezes sentimos muita pressão. São muitas horas 
na escola, e quando temos testes ainda é mais 

difícil… era importante reduzir os testes 
pois temos por vezes mais de 2 

testes em 1 semana.”

SABER QUE 
HÁ ALGUÉM À MINHA 

ESPERA 

“Ter amigos na escola é saber que há alguém à 
minha espera!”

“O que me ajuda são os meus amigos, pois se não fossem 
eles eu não viria às aulas.”

“É difícil às vezes vir à escola por saber que posso ser gozada.”

“Prefiro estar num estar num sítio onde me sinto bem – traz-me 
motivação!”

“Nem todas as escolas têm sala de convívio. Algumas não têm espa-
ço para os alunos estarem e isso é mesmo importante. É um espaço 
para estamos todos juntos, convivermos, e até para estudar. Temos 

melhor relação e fazemos amigos!”

“É importante não estar só sobre a pressão das aulas. Vamos 
mais tranquilos e mais em paz para a aula a seguir.”

“Ideia: tornar o espaço  de convívio de alunos mais 
confortável! Por exemplo: sofás; musica; televisão 

com programas mais adequados à nossa 
idade; atividades de matraquilhos, 

videojogos, etc.” 

DAMOS O 
NOSSO MELHOR 

PORQUE O ESPAÇO ESTÁ 
CUIDADO

“A higiene na nossa escola está muito boa. 
É algo para manter!”

“Se nos sentirmos confortáveis e bem, sentimo-nos com 
vontade de estar aqui… até trabalhamos melhor.”

“Comparando com outras escolas, não tem nada a ver – a 
escola está sempre limpa. Todos gostamos de estar num 

sitio limpo. É mesmo importante.”

“Se a escola estivesse suja não íamos gostar de estar 
aqui.”

“Damos o nosso melhor, porque o espaço esta 
cuidado!”

“O espaço da escola faz parte do dia 
a dia. Precisamos de um espaço 

assim.”

NÓS SENTIMO-
-NOS MELHOR NUM 

ESPAÇO QUE TEM COISAS 
PENSADAS PARA NÓS  

“Nós sentimo-nos melhor num espaço que tem coisas 
pensadas para nós. Na nossa idade temos diferentes 

ideias e gostos. Uma escola que consiga conter isso tudo é 
ótimo.”

“As instalações são boas e são melhores que na minha escola 
anterior. Estamos mais protegidos do frio e da chuva no inverno, e isso 
faz diferença. A decoração e a tecnologia na escola são aspetos a 

manter.”

“Em artes não temos espaço para guardar capas. Gostávamos de 
poder usar os cacifos para guardar capas, mas não cabe. Temos 
que andar com as pastas de um lado para o outro. Danifica-se o 
material e doí-nos as costas. É um aspeto pequeno mas que todos 

os dias nos preocupa.”

“Era mesmo giro criar uma rádio na escola. Uma rádio 
feita por alunos, em que todos dão ideias. Por exem-

plo, cada aluno dá a ideia de duas músicas 
que gostava de ouvir e a música passa 

durante o dia – assim pode 
chegar a todos!”

É MESMO 
IMPORTANTE HAVER 

COMIDA NAS ESCOLAS! 

“As máquinas que vendem comida são 
importantes na escola. São bastante práticas para 

quem se esquece do lanche ou para quem fica com 
fome e dá para pagar com dinheiro.”

“Muitas vezes não conseguimos comer no bar porque
está muita fila.”

“Se formos comer ao bar não temos tempo de intervalo.”

“Não há comida para vegetarianos.”

“Era bom termos comida diferente todos os dias; quando 
fossemos marcar as senhas para almoçar no refeitório, 

podíamos escolher logo o prato que queremos -  
para evitar desperdício de comida.”

“Com fome estamos desconcentrados, 
se não conseguirmos comer no intervalo 

vamos para a aula e não 
ouvimos nada.”

SE A 
INTERNET 

FUNCIONAR, 
NEM DAMOS POR ELA… 

“O acesso à net é mesmo importante… sentimo-nos 
mais no nosso espaço!”

“Se não estiver a funcionar, ficamos ali só a tentar que 
funcione.”

“Termos acesso rápido à internet, faz com que «a internet» já nem 
seja assunto… é como a net de casa, já não é uma preocupa-

ção. Ligamo-nos mais uns aos outros.”

“Termos tudo na escola ajuda, porque há pessoas que não têm 
net em casa. Se a escola não tivesse era mau. Assim dá para 
todos poderem ter acesso. É importante que a escola possa 
ajudar quem não tem e que o aluno não fique prejudicado 

por não ter algo em casa.”

“A tecnologia pode ser auxiliar nas aulas. Proje-
tores e computadores com acesso à internet 

são importantes, afetam o modo 
de aprender… não é tão 

teórico.”

A RELAÇÃO COM 
OS PROFESSORES É 

MESMO IMPORTANTE 
“O que esta escola tem de melhor são ‘stores’ 

empenhados e preocupados no futuro dos alunos que 
têm mais dificuldade.”

“Ajuda quando um professor faz pausas para nós falarmos. É 
muito importante!”

“O professor sabe como me estou a sentir, consegue perceber cada 
aluno e cria uma relação pessoal, sabendo que nós somos todos 

diferentes.”

“Dá mais vontade de estar nas aulas com professores simpáticos, com 
quem temos confiança para falar, que falam de outros assuntos, que são 

descontraídos e estão sempre dispostos a explicar.”

 “Esta relação traz mais motivação e as aulas são mais agra-
veis… estamos mais confortáveis para recorrer a ele quando 

precisamos!”

“A relação com os professores é mesmo importante. 
A matéria que nós aprendemos tem a ver com 

o professor. Quando um professor assim 
explica toda a gente aprende.”

UM 
MOMENTO EM QUE 

SENTI QUE APRENDI… 

“Em vez de ficarmos na sala a ler o livro… 
o professor levou-nos lá para fora, fomos observar a natureza 

e seres vivos. Nesse dia eu tirei mais da aula, estava a observar 
e a viver a experiência, não era só teórico.”

“Estávamos a dar uma matéria de História e ninguém estava perceber; 
a professora criou um pedddypaper e cada papel era parte da historia. 

Estava muito feliz mesmo!! Toda a turma gostou.” 

“O professor levou-nos para um parque e estivemos a falar sobre profissões. 
Falámos sobre a vida, numa conversa com ambiente diferente… ajudou.”

“O professor ia fazendo ligações da Historia com o momento atual.”

“Uma professora teve conversas comigo que me motivaram a vir para 
artes… ela acreditou em mim.”

“Fazia-nos rir, fazia pausas, fazia esquemas e desenhos que nos 
ajudavam – vinha para a nossa beira. Ninguém tirou negativa.” 

“Uma professora que me ajudou a tomar decisão… 
incentivou-me a dar o meu melhor; 
percebi que tinha capacidade.”

PARTICIPAR E 
INTERAGIR DE MANEIRA 

ALEGRE E APRENDE-SE NA 
MESMA! 

“As aulas de que mais gosto são as aulas práticas, 
com interação.”

“Aulas onde gostamos de estar são aulas de grupo, 
animadas.”

“Não quero estar em aulas que são passadas a ler 
e não há interação entre aluno e professor.”

“Atividades mais práticas, como fazer teatro ou uma encenação.”

“Fazer trabalhos de turma ou responder 
às perguntas em pares.”

“Ver vídeos relacionados com o tema de 
que estamos a falar.”

 “Aulas apelativas, com desafios e debates.”

“Aulas mais relaxantes 
e ao ar livre.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA EB 2,3 E SECUNDÁRIO 
DE RIBEIRA DE PENA - RIBEIRA DE PENA

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola EB 2,3 e Secundário de Ribeira de Pena, 
50 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA…

“Se estivéssemos num sitio com muitas árvores 
à volta tínhamos muito frio. Ter sol na escola é muito 
importante. Se tivesse frio não andávamos tanto 
cá fora. É muito bom poder estar cá fora.”

“As aulas ideais eram todas através de novas 
tecnologias, teriam menos tempo 
e mais viagens de estudo.”

“Uns minutos antes do fim da aula podíamos fazer algo 
prático relacionado com a matéria (ex.: arranjar um 
computador) - as práticas não devem ser distantes 
das teóricas. Quando tenho uma teórica separada da 
prática, depois não me lembro.”

“É muito bom poder estar lá fora… Era importante 
aproveitar mais a rua. Ter aulas mais curtas 
e intervalos maiores.”

A ESCOLA 
TAMBÉM É ESPAÇO 

DE AMIZADES!

“Sem amigos numa escola ando sempre sozinho, 
fico triste. Se andar triste não quero saber da escola 

para nada.”

“Falar é muito importante para fazer amigos. 
É importante falar na sala de aula.”

“O que mais me motiva a vir para a escola 
é estar com os amigos e socializar.”

“Na escola posso conhecer pessoas.”

“Jogos, playstation, mesa bilhar… Estas atividades são 
importantes para estar com os amigos. Uma pessoa vai 
mais animada para as aulas. Jogar à bola na escola é 

muito importante.”

“Jogar matraquilhos é bom. Saber que outros 
gostam das mesmas coisas que eu… 

vou fazer amigos.”

O CONFORTO 
AJUDA A APRENDER!

“A alimentação é muito importante na escola. 
A comida é fundamental: se não comer não tenho 

força, não faço mais nada.”

“Comer aqui na escola é uma alternativa mais barata a lá fora. 
Faz a diferença. É importante manter os preços baixos. Há pessoas 

que conseguem comer aqui e noutro sítio não.” 

“Muitos dos aquecedores não funcionam. Está frio na sala, temos as mãos 
geladas e não conseguimos escrever. Com frio não me concentro tão bem. 
Concentro-me mais no frio do que na matéria. Ter conforto na sala de aula 
é importante – aprende-se melhor porque estamos mais descontraídos. Uma 
sala confortável é mais quente e tem cadeiras confortáveis. Temos de estar 

confortáveis para pensar melhor.”

“Ideias para o problema dos aquecedores: isolamento das janelas e haver 
mantas na escola.”

“Gostávamos de ter cacifos para não andarmos com as mochilas.”

“Foi uma decisão da escola: a campainha não toca. Mas assim 
não temos nada que nos avise que a aula vai começar. Às 
vezes chegamos atrasados… A ideia de criar responsabi-

lidade nos alunos é boa, mas nem sempre acontece. 
Devia haver um aviso 5 minutos antes das 

aulas começarem.”

A NOSSA 
ESCOLA…

“Devia haver mais opções de escolha de 
cursos! Se houvesse desporto podia escolher… 

Eu só vim para este curso porque não havia mais nada. 
Há pessoas que não gostam nada de estar aqui porque 

não estão a fazer o que gostam...”

“Venho todos os dias e não gosto… Se houvesse aqui o que eu 
gosto vinha muito mais motivado. Ia aprender o que eu queria!! 

A variedade de escolhas é importante.”

“Mesmo que não haja um determinado curso, 
pelo menos podia haver disciplinas diferentes.”

“Uma sugestão? Paredes coloridas! Paredes brancas é muito 
monótono, não transmite nada, é uma seca. 

Um mural pode inspirar-nos… 
A parede já foi pintada há muito tempo, por um professor. 

Gostávamos de pintar as paredes da escola, 
de melhorar a escola. Transmite uma boa imagem 

a quem vem de fora – 
Uma imagem vale mais que mil 

palavras!”

AS ATIVIDADES 
TAMBÉM 

FAZEM PARTE!
“Devia haver mais atividades na escola! 

Matrecos, mesa de ping-pong. É importante para 
entreter os alunos, para eles gostarem de estar na escola. 

Ajuda a vir para a escola e a estar entretido e dá-nos 
motivação para vir. Em casa não há nada para fazer.”

“Gostávamos que houvesse mais desporto escolar (ex: equipas de 
basquetebol, futebol, basebol, ginástica).”

“Se eu fosse diretor criava novos clubes, 
mais atividades extracurriculares.”

“Devia haver mais atividades com outras escolas.”

“Podia existir atividades para quando não estivermos em aulas.”

“Era bom ter um espaço para várias atividades e jogos.”

“Estar a fazer atividades diferentes incentiva-nos 
a vir para escola. 

Era bom que, em vez de estarmos nas aulas, 
pudéssemos pintar. Deixa-nos mais felizes. 

Podíamos pintar algo relacionado 
com a matéria.”

ESTAMOS MAIS 
ATENTOS QUANDO 

DESCANSAMOS!

“Todos os dias tenho muito sono. Tenho de acordar muito 
cedo para apanhar autocarro. É o da rodoviária, público... 

ficamos muito tempo à espera e há poucos. Acordo 2 horas antes, 
às 6h da manhã, por causa do autocarro e depois fico uma hora na 
escola à espera que as aulas comecem. Um horário ideal, para mim, 

era das 10h às 17h.”

“O que há de melhor nesta escola é o recreio que nos permite conviver 
com os amigos.” 

“Gostava de ter menos tempo de aulas, 90 minutos é muito tempo.”

“Devíamos ter intervalos maiores – mais tempo para descanso e para comer. 
Com mais tempo de descanso aprendíamos mais. 

Por exemplo, nas aulas de 90 minutos deixamos de ouvir, não aprendemos nada 
se estivermos 90 minutos a ouvir a mesma coisa. 

Aproveitávamos mais se as aulas fossem mais curtas.”

“Se eu fosse ministra da educação, eu retirava algumas aulas pois há 
aulas em excesso. Ou então diminuía o tempo de aulas.”

“Se eu fosse o diretor desta escola, punha mais tempo livre.”

“Gostava de ter menos aulas, menos tempo na escola. 
Mais tardes livres.”

OUTRAS 
FORMAS 

DE APRENDER…

“As aulas de que gosto menos são as aborrecidas 
em que é só o professor a falar.”

“Com atividades práticas e vídeos sobre a matéria.”

“O que me ajuda nesta escola são as atividades fora da sala de aula. 
Ou então aulas práticas!”

“As aulas que menos gosto são demoradas e cansativas. 
O tempo passa muito devagar.”

“Uma escola onde houvesse mais aulas práticas, e onde dessem 
mais importância aos objetivos dos alunos.”

“Gostámos de ter alunos de intercâmbio.”

“As aulas que mais gosto são aquelas em que podemos falar à vontade e debater ideias.”

“Não funciona quando escrevemos muito.”

“Gosto mais das aulas onde nos podemos expressar pois os 
professores compreendem-nos.”

“As aulas que menos gosto são aquelas muito stressantes.”

“Gostamos de aulas em que convivemos com os professores.”

“Outras sugestões:
Festejar a lição 100!

Lanches de convívio (com aprendizagens)
Mais autonomia e estudar em grupo

Haver atividades no fim de cada disciplina
Aula divertidas e alegres.” 



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE BARROSELAS 
- VIANA DO CASTELO

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Secundária de Barroselas, 60 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.
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PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068
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www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA…
“Haver um pinheirinho na escola faz com que nos 
sintamos em casa. «Casa» é um lugar onde estamos 
mais à vontade, onde nos podemos expressar. Na 
escola já não nos sentimos tão à vontade. Um dia 
viemos de pantufas para escola! Haver arte na escola 
torna-a confortável.”

“A escola não é só ter aulas: é conviver, viver… O ob-
jetivo da escola é formar-nos e termos bons resultados. 
Se um aluno não se sente bem, não se sente
motivado a estudar.”

“Os testes têm dois lados: para os bons alunos, fazer 
testes pode até motivar, mas os alunos que não têm 
boas notas ficam muito desmotivados, a sentir que
não são assim grande coisa. Às vezes dá-me vontade 
de desistir e de nem estudar. Podíamos ser avaliados 
através de trabalhos, apresentações orais, coisas 
práticas, por exemplo.”

“O problema dos testes é o stress. Podiam avaliar 
através de apresentações orais, trabalhos, coisas 
práticas, que acontecem nas aulas.”

TEMPO PARA 
APRENDER E TEMPO 
PARA DESCANSAR!

“As aulas de que gosto menos são cansativas, 
demoram muito tempo.”

“Gostava de ter 5 minutos de descanso a meio das aulas.”

“É cansativo estar 90 minutos sentado na mesma cadeira.”

“As aulas de 90 minutos deviam diminuir para 45 e assim talvez 
fosse mais fácil aprender.”

“O que me motiva menos a vir para a escola é acordar cedo.”

“Gostava de ter um horário das 10h às 16h.”

“As aulas de que mais gosto são de 45 minutos e 1 hora; 
principalmente aulas fora do pavilhão 

e aulas menos teóricas.”

“As aulas deviam ser 1 hora e os intervalos 30 minutos.”

“Desmotiva o facto de ir para as aulas e estar mui-
to tempo dentro da sala a ter aulas teóricas 

todo o dia.”

SENTIMO-NOS 
EM CASA NUMA ESCOLA 

CONFORTÁVEL.

“Ter alternativas no bar. 
Há pessoas que não trazem lanche.”

“Haver comida saudável no bar é uma boa opção.
 É uma boa alternativa para quem não quer ir ao refeitório. As saladas do 
bar têm muito coisa: atum, carne, ovo, bom tempero. A alimentação é um 

dos fatores mais importantes na vida, e também é importante para 
a concentração! Se a comida for saudável é melhor. 

A escola não é só para ter resultados – serve para termos uma vida melhor.”

“Uma escola, para ser uma escola, tem que ter uma biblioteca! 
Porque a biblioteca é um sítio onde os alunos têm conforto! 

Os alunos podem concentrar-se. A biblioteca deve ser um sítio que nos faz disfrutar dos 
livros, com bom ambiente. É um ambiente que nos estimula a estudar porque 

há alturas em que vemos pessoas a estudar.”

“Temos vontade de estar em salas decoradas. A nossa escola é decorada 
e os professores contribuem. Os professores de EV desenham e proporcionam-nos 

decorações - fazem com que tenhamos boas experiências. 
Sentimo-nos mais interessados por aquilo que está a nossa volta.”

“Às vezes chove dentro do bar, salas, pavilhões. Isso pode prejudicar a 
nossa aprendizagem, podemos perde a concentração. 
Era importante haver obras na escola. Quanto melhores 
condições tiver a escola mais vontade teremos para vir. 

Porque nos sentimos bem cá.”

GOSTAMOS DE 
CONTRIBUIR PARA 
A NOSSA ESCOLA!

“Quando fazemos coisas na escola sentimo-nos 
com mais vontade de aprender! Se formos envolvidos 

na escola temos mais vontade de vir para aqui!”

“A escola podia ouvir mais a nossa opinião! Nós temos uma 
visão diferente, deviam ouvir as nossas ideias. Podiam pensar no 
que dizemos. Gostávamos de ter mais liberdade de expressão.”

“Estivemos a ajudar o professor a fazer um presépio. Podemos dizer 
que ajudamos a escola. Podemos dizer: «fui eu que fiz aquilo». 

Sentimo-nos mais úteis e mais descontraídos porque contribuímos 
para o bem da escola. Ficamos mais interessados por aquela 
disciplina e tudo, porque fizemos lá algo para toda a escola.”

“A minha escola de sonho é uma escola onde os alunos 
colaboram mais e ajudam a decidir o funcionamento da 

mesma.”

“Gostava de poder 
escolher que disciplinas ter.”

SÃO VÁRIAS AS 
RELAÇÕES DENTRO 
DA ESCOLA! E SÃO 
TÃO IMPORTANTES.

“O que mais me motiva a vir para a escola é estar 
com os meus amigos, saber que tenho amigos 

à minha espera.”

“A boa relação com o professor faz-me bem. 
Quando os professores não respeitam a nossa opinião 

não nos vamos sentir à vontade para responder.”

“Numa escola não nos vamos sentir bem com alguém que grite. 
Quando há melhor relação com os funcionários 

o ambiente é melhor.”

“Um funcionário fixe percebe-nos, é compreensivo. 
É um funcionário que se chega aos alunos, 

sem ar autoritário, e brinca connosco. 
Como se fosse da família. 

Um dia vamos ter na memória.”

“A boa relação entre funcionários e alunos ajuda ambos!  
O auxiliar não se vai sentir excluído por nós… 

A maior parte dos funcionários pode sentir 
que os miúdos não gostam dele, 

e é um ciclo.”

PROFESSORES 
QUE NOS COMPREENDER E 

VALORIZAM!

“Os alunos andam mais cativados quando os professores nos 
compreendem.”

“As aulas de que menos gosto são as aulas em que o professor ensina 
de forma monótona ou em que repete matéria que já sabemos.”

“Sinto-me especial quando levam em frente as minhas ideias!”

“As aulas em que o professor não interage com 
os alunos não são interessantes.”

“Se os alunos se sentirem valorizados, a escola ganha, estamos motivados e temos 
melhores resultados. Quando o despertador toca, se me lembrar disso, tenho mais 

vontade de ir para a escola.”

“Não gosto das aulas em que são só os professores a falar.”

“Dão-nos valor quando respondem às nossas perguntas, quando se preocupam. 
Quando ouvem a nossa opinião; quando se preocupam se estamos a perceber e 
explicam; quando temos uma dúvida, por mais básica que seja, que não gozem 

nem critiquem e nos ajudem.”

“Na minha escola de sonho os professores não podiam ficar a ajudar só 
um aluno… O ensino deve ser adequado às necessidades de cada 

um.”

“Gostava que o professor nos ajudasse mais.”

“Ajuda a aprender ter professores fixes, 
justos e pacientes.”

AULAS COM ATIVIDADES, 
AULAS CRIATIVAS.

“Para mim, uma escola de sonho teria um método de ensino 
espontâneo e cativante, salas que não se organizassem como 

uma fábrica com mesas retangulares e monótonas. 
Uma escola com salas que puxassem pela criatividade e pela cabeça 

dos alunos, ajudando-os a pensar fora da caixa.”

“Gostava que saíssemos das aulas para o ar livre.”

“O que gostava que acontecesse nas aulas é que os professores fizessem aulas de debate.”

“As aulas que menos gosto são as que têm matéria muito difícil e inadequada à nossa idade.”

“Gostava de ter mais aulas de campo, fora das salas.”

“Devíamos ter uma visita de estudo por semana.”

“A minha escola de sonho tem aquecimento; Lá éramos bem tratados por todos; 
quando chegássemos às salas, tínhamos pantufas para estarmos confortáveis; tínhamos 

livros digitais e não havia trabalhos de casa.”

“O que mais me ajuda a aprender são algumas atividades que fazemos.”

“Gostava de ver filmes na última aula do período.”

As aulas de que mais gostamos são:
Dinâmicas e criativas

Práticas, com resolução de exercícios
Aulas onde há troca de ideias

Visitas de estudo
 Ativas, com atividades práticas e jogos

Aulas em que vemos filmes



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA DE PEVIDÉM
- GUIMARÃES

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola de Pevidém, 69 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
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Portugal
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www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA…

“Na minha opinião, a escola é unida e os espaços 
verdes e salas de aula são confortáveis.”

“Se for sempre aulas e não houver festividades como 
Natal, Feira do Livro, Páscoa, Torneiros, Corta-Mato, 
Dia da Natureza - é chato. Isto faz os dias não serem 
todos iguais, dá mais vontade de virmos para 
a escola, divertimo-nos mais e podemos estar com os 
amigos. Quando for para aprender vamos estar mais 
atentos.”

“Uma escola de sonho seria uma escola sem grades 
ou portões, com professores que se preocupem com os 
alunos, e que se possa usar o telemóvel 
ou o tablet para fins educativos.”

“Aprendemos mais com convívios e atividades em 
grupo. Se a aula for sempre teórica vamos perder o 
interesse. Se for prática, desperta a nossa curiosidade 
e o nosso interesse. Numa aula prática aprendemos 
mais do que numa aula teórica. Aprendemos muito em 
aulas com experiências: aulas ao microscópio, aulas 
com PowerPoint, aulas em que percebemos a teoria 
para aplicar na prática.”

“Os funcionários limpam, cozinham, ajudam se pre-
cisarmos de alguma coisa, abrem os blocos. A escola 
era uma lixeira sem eles! Se quisermos falar com os 
professores eles sabem onde eles estão. Quando 
somos alunos novos na escola... eles ajudam!”

“O que mais me motiva a vir para a escola é aqui 
estar a construir o meu futuro, as aulas são agradá-
veis e posso estar com os meus amigos.”

AULAS 
DINÂMICAS, AULAS 
DIVERTIDAS, AULAS 

DIFERENTES!

“Gostamos pouco das aulas em que não damos a nossa opinião  
e em que o professor fala muito.”

“As aulas de que mais gosto são as aulas onde podemos 
participar e fazer debates.”

“As aulas que eu mais gosto são as aulas práticas, onde não há muita teoria.”

“Gostamos quando vemos filmes e podemos falar com os colegas para trocar opiniões 
sobre os filmes.”

“Aulas em que os professores usam fontes alternativas, 
tipo filmes ou powerpoint.” 

“É importante a professora ensinar bem, 
explicar as coisas com calma sem ser à pressa.”

“Não gosto quando os professores se limitam a ler o que está escrito no manual.”
“E se houvesse mais visitas de estudo?”

“Gostava de ter mais aulas em que os alunos pudessem trazer tablets, telemóveis, 
computadores para ajudar no trabalho.”

“É mais fácil aprender com esquemas e com textos de palavras simples, 
filmes ou vídeos.”

“As aulas de que gosto menos são as aulas em que não temos 
tempo para relaxar.”

“Em vez de ter aulas de 90 minutos sempre a dar matéria, 
era bom usar os últimos 20 minutos para fazer 

algo diferente e que 
motive os alunos.”

O QUE ME 
AJUDA A SENTIR EM 
CASA, NA ESCOLA…

“Gostamos do bar e dos espaços verdes!”

“Há coisas na escola que não estão em bom estado. 
Ficamos distraídos, ficamos focados mais no que está mal do 

que com atenção à professora. 
Aprendemos mais com boas condições.”

“Aumentar a variedade e quantidade da comida. 
Devia haver ementa vegetariana. Se os alunos não comerem 
não vão conseguir trabalhar bem e vão estar sempre a pensar 

na comida e não na aula.”

“Podíamos deixar os livros todos dentro do cacifo de um dia para 
o outro e ter os livros que precisamos para cada aula. 

Os cacifos não chegam para todos os alunos: 
há 3 cacifos para cada turma. 

Andamos com dores nas costas, não nos sentimos confortá-
veis. Sugestões: já há escolas em que os livros são digi-

talizados – os alunos podem ter acesso virtual aos 
livros. Podia haver a possibilidade de alugar 

tablets à escola, por exemplo.”

GOSTAMOS 
DE PARTICIPAR NAS 

DECISÕES!

“Gostava de poder escolher aquilo que quero 
fazer e estudar, ou não.”

“A escola mostra maior preocupação com os seus alunos 
se souber que eles concordam com as decisões tomadas.”

“Deviam ouvir mais a opinião dos alunos.”

“Gostava de criar um projeto para promover 
o poder de argumentação e integrar os alunos 

em questões políticas.”

“Queremos ter aulas para desenvolver o nosso 
conhecimento político e social 

e poder de argumentação.”

“Gostávamos de ter mais atividades interessantes 
em que todos possam participar, 
como pintar algum lugar da escola 

que necessite.”

TER UM POUCO 
MAIS DE TEMPO…

“Era importante termos uma folga por semana.”

“Gostava de não ter tantas aulas porque saturam.”

“Mais tempo de férias, pois preciso 
de descansar pelo esforço durante o ano.”

“Não nos motiva ter de acordar muito cedo 
e as aulas serem de muito tempo.”

“Os recreios podiam ser maiores porque a maior parte 
das vezes não tenho tempo para fazer nada…”

“Se eu fosse o diretor da escola punha menos dias de aulas.”

“Se eu fosse o diretor deixava os alunos todos entrar às 11h.”

“Em vez de serem aulas de 90 minutos deviam 
optar por serem só 60 minutos e o intervalo 

de 10 minutos devia passar 
para 20 minutos.”

“Mais atividades 
nos intervalos!”

NUMA ESCOLA 
COM AMIZADES 
SINTO-ME FELIZ!

“O que mais me motiva a vir para a escola 
são os amigos e alguns professores amigos.”

“Sem amigos não tenho vontade de ir para as aulas, 
ando sozinho, solitário.”

“Estar com os amigos deixa-nos mais felizes e assim aprendemos melhor. 
As aulas correm melhor quando se fazem trabalhos em grupo, atividades coletivas.”

“Ao estarmos com os amigos ficamos com a cabeça mais livre
para depois entrarmos nas aulas.”

“Uma escola de sonho… Uma escola onde não existisse nenhum problema 
ou confusões entre os alunos.”

“Felizmente estamos num pequeno centro rural e não existe assim tanto bullying. 
Mas existe algum, infelizmente. 

Não vai dar para mudar, mas devemos sempre tentar. 
Afeta o psicológico e os resultados que os alunos têm.”

“Uma sugestão é dizer à DT ou pedir ajuda. Falar com os pais para eles 
nos ajudarem. Às vezes fala-se sobre este tema na escola, 

mas devia falar-se mais. Às vezes parece que se esconde este tema. 
Era importante falar sobre o bullying porque há alunos 

que sentem e que sofrem bullying e isto alerta sobre o tema. 
Para evitar bullying podia haver mais segurança. 

Os funcionários são importantes.”

UM PROFESSOR QUE ESTÁ 
ATENTO E SE PREOCUPA…

“O professor percebe quando estamos tristes pelas nossas 
caras e pelo nosso comportamento. O professor deve falar com o 

aluno, dar ânimo, perguntar «o que aconteceu?» 
e tentar perceber o que se passou com o aluno. 

Não só perguntar, mas também ajudar, se puder. 
Ir falar no final da aula, olhar com atenção. 

O professor devia deixar o aluno ir dar uma volta para arejar. 
Nem sempre temos de dizer ao professor o que se passa.”

“É mais difícil aprender quando os professores não estão motivados.”

“O que há de melhor na escola é a alegria entre alunos e professores.”

“A dedicação dos professores pelo que fazem leva-nos 
a gostar mais da escola.”

“Gostava que houvesse mais diálogo entre alunos e professor.”

“O que ajuda: a compreensão dos professores com 
as dificuldades que temos.”

“A disponibilidade e interesse dos professores 
ajuda-me a aprender.”

“Para uma boa relação é preciso: ser simpático, amigo, 
compreensivo, preocupar-se, falar connosco, e não 

se limitar a dar a matéria.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA DE TURISMO E HOTELARIA  
DE LAMEGO, DOURO - LAMEGO

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola de Turismo e Hotelaria de Lamego, Douro, 
41 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal
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equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA…

“O restaurante pedagógico é uma forma ótima de 
praticar! Servimos os alunos e as pessoas que vêm de 
fora. Quando formos para um restaurante já sabemos 
o que fazer.”

“Temos que levar bases para o estágio. Uma aula prá-
tica é mais motivante que uma aula teórica. Enquanto 
fazemos, estamos a aprender!”

“A nossa motivação: Isto é o que fazemos, é o que 
queremos; e estamos aqui porque amamos o que 
fazemos.”

 

“Haver um logótipo é muito importante! A relação 
com a escola muda. Dá identidade. Assim como 
temos o cartão de cidadão...”

“O logótipo é importante para a identificação da esco-
la. Sabe-se que é uma boa escola e isto tem influência 
nos estudantes – vão ser reconhecidos no trabalho, 
na rapidez com que se arranja trabalho. A mim, 
motiva-me a vir à escola e a estar atento. O logótipo 
está na entrada, nos testes, em todo o lado, em todo o 
país, até nos postos de turismo!”

MAIS 
ATIVIDADES 
E PROJETOS!

“Deviam criar uma Associação 
de Estudantes que ajude os alunos 

com a criação de um projeto como o ComParte, 
para sermos ouvidos!”

“Fazer mais palestras com temas importantes não só 
para o futuro, mas também sobre assuntos e temas que 

se passam no dia-a-dia.”

“Gostávamos de ter mais atividades diferentes.”

“Por exemplo, gostaria que houvesse 
aulas de dança.” 

“Mais projetos ligados à nossa área!”

“A escola devia dar mais valor ao 
desporto.”

TODOS 
DIFERENTES, TODOS 

IGUAIS.

“O que mais me motiva a vir para a escola são os 
amigos, o convívio, a harmonia.”

“Não devemos julgar. Não julgar cores diferentes, nem quem  
tem mais ou menos dinheiro. Nesta escola não nos sentimos  

discriminados, não há atos de racismo, ninguém goza com ninguém.”

“Trabalhamos todos no mesmo sítio, trabalhamos em equipa. 
Há pessoas de nacionalidades diferentes, chefes e tudo.”

“Quando há pessoas de países diferentes conhecemos novos tipos 
de comida, novos ingredientes… Conhecemos mais.”

“Por haver pessoas mais velhas na escola, temos mais respeito. 
Elas são alunos como nós, têm agora formação.”

“A importância de falarmos uns com os outros: 
temos que demonstrar que por fora somos diferentes, 

mas que por dentro somos todos iguais.”

“Se trabalharmos juntos podemos relacionar-nos 
e conviver.”

“Quando se trabalha com alguém conhece-se  
as pessoas, as qualidades de cada um.  

Vai para além do primeiro impacto.”

UM ESPAÇO QUE 
TAMBÉM É NOSSO!

“O bar só tem máquinas. Gostávamos de ter um 
bar com pessoas a servir. Era melhor termos comida 

acabada de fazer do que ir à máquina – e também é mais  
barato. Assim os alunos consumiam mais, havia mais variedade, 

era mais saudável, era melhor e era mais uma forma de  
aprendizagem... Podíamos ser nós a cozinhar!”

“Quando os alunos de pastelaria fazem algumas coisas, 
noto que as pessoas vão lá comer, em vez de irem à máquina!”

“Mesmo que na máquina tivesse a mesma coisa, não era fresco! 
E isso é importante para nós.”

“Deviam criar um polivalente ou uma sala de estudo. E uma sala de convívio!”

“Era bom haver um pavilhão onde se pudéssemos fazer mais exercício. 
Com mais materiais. Foi uma boa ideia haver educação física, aumenta a nossa 
resistência. A turma de restaurante tem que estar em forma! Tem que ter postura, 
tem que ter resistência, força de braços. E a educação física ajuda! Se estiver 

a chover, vamos para uma sala que é muito pequena para tanta gente.”

“Na escola há aquecimento nas salas, mas não funciona bem. 
Ao estarmos com casacos não estamos à vontade, o que gera 
desconcentração. Quando estou com frio não penso noutra 

coisa, nem estou a ouvir a professora – para um aluno 
aprender bem tem que estar confortável. 

Aprende-se mais numa aula onde há um 
aquecedor a funcionar.”

AS NOSSAS 
ESCOLHAS, 

AS NOSSAS IDEIAS?

“Dar ideias para a escola faz-me sentir orgulhoso 
da escola.”

“Formas de partilhar ideias: reuniões no auditório entre alunos  
e diretor; haver uma caixa para sugestões; debates;  

associação de estudantes.”

“Se eu fosse Ministro da Educação daria a chance de poder escolher estudar 
várias disciplinas, mesmo que não estivessem relacionadas com o curso. 

Abre portas para o nosso futuro.”

“Faz-nos sentir parte da escola: ajudar a escola a crescer, a forma como somos 
tratados, ser reconhecido – o meu trabalho na escola ser reconhecido.”

“As escolas deviam ter uma maior preocupação com os seus alunos e pelo seu 
bem-estar, procurando saber se concordam com as decisões tomadas.”

“A escola deve fazer com que as pessoas saibam mais informações 
sobre o mundo.”

“Gostávamos de andar sem sapatos [clássicos], andar com algo mais 
confortável. Podíamos andar livremente.”

“Uma escola de sonho seria onde os alunos pudessem 
ter uma voz.”

“Mais igualdade entre turmas relativamente 
a visitas de estudo – não podem 

ser sempre os mesmos a ir.”

NOVIDADE 
E DINAMISMO 

NA SALA DE AULA.
 

“Às vezes, quando estou só a ouvir, fico com sono, deixo de 
aprender. Eu aprendo mais em aulas práticas do que em aulas 

teóricas.”

“Não gosto das teóricas onde apenas existe um monólogo da parte do professor, 
sem quaisquer atividades.”

“As aulas teóricas podiam ser mais interessantes se não déssemos tanta matéria. 
Se fizéssemos pausas e falássemos de outro assunto.”

“Ver vídeos sobre a matéria, intercalar explicações com exercícios, 
pôr em prática aquilo que acabámos de ouvir.”

“Gostamos de fazer atividades, jogos que tenham a ver com a matéria, ver filmes educativos 
nas línguas estrangeiras.”

“Em vez de fazermos TPC podíamos fazermos exercícios nas aulas.”

“Gosto de aulas divertidas, com liberdade para falar!”

“Não gostamos quando é todos os dias a mesma coisa.”

“Ouvir música na aula ajuda a relaxar.”

 “Podíamos fazer mais trabalhos de grupo, por exemplo!”

“Nas aulas práticas é bom termos um balcão para cada duas pessoas. 
Termos o nosso espaço, mas ao mesmo tempo estarmos em grupo. 

Praticamos sem tanta confusão, e de uma forma calma 
aprendemos melhor.”

“Gostávamos que houvesse mais atividades 
e visitas de estudo, para melhorar 

os conhecimentos.”

HORAS PARA 
DESCANSAR!

“Gosto de sair mais cedo ao fim do dia.”

“Não gosto de ter aulas às 8h45 e poucos intervalos.”

“Preferimos não acordar cedo! 
Poder dormir, entrar mais tarde…”

“Era bom ter mais tempo de intervalo. 
Mais do que 5 minutos: 15 minutos, por exemplo.”

“As aulas deviam ter menos duração, às vezes são muito longas!”

“Gostava que nos dessem uma pausa a meio das aulas.”

“O que menos me motiva a vir para a escola é a dificuldade de 
aprendizagem, acordar cedo, passar o dia inteiro na escola, o 

excesso de aulas.”

“Se eu fosse Ministro da Educação havia sempre 
um dia de descanso a cada 15 dias.”

“Devia haver poucas aulas por dia, 
diminuir a carga horária.”

A ATENÇÃO DO PROFESSOR 
– PEÇA FUNDAMENTAL!

“Achamos que é fundamental haver uma boa relação entre alunos 
e professores porque nos motiva a vir para escola.”

“Uma boa relação: um professor que ajuda, mesmo fora das aulas. 
Preocupa-se connosco, vem ter connosco e pergunta-nos se estamos bem 

e se precisamos de algo. Faz-nos sentir importantes e sabemos que podemos contar 
com a escola para o que for preciso.”

“Professores que apoiem, colaborem e dialoguem com os alunos. 
Que compreendam e tentem ajudar. Que façam perguntas.”

“Um professor que é simpático não diferencia, não trata mal, 
não tem alunos preferidos – trata todos de forma igual.”

“São os professores que nos motivam e ensinam. E, principalmente, 
são aqueles que nos vão dar um futuro melhor.”

“Para além de achar que os professores, nesta escola, são uma peça fundamental, 
acho que a relação entre alunos e professores é essencial. 

Faz com que tenha motivação para vir para as aulas.” 

“Quando estão poucas pessoas na sala aprende-se melhor, 
porque o chef pode ir ao nosso lado, dá-nos mais atenção.”

“É importante dar atenção a cada aluno. Numa explicação geral nem sem-
pre se percebe. Pessoalmente o professor vai explicar de formas diferentes, 

porque depende das pessoas. Isso faz-nos entender melhor.”

“Gosto que me digam o que está bem e o que está mal, 
sem criticar. 

Sem ofender, mas corrigindo.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA SÁ DE MIRANDA 
- BRAGA

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Sá de Miranda, 68 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA…

“O que mais me motiva a vir para a escola é o facto 
de saber que vou estar num lugar que me vai oferecer 
conhecimento, o que vai aumentar a minha cultura 
geral e ajudar a preparar o meu futuro. E, ainda, 
saber que é um lugar onde se constituem relações 
humanas, ou seja, estar com os meus amigos.”

“O convívio é bom porque nos ajudamos uns aos 
outros – se a aula for mais animada ninguém perde 
a atenção. Devíamos ter aulas mais interativas, com 
computadores novos. Aulas mais didáticas.”

 

“Ver a diretora é importante. Ver que ela convive 
connosco. Comer na cantina com os alunos aproxima 
as duas realidades.”

“Devíamos tratar-nos todos de forma informal. 
Os professores deviam entrar mais em contacto 
connosco, deviam tentar compreender o que nós 
dizemos. Se nos sentimos bem no sítio onde estamos 
temos melhores resultados!”

AS ATIVIDADES 
E AS AMIZADES!

“O que há de melhor nesta escola 
é o ambiente com os amigos.”

“Com atividades a turma envolve-se mais, acaba o bullying, 
conhecemo-nos melhor, podemos ajudar-nos uns aos outros. 

Sinto que as pessoas gostam mais de mim.”

“Gosto das atividades que existem, 
como o Halloween que as turmas de artes realizam.”

“É muito importante haver uma sala do aluno onde todos (professores, funcionários, 
alunos) interagem no mesmo meio. 

Promove contacto entre todos e isso é bom para aprender.”

“Às vezes nem nos despedíamos, não tínhamos para onde ir todos juntos e não havia 
momentos de encontro. A escola devia criar espaços de encontro, que cativasse a ficar na 

escola. Aumentar o horário do bar, para os alunos ficarem juntos a jogar às cartas até tarde. 
Atividades mais regulares, visitas de estudo.”

“Podiam pôr mesas e bancos de jardim. Este espaço podia servir para comer, conviver, 
jogar às cartas, ter aulas ao ar livre. As pessoas envolvem-se mais porque os jogos são 

em pares e promovem a convivência. Antes havia matrecos, às vezes jogava uma 
turma contra a outra e isso dava para conhecer mais gente.”

Outras sugestões:
• Mais grupos/clubes escolares (ex: desportivos)

• Mais atividades extracurriculares, com base nos interesses dos alunos
• Mais visitas de estudo (uma vez por mês) 

e atividades exteriores
• Festas de final de período para todos os alunos

• Rádio da escola

TEMPO PARA 
DESCANSAR E PARA 

ENERGIZAR!

“Às vezes não gosto de vir para a escola só por causa do meu 
horário cheio, tenho um grande cansaço diário.”

“Na primeira aula, como começa cedo, o desempenho é menor porque os 
alunos estão com sono.”

“Os horários das aulas: podiam começar mais tarde para evitar tanto cansaço da 
parte dos alunos.”

“Não gosto de acordar cedo e de ter 90 minutos de aulas seguidos.”

“A duração das aulas deveria ser 50 minutos.”

“Podiam deixar jogar futebol no intervalo e aumentar o tempo de intervalo 
pois nem dá para comer.”

“Gostamos de ter pausas para descansar, comer e ocasionalmente 
ir à casa-de-banho.”

“Uma pausa de 15 minutos durante as aulas!”

“No fim da aula, uns 2 ou 3 minutos para falar sobre a aula. Uns minutos de descontração.”

Numa escola de sonho:

“As aulas começavam mais tarde e acabavam mais cedo. 
Não haviam aulas com mais do que 1 hora.”

“As aulas começavam às 9 horas e terminavam às 15h30.”

“Aumentaria ligeiramente os intervalos.”

“Metia apenas intervalos de almoço de 90 minutos.”

“Uma vez por semana daria1 dia de folga (ex.: quarta).”

“Tirava algumas aulas, 
porque é muito tempo.”

OS 
FUNCIONÁRIOS, 

QUE CUIDAM DE NÓS 
E DO ESPAÇO.

“Há um funcionário que ouve os nossos problemas 
e apresenta soluções. Organizado, muito prestável. 

Não é arrogante, é simpático, atento, sabe relacionar-se com o meio 
– Sabe interagir connosco, que somos mais novos. Ele está connosco no 

dia a dia, conhece-nos bem, sabe falar connosco de forma informal. 
Ele tenta meter-se no nosso lugar para nos compreender.”

“O segurança conhece toda a gente da escola. Ele vai saber de situações 
de agressão e bullying. Conhece e tenta ajudar. Quando estamos a faltar, 

vai atrás de nós. Quando me roubaram, ele encontrou. Ele parece que sabe tudo.  
A escola ficava desorganizada se o segurança fosse embora. 

Permite controlar as entradas e as saídas. Há ordem.”

“É importante ter alguém que nos faça sentir seguros. 
O que quer que aconteça ele está lá.”

“Manter os caixotes do lixo. Há muitos caixotes na escola. 
Poupa trabalho aos funcionários e tem a ver com cidadania. Se a escola 

está suja, as pessoas não se importam de a sujar mais. Se o lixo está 
no chão, atiramos mais lixo para o chão. Para combater isto 

podia 
haver mais quantidade de funcionários para mostrar as 

consequências, mostrar a poluição, criar eventos 
para todos limparmos a escola toda.”

EM MOVIMENTO, 
E A APRENDER.

 
“Torna-se difícil aprender se não se praticar.”

“É importante explicar a matéria através de algo que nós gostamos 
muito, tipo videojogos, etc.”

“As aulas que menos gosto têm muita matéria e os alunos não participam.”

“Gostamos muito de aulas participativas!”

“É bom quando a aula não é apenas ouvir o professor, 
e por vezes existem «quebras» e espaços para brincadeiras.”

“Devia haver mais jogos interativos.”

“As aulas que mais gosto são movimentadas, fora da escola.”

“Adoramos fazer visitas de estudo. As turmas de artes deviam ter mais saídas, 
como visitar museus, etc.”

“O pessoal fica mais concentrado porque está ao ar livre, com oxigénio. 
Uma aula ao ar livre era fixe para desenhar, sinto que estou mais descontraído porque 

não estamos sobre pressão fechados numa sala. As dinâmicas mudam de dentro 
da sala para cá para fora. Cá fora sentimo-nos mais motivados e mais interativos.”

“Gostamos de ouvir música nas aulas.”

“As aulas teóricas são muito cansativas, dão sono.”

“Queríamos ver mais filmes, ter mais aulas práticas.”

“Devia haver mais aulas com ambiente descontraído 
e onde há diálogo com os alunos!”

“Gosto das aulas com atividades de grupo.”

“Somos a geração da tecnologia, deviam 
incentivar mais as tecnologias.”

PROFESSORES 
DINÂMICOS, E QUE NOS 

CONHECEM!

“Era importante fazer mais atividades entre professores 
e alunos, para falarem.”

“O professor deve ter um lado formal e informal – compreender a matéria  
e explicar bem, conhecer o aluno e acompanhá-lo, 

falar de forma informal e tranquila.”

“Quando os professores são compreensivos torna-se mais fácil aprender. 
Não digo que não sejam exigentes, porque isso é bom, mas também têm que estar 

atentos às necessidades dos alunos e cativá-los para a sua disciplina.”

“O que me ajuda a aprender é o poder de eloquência dos professores, 
fazendo comparações, dando exemplos… coisas práticas.”

“Aulas mais dinâmicas! Estar à vontade com o professor ajuda a manter a concentração 
nas aulas. O professor assume as personagens que está a ensinar e isso ajuda-nos. 

Pegar simplesmente no livro e ler não nos ajuda. 
É importante ter sentido de humor e não «descarregar matéria».”

“Gostamos que os professores não nos critiquem; cativem o nosso melhor lado, 
aceitem que as nossas atitudes são diferentes.”

“Se fizermos coisas más, somos castigados. Se fizermos coisas boas 
não nos acontece nada. Não podem só penalizar, têm de valorizar 

o que fazemos de bem. Basta dar uma palavra, um incentivo, 
«parabéns», ir à direção quando temos um 20! 

Dar um rebuçado, sei lá. Os professores não devem 
olhar só para o mal. Se eles estivessem 

mais tempo connosco…”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA SECUNDÁRIA 
GONÇALO ANES BANDARRA - TRANCOSO

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Secundária Gonçalo Anes Bandarra, 
65 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA…

“No ano passado, em geologia, estávamos a dar os 
rios e uma colega nossa não estava a perceber. Eu 
pedi para ser eu a explicar, o professor deixou 
e eu desenhei no quadro. Quando estudo é o que 
faço– estudo e tento explicar à minha mãe o que estou 
a estudar.”

“Gostava que houvesse alunos de outras escolas a 
assistir às nossas aulas para verem qual era a diferença 
das deles!”

“Gostava que houvesse a dissolução dos cursos de 
científico, humanidades… E a implementação de um 
sistema de escolha de disciplinas por parte do alu-
no (poder ter história e francês, mas também biologia e 
geologia, por exemplo).”

 

“Nós temos um chat de turma no Facebook. Tiramos 
dúvidas no chat. É mais rápido, há mais opiniões e 
diferentes formas de explicar. Às vezes percebo melhor 
quando é um colega a explicar. Simplifica, o voca-
bulário é outro. Ensinam-nos aqueles pequenos truques 
para decorar mais rápido.”

“A nossa biblioteca está sempre cheia! É um bom 
espaço. Serve para fazer os tpc’s e há desafios para 
os alunos. É uma biblioteca dinâmica. Há livros, com-
putadores, filmes, uma televisão, revistas para quem 
quiser ler, é quente, tem sofás, melhor net. Existem 
desafios para os alunos participarem – foram as se-
nhoras da biblioteca que criaram –, e para haver uma 
maior participação há um prémio simbólico no final.”

OBSERVAR, 
OUVIR E CONVERSAR… 

PARA MELHOR APRENDER!

“As visitas de estudo trazem para a escola e para 
a educação a cultura da terra. Experienciar em vez de 

apenas ouvir. Não existe a barreira, não estamos aqui dentro a 
olhar para ali para fora.  Podemos tocar nas coisas, viver o momento. 

Ou então, em vez de ser o professor a explicar, por exemplo, vir um arqueó-
logo falar sobre aquela matéria.”

“Em geografia, vimos uma reportagem dos anos 90, mostrou mesmo imagens 
reais, vimos um exemplo de alguém. É mais cativante. Vimos coisas concretas. 

Vimos a vida de alguém.”

“Gostava que chamassem pessoas para falar na aula, como por exemplo 
arqueólogos nas aulas de história, atletas em educação física.”

“Com trabalhos de grupo sabemos melhor a matéria, mesmo quando os professores 
nos perguntam. Estamos ali juntos, é mais cativante.”

“É mais interessante se o professor usar o PowerPoint ou mostrar um vídeo. 
Cria interação nas aulas e faz os alunos ficarem mais atentos. 

As tecnologias fazem parte do nosso dia-a-dia, alunos e professores.”

“Também gostamos de conversar sobre os assuntos do dia-a-dia 
e que nos motivem para a vida escolar.”

“Assistir a filmes na aula de inglês sem legendas 
ajuda a enriquecer o nosso vocabulário.”

“Devíamos ter turmas menores, 
a rondar os 15 elementos.”

NA 
NOSSA ESCOLA…

“Temos uma boa rede de transportes, todos podem 
comprovar. Há mais ou menos uns 10 autocarros só para 
a escola. Vão a vários pontos do concelho e também fora. 

Nas matrículas, cada pessoa tem de dizer se quer transporte e 
preencher nos papéis. Se não houvesse transportes para Trancoso muitos 
alunos saíam deste agrupamento. Assim, há pessoas de diferentes sítios 

e freguesias. Convivemos e conhecemos diferentes pessoas, de diferentes fregue-
sias. É quase um multiculturalismo de aldeias! Este transporte é feito 

gratuitamente.”

“Maior variedade de comida, para o aluno poder escolher. Não é só a questão de 
alguém não gostar de algum prato, mas no caso de alguém não poder comer, 

ou ser vegetariano. E também para não estragar, porque se eu não comer, 
essa comida vai para o lixo.”

“Com uma melhor alimentação a pessoa está mais concentrada. 
Se a pessoa não comer nada, não está tão atenta.”

“Se fosse diretor punha as folhas de teste grátis. 
Não faz sentido os alunos terem de pagar 0.10€ por uma folha 

para fazer um teste.”

“Podia haver maior leque de escolhas de cursos ao nível do secundário.”

“Gostava que, no inverno, a escola estivesse quente, 
e houvesse mais qualidade e variedade de comida.”

“Se fosse diretor mudaria as janelas 
e o aquecimento da escola, 

pois é muito fria.”

TEMPO DE 
AULAS, E TEMPO PARA 

OUTRAS COISAS!

“O horário escolar é muito extenso e começa muito cedo. 
Às vezes estamos na escola e estamos a dormir. 

Começa às 8h45. Há um autocarro que só passa a algumas horas 
e temos de acordar muito cedo e chegamos às 8h à escola.”

“Na escola ideal, quando chegasse à escola, primeiro punha a conversa 
em dia e ia comer. Depois íamos para as aulas. As aulas começavam às 9h, 

chegávamos às 8h30 para conversar, comer… era o ideal.”

“Tínhamos um melhor rendimento se as aulas tivessem menos tempo – 1 hora, 
45 minutos. Só temos blocos de 90 minutos, ficamos cansados e a olhar para 

os relógios. Já ninguém ouve nada.”

“Era bom haver um intervalinho no meio da aula, para relaxar.”

“Não devíamos ter aulas durante a hora de almoço. Em vez de estar atenta ao que 
o professor está a dizer, estou atenta ao relógio. O horário de almoço é das 12h05 

às 13h55 – Uma aula depois das 12h05 já não funciona tão bem.”

“Aulas de 1 hora e intervalo de 15 ou 20 minutos era o ideal. À sexta-feira 
temos um intervalo de 5 minutos. Um intervalo deve dar para relaxar, estar 

à vontade, despreocupado com as coisas, comer. E esses intervalos não 
dão para isso.”

“Quem é de fora sai daqui às 17 horas e tal e, chegar e não 
chegar, mais jantar etc., fazer os trabalhos de casa, 

deitamo-nos tarde para depois acordar cedo… 
É cansativo. Dificulta a concentração, 

baixa-nos a média.”

UM PROFESSOR 
DIVERTIDO E QUE NOS 

FAZ PERGUNTAS.
 

“Sabemos que professores e alunos estão a entender-se 
quando o aluno faz muitas perguntas ao professor 

e o professor explica de diferentes formas; quando o professor faz 
também perguntas ao aluno para ver se ele percebeu a matéria, 
não para avaliar; quando o professor faz com que o aluno se sinta 
mais à-vontade. Quando o professor é divertido, tem uma maneira 

descontraída de estar, um sorriso; sabe brincar com os alunos e também 
sabe falar a sério e sabe fazer com que os alunos percebam 

que isto é a sério.”

“O que nos ajuda a aprender são os professores compreensivos 
com todas as necessidades dos estudantes.”

“O que mais me motiva a vir para a escola é a boa disposição, 
tanto dos alunos como dos professores.”

“Quando os professores falam imenso, não deixando os alunos 
participar… Isso torna as aulas muito cansativas e massudas.”

“Gosto mais das aulas em que falamos, trocando 
informações com o professor, aprendendo assim 

de uma maneira mais divertida.”

CONHECERMO-
-NOS PROMOVE A UNIÃO!!

“O que mais me motiva a vir para a escola é poder 
fazer amigos e estar com eles.”

“O melhor desta escola é a boa relação entre a comunidade escolar. 
Aqui todos se dão bem!”

“Convívio na escola, em geral, e até nas aulas. Troca de ideias, de culturas. 
Mesmo nós, sendo todos daqui, temos costumes e tradições diferentes. 

Multiculturalidade é bom! Ao falarmos com os outros também estamos a aprender. 
Partilhamos gostos, pensamentos…”

“É importante a criação de atividades entre turmas, desporto escolar, debates, 
clubes (ex.: xadrez, música, matemática, teatro, fotografia, cinema, matraquilhos) 

para fazer com que haja maior interação entre alunos de várias turmas. 
Enquanto esperamos pelo autocarro podíamos ficar nessas atividades. 

Na hora de almoço podia haver estas atividades.”

“Temos um bom relacionamento como turma, temos uma bela amizade até nas férias. 
Ao início havia alguma rivalidade. O que mais fazia com que ficássemos rivais 
eram as opiniões diferentes de cada um. Vamo-nos conhecendo e conhecendo 

e respeitando as opiniões de cada um.”

“Conhecemo-nos melhor através dos trabalhos de grupo, das aulas 
de educação física, das horas de almoço e intervalos, da AE.”

“Se eu fosse o diretor da escola promovia 
atividades que unissem os alunos 
e que criassem união entre todos.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE GOUVEIA 
- GOUVEIA

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Secundária de Gouveia, 
65 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA…

“Numa escola de sonho, o começo das aulas é às 
9 horas, o almoço é à base de comidas caseiras e 
sumos naturais, para além da água. Há aulas ao ar 
livre ou mais interativas e pensadoras.”

“Era bom podermos escolher apenas disciplinas que 
gostássemos.”

“A organização de atividades cativa-nos mais a vir 
à escola.”

“Papel dos funcionários numa escola: manter a 
ordem, ver se eles não se portam mal, se os alunos 
não fazem asneiras. Haver funcionários para limpeza, 
outros para vigiar alunos e outros para trabalhar nos 
serviços.”

 

“Sinto que sou alguém quando sou ouvido. Quando 
não se é ouvido sinto que não existo. Sentimos que 
não somos bem-vindos.”

“Se eu fosse Ministro da Educação pensava sempre 
em 1º lugar nos alunos. Iria ouvi-los sempre, pois são 
só eles que sabem o que está bem ou não na sua 
escola, só quem está por dentro é que sabe realmente 
o que se passa. Tentava tomar decisões em prole dos 
alunos.”

A 
IMPORTÂNCIA 
DE SENTIRMOS 
CONFORTO…

“Uma casa de banho limpa é importante. 
Metade dos alunos não vai à casa de banho na escola a não 

ser que estejam aflitinhos.”

“Há salas mais aquecidas e outras menos aquecidas. 
Ficamos desatentos quando está muito calor ou muito frio.”

“A biblioteca propõe muitas atividades. Serve para pesquisar, 
tem um clima calmo e agradável. Local onde há computadores; 

podemos estudar noutro sítio que não a sala de aula; existe silêncio.”

“Gostava de mudar a comida na cantina, não é muito boa.”

“Passamos o dia inteiro na escola. Precisamos de nos alimentar 
para ter capacidade para estarmos atentos nas aulas.  
Uma alimentação saudável é fundamental no nosso 

crescimento. A escola deve preocupar-se com a nossa saúde – 
os alunos representam a escola e devem ser pessoas 

saudáveis.”

“Uma escola de sonho teria cadeiras com assento 
aquecido; boa comida; atelier de arte; 

sala de relax; estúdio de música!”

OS ESPAÇOS E 
AS ATIVIDADES QUE NOS 
AJUDAM A APRENDER:

“Gostava que ouvíssemos música na aula.”

“Podíamos ter mais aulas práticas, como experiências, etc. 
Aulas no exterior (aulas ao ar livre).”

“Ideia: ver filmes que possam ajudar a entender algumas matérias.”

“Podia haver atividades interessantes que nos motivassem a aprender. 
E visitas de estudo.”

“Cantar, dançar, ver filmes!”

“Mais atividades didáticas e aprender coisas interessantes, e não coisas que nunca 
vamos usar na vida, tipo uma equação de 2º grau.”

“As aulas que mais gosto são divertidas, porque ouvimos música, vemos vídeos, 
fazemos jogos e exercícios.”

“As aulas são maçadoras quando só vemos PowerPoint.”

“Não ajuda a aprender estar muito tempo na sala.”

“Se eu fosse o diretor da escola, diminuía o número de alunos por turma, 
pois a minha tem 28 e não conseguimos aprender – no máximo 15 alunos.”

“Deviam fazer mais aulas ao ar livre, com mais jogos e vídeos, em vez de 
«enfiarmos» as cabeças nos livros para ler ou fazer exercícios.”

“Uma escola de sonho, para mim, é a escola que oferece novos 
métodos de ensino, como, por exemplo, optar por uma plata-

forma digital para os livros e os alunos assim não terem 
de vir carregados para a escola.”

TEMPO PARA 
DESCANSAR…

“O que mais me motiva a vir para a escola 
são os intervalos!”

“Chegamos atrasados porque não temos tempo no intervalo 
para fazermos o que queremos.”

“Gostamos de sair à rua e de ir «lá para baixo». O intervalo serve 
para: comer, conviver, ir lá fora, ir ao telemóvel, para nos distrairmos, 

para irmos ao WC. Com mais tempo nos intervalos, os alunos 
sentem-se mais calmos, menos enervados, menos revoltados, menos 

arrogantes. Intervalo é importante para o nosso bem-estar. 
Às vezes não temos tempo para descansar o nosso cérebro 

para as aulas seguintes.”

“O que menos me motiva a vir para a escola é ter de me levantar 
às 7h30 da manhã.”

“Gostava de ter aulas a começar mais tarde.”

“O que menos me motiva a vir para a escola 
é saber que vamos 

ter de estar nas aulas o dia todo.”

“Gostávamos de ter menos tempo 
de aulas; e que a escola começasse mais tarde.”

“Gostava de ter 
mais tempo livre.”

UMA 
ASSOCIAÇÃO DE 

ESTUDANTES DE TODOS 
OS ALUNOS!

“Lugar onde as opiniões de todos os estudantes 
são bem-vindas. Sítio de convívio, espaço para os 

alunos. Grupo de alunos que representa as escolhas e 
decisões dos alunos e luta por melhorar a escola. 

Devia ser um sítio de convívio com pessoas de todos os 
grupos. Organização de atividades que nos cativam mais 

a vir à escola.”

“Ideias: Fazer inquéritos. Interagir com todos os alunos. 
Cada ano tinha um representante, escrevia num papel 

e fazia chegar à AE. Um cartaz para expor ideias. 
Durante as aulas, um representante da AE devia ir às 

aulas perguntar o que os alunos acham.”

“Deviam escolher pessoas de todos os anos 
para formar as listas, e escolher pes-

soas de círculos diferentes.”

CONHECERMO-NOS 
MELHOR, ALUNOS 
E PROFESSORES…

 
“O que mais me motiva a vir para a escola  

são as horas livres com os amigos.”

“Gosto de vir para a escola e 
ver os amigos que vivem mais longe.”

“As festas, esta atividade (comparte), ajudam a fazer amizades – 
estamos todos juntos e a conversar. Tirando as aulas, não temos 

oportunidade para estarmos todos juntos a conversar. 
Fazer trabalhos de grupo! Os professores deviam fazer 

os grupos com as pessoas que menos se dão, porque assim 
toda a gente se dá com toda a gente.”

“Gosto dos momentos de lazer com os professores 
e os meus amigos.”

“O melhor desta escola é a 
cumplicidade entre os colegas 

e os professores.”

PROFESSORES 
ATENTOS E QUE 

SE RELACIONAM CONNOSCO!

“Gosto que os professores nos percebam 
e tornem a matéria mais interessante.”

“O que mais me ajuda a aprender são os professores, 
pois a maior parte são pessoas humildes.”

“Nas aulas que menos gosto os professores só falam em matéria, 
não procuram a opinião dos alunos, não fazem pausas na matéria.”

“As aulas que eu mais gosto são as aulas em que os professores interagem 
com os alunos promovendo um clima bom para a prática letiva.”

“Ajuda a aprender os professores tratarem todos por igual, 
e deixarem sair para ir à casa-de-banho.”

“Nas aulas que mais gosto, os professores vão fazendo pausas 
enquanto explicam a matéria; ouvem a opinião dos alunos 

e procuram aliviar a matéria fazendo piadas.”

“Gostamos de um professor atencioso, 
que trata bem os alunos, 

respeita-os, tem uma linguagem formal, 
aceita as opiniões.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO
- COVILHÃ

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Secundária Campos Melo, 53 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA…

“Vir à escola é muito mais do que aulas. É termos mais 
culturas, difusão de ideias, aprendermos maneiras 
de estar, sabermos estar em sociedade, sabermos 
aceitar-nos uns aos outros. Aprender estas coisas… 
ajuda a acabar com o preconceito!”

“O grupo de voluntariado é uma experiência enrique-
cedora não só para nós como para as pessoas que 
estão connosco. Isso mudou muita coisa em mim!”

“Devia haver uma equipa de psicólogos que pudesse 
avaliar os alunos individualmente. Perceber a nossa 
personalidade, o que gostamos, as nossas capaci-
dades, as nossas qualidades, aquilo que podemos 
ser, para o nosso bem, e para fazermos o melhor 
para a sociedade. Isto devia começar no 10º ano, e 
acompanhar-nos durante 3 anos (10-12).”

 

“Estabelecer um momento no horário para alunos do 
secundário estarem com alunos do básico e ajuda-
rem na escolha da área que querem seguir, motivarem 
o interesse pela aprendizagem nos mais novos.”

“Podia haver uma disciplina em que pudéssemos 
discutir problemas da nossa sociedade.”

“Uma escola de sonho era uma escola com novas 
atividades todas as semanas!”

“Devia haver imensos clubes, Erasmus, intercâmbios 
– isto transforma porque assim a escola não é sempre 
a mesma coisa. Ter atividades fora do contexto 
habitual ajuda a relaxar. Há alunos que andam no 
teatro e é o melhor da escola – a ligação que temos 
com as pessoas do teatro é de outro mundo. A relação 
não é professor-aluno, é uma relação muito melhor.”

PRATICARMOS 
E APRENDERMOS TODOS 

JUNTOS COM AULAS 
DIVERTIDAS.

“Devia haver aulas ao ar livre, aulas em que sugeríamos um tema 
e falávamos sobre isso – não falar só sobre os assuntos do programa. 

Muitas vezes não temos tempo para discutir coisas fora do âmbito escolar 
porque temos de ouvir a matéria.”

“Gostava que o professor sugerisse sermos nós a dar parte da matéria.”
“Damos demasiada matéria num curto espaço de tempo.”

“Prefiro quando a matéria é dada com calma para os alunos entenderem e assimila-
rem.”

“É bom ver vídeos e ouvir música relacionada com a matéria, ou ver PowerPoint.”
“As aulas que mais gosto são divertidas e onde a matéria se associa ao dia-a-dia.”

“Aulas dinâmicas, muito fixes, em que o professor nos faz rir. Em que descontraímos e que 
não são monótonas.”

“Gosto mais das aulas que usam as novas tecnologias para ensinar os alunos.”
“Gosto mais daquelas aulas em que são passados filmes ou documentários a fim de obter 
a nossa opinião crítica e também aquelas em que discutimos temas da atualidade que 

nos ajudam a ser mais cultos.”

“É mais difícil aprender em aulas sem pausas.”
“Gosto de aulas com trabalhos mais práticos e com trabalhos mais divididos 

e curtos.”

“Podia haver debates sobre a matéria, trabalhos de grupo.”
“O facto de ter uma turma demasiado grande torna difícil 

aprender.”

“Para mim é difícil aprender em aulas em 
que estou sozinho na carteira.”

AS 
AMIZADES E 

ENTREAJUDA, 
AS ATIVIDADES QUE 

AS PROMOVEM!

Vou entusiasmado para a escola por saber que estou 
com os meus amigos. Parece que não mas motiva-nos 
sabermos que podemos estudar, desabafar com eles.”

“O que mais me ajuda a aprender 
é a entreajuda entre os colegas.”

“O que mais me motiva a vir para a escola 
é a amizade e a confiança.”

“O que esta escola tem de melhor é a elaboração de ativi-
dades que fazem com que alunos se conheçam e façam 

amizades que de outra forma seriam impossíveis.”

“Os amigos que aturo todos os dias e me fazem 
feliz.”

“O que mais me motiva a vir para 
a escola é conhecer 

pessoas novas.”

TEMPO PARA 
APRENDER E TEMPO PARA 

OUTRAS COISAS!

“As aulas deviam ter só 50 minutos. Devia haver 
pausas de 50 em 50 minutos. Mesmo quando estou atento e me 

esforço, chega uma altura em que estou cansado.”

“5 ou 10 minutos é pouquíssimo para intervalo. Como o intervalo é demasiado 
pequeno, os alunos vão para as aulas e acham que ainda estão no intervalo.”

“O intervalo ajuda a conviver.”

“As aulas começam muito cedo – normalmente começam as 8h25. Há alunos 
que se levantam muito cedo para vir para as aulas. Sugestão: 

as aulas nunca começarem antes das 9 horas.”

“Acordo muito cedo e venho para as aulas com sono.”

“As aulas deviam começar mais tarde! Às 10 horas os alunos conseguiram dormir mais,  
ficam mais produtivos, faz diferença no nosso ritmo, somos mais produtivos.”

“A escola é importante, mas também não é tudo. No 10º e 11º ano havia dias em que saímos 
às 18 horas e não tínhamos tempo para nada. Íamos a casa apenas uns minutos, não tínhamos 

tempo para os nossos pais e amigos.”

“Desmotiva-me o facto de saber que tenho um longo dia pela frente, ocupada com 
trabalhos para a escola e quando chegar a casa provavelmente ainda vou ter que 

estudar ou fazer trabalhos de casa.”

“As aulas podiam acabar mais cedo, para ter 
tempo de fazer outro tipo de atividades.”

“O que mais me motiva a vir para a escola é o 
intervalo da hora de almoço.”

“Deviam ter em atenção os horários dos autocarros, 
para coincidirem com o início e o fim do 

horário das aulas.”

SENTIMOS QUE 
PERTENCEMOS, 

SE ESCOLHERMOS 
E PARTICIPARMOS!

“Como alunos, na escola, somos meros espetadores. 
Entramos nas salas, ouvimos o professor, não temos qualquer 

relação. Os alunos deviam ser ativos: reparando nos 
problemas e podendo fazer qualquer coisa para os resolver. 

Apropriávamo-nos da escola, até tínhamos mais respeito uns pelos 
outros.”

“Se formos nós a escolher sentimo-nos mais integrados na escola. 
Assim podemos ter algum papel na escola.”

“Sugestão: um dia para pensarmos no nosso futuro, na nossa profissão 
– tipo um mini estágio, outro dia para experimentarmos as profissões 

que idealizamos. Ou eles vinham à escola ou nós íamos lá 
(às universidades). Assim como há nos cursos profissionais, 

nós devíamos ter, no final do 12ºano, uma semana de estágio 
para que pudéssemos experimentar. Não obrigatório, 

mas opcional!”

“Deviam impulsionar atividades 
alternativas, como o teatro, dança, 

desporto.”

QUEREMOS 
QUE OS PROFESSORES 

NOS CONHEÇAM…
 

“A professora traz sempre para o atual, cruza sempre algo da nossa 
vida com a matéria, assim as aulas são mais cativantes.”

“Professor deve estar atento, ver as caras dos alunos, fazer perguntas, deixar o 
aluno à-vontade, não julgar quando o aluno não percebe as perguntas.”

“O que me faz estar atento numa aula é o haver interação com os alunos, o professor 
dar exemplos da matéria com a situação que está a decorrer na sala, através da atuali-

dade. Quando o professor percebe que não estamos a entender deve tentar simplificar e 
encontrar uma utilidade na matéria.”

“É muito importante a boa relação que existe entre alunos e professores e a disponibilidade 
que existe, por parte dos professores, para nos explicar a matéria e esclarecer dúvidas fora 

do tempo de aulas.”

“Se um professor não cria empatia connosco fora da sala de aula, depois nas aulas vamos 
ficar reticentes, com medo da reação quando fazemos perguntas e não sabemos a matéria. 
Fora das aulas o professor deve procurar o aluno, fazer perguntas, dizer um simples «olá».”

“Os alunos sentem quando a mesma reação, de alunos diferentes, tem respostas diferentes 
do professor. Nem os alunos favoritos nem os alunos desvalorizados gostam destas 

situações.”

“Sugestões para os professores: saberem respeitar todos, conhecer a diversida-
de, promover a igualdade.”

“Sugestão: Todos os alunos serem valorizados, individualmente, de 
acordo com as personalidades de cada um.”

“Os professores também aprendem com os alunos, 
também aproveitam o conhecimento deles.”

É 
IMPORTANTE TER 

CONFORTO E ESPAÇOS 
PARA CONVIVER!

“A comida é feita cá na escola e é mais saborosa. 
Nas escolas onde a comida vem de fora os alunos deixam 

de comer na escola porque não sabe tão bem. Não tem aquele 
sabor de comidinha feita na hora.”

“Eu já fui obesa e tive de fazer dieta para ficar saudável – para mim 
era difícil resistir à tentação da comida do bar. A escola também deve 

promover a alimentação saudável. A minha sugestão é tirar alguns bolos 
do bar. É claro que haveria essa oferta, mas escolhia dias para cada bolo 

ou doce – não todos os dias.”

“O bar é muito utilizado pelos alunos. Temos uma boa variedade de 
comida na escola (bolos, pão, iogurtes, bolachas, sumos).”

“Haver mais atividades na biblioteca e mais espaços cómodos; haver 
sofás e mais espaços de convívio na escola.”

“Era bom ter uma sala para poder estudar música.”

“Falta um espaço na escola para descansar, para o conví-
vio dos alunos.”

“O que esta escola tem de melhor é haver 
aquecimento no inverno, e haver 

luminosidade.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA DE VILA NOVA DE PAIVA
- VILA NOVA DE PAIVA

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola de Vila Nova de Paiva, 61 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA…

“Esta AE tem feito bem a esta escola. Mudaram o 
nosso bem-estar de convívio nos intervalos. Sentimo-nos 
mais descontraídos, mais à-vontade. Há sessões 
de cinema. No Facebook podemos escolher o filme. 
A AE põe música, faz eventos, festa de natal, filmes, 
corta-mato.”

“É uma associação composta por alunos, eles 
percebem-nos bem. Temos convívio, mas ainda 
podíamos ter mais. Podia haver mais bailes. Estas 
festas promovem dinâmicas. Temas que deviam ir à 
AE: Qual é a opinião dos alunos em relação às aulas 
ou aos professores.”

 

“O diretor é boa pessoa. Põe-se no lugar dos alunos, 
sendo simpático, compreende os problemas e os 
alunos. Vê os alunos todos os dias, passa na sala 
de convívio. Está próximo de nós. Quer resolver os 
problemas da escola. Se nos damos bem com ele, 
temos um amigo.”

“Papel do diretor: gerir a escola, compreender o 
aluno, tentar compor os erros dos alunos. É importante, 
essencial para o funcionamento da escola.”

AULAS 
DIVERTIDAS – CRIAR, 

PARTICIPAR E PRATICAR!

“Gostamos quando estamos livres para criar, tranquilos, 
não temos aquela pressão, porque é uma aula que usa a nossa 

criatividade. A escola é um espaço importante 
para explorar a criatividade.”

“Gosto de aulas criativas, em que cada um de nós pode dar a sua opinião.”

“Quando as aulas são teóricas, a ler, não retemos tanto a matéria.”

“Nas aulas práticas estamos mais concentrados. Quando estamos 
em casa a estudar para os testes lembramo-nos das aulas práticas.”

“Quando vemos filmes sobre a matéria e fazemos visitas de estudo, 
vemos o que de melhor há na escola – estamos diretamente relacionados com a escola 

e com as matérias, mas de forma descontraída.”

“As aulas que menos gosto são as aulas em que escrevemos muito, 
não percebo a matéria e, quando chego a casa, tenho de estudar muito.”

“As aulas que mais gosto não são muito cansativas, são aulas que me motivam 
a ir pois não são tão teóricas e de vez em quando fazemos pausas.”

“Gostamos de aulas práticas, com dinâmicas divertidas e jogos – 
Aprender divertidamente.”

“As aulas que mais gosto são aquelas em que o tempo passa a voar, 
e enquanto damos a matéria também nos divertimos.”

“Gostamos de jogos para explicar a matéria, 
experiências vivas.” 

“Podíamos usar mais tecnologias, 
ouvir música nas aulas…”

UMA ESCOLA 
QUE CONTRIBUI PARA 
NOS CONHECERMOS!

“Ao estar num bom ambiente, aprendemos melhor, 
vamos contentes, não estamos sempre a mandar vir, 

estamos de bom humor. Pelo contrário, quando estamos com 
problemas, vamos para a aula pensar neles em vez de estarmos 

concentrados.”

“Quem sofre bullying é como se fosse uma caixa escura por fora,  
e com picos lá dentro; quem pratica bullying é ao contrário, uma caixa 

com picos cá fora mas escura por dentro. Para tirar os picos às caixas… 
convidar um a conhecer o outro. Ao descobrir as qualidades do outro 

talvez não praticamos mais bullying. Não distinguir um e outro:  
ajudar os dois lados a tirar os picos e mostrar que há mais nessas 

pessoas para além desses picos. A escola pode contribuir para as 
pessoas se conhecerem através de desporto escolar, trabalhos  

de grupo, as próprias aulas, os intervalos…” 

“Podíamos fazer turmas mistas para o convívio,  
pois se mudarmos de turma e ficarmos numa turma que não 

conhecemos ficamos tristes e sem conhecer ninguém  
e se tivermos alguém connosco nosso amigo até 

convivemos mais e fazemos  
novas amizades.”

APRENDO 
MELHOR NUM ESPAÇO 

CONFORTÁVEL 
E DESCONTRAÍDO!

“A Sala de convívio é para descontrair no intervalo 
das aulas. Os alunos vão mais descontraídos e com o espírito 

lavado. Também ouvimos música! Estamos mais livres e 
descontraídos. Na sala de aula estamos presos à cadeira.”

“A comida muda tudo. Se tivermos uma refeição em condições o dia 
passa melhor. Podíamos comer mais e comida de melhor qualidade.”

“A escola precisa de aquecimento porque se os alunos tiverem frio não se vão 
concentrar. Os neurónios congelam! Os alunos concentram-se em aquecer-se 
e não em estudar. É mais fácil aprender num lugar confortável e acolhedor, 

ter mínimos de conforto. É essencial na educação.”

O que esta escola tem de melhor…

“O convívio dos alunos na sala de convívio.”

“A música que passam nos intervalos.”

“A cantina, espaço exterior (enorme e verde), liberdade.”

“A comida no bar.” 

“O facto de haver uma mesa de ténis de mesa 
para podermos jogar.”

ATIVIDADES 
NA ESCOLA, 

E DA ESCOLA PARA 
O MUNDO…

“A minha escola de sonho teria mais 
atividades extracurriculares.”

“Era importante haver intercâmbio. Mais do que imaginar, é 
importante ver, provar (comida de outros países). Ou visitas de estudo. 
Cada um está num sítio, mas interligados pela bussola. Para perceber 

coisas que se passaram noutros países podíamos ir lá para perceber a 
dimensão disso. Conhecer outras pessoas, a vida para lá de Portugal – 

isto ajudava no sucesso escolar.”

“Sugestão: ser uma visita de estudo, ou intercâmbio, feito com a turma! 
Sabe melhor e aprendemos melhor indo com pessoas que conhecemos, 

para partilhar esses momentos com pessoas importantes para nós.”

“Quais são as diferenças entre aulas e estas atividades? 
Estamos num sítio diferente, há mais interação, assuntos diferentes, 

é menos formal, estamos mais à vontade para falar, conhecemos 
melhor as pessoas.”

“Faltam aulas de música, teatro, artes plásticas!”

“Atividades como o Parlamento de Jovens 
são boas para nós.”

APRENDER 
COM OS PROFESSO-

RES 
E COM OS COLEGAS.

 
“O barulho causado por alguns colegas 

na turma e o facto da ser uma turma muito grande, 
isso não ajuda nada a aprender…”

“Há colegas que nos ensinam melhor 
a matéria do que os professores.”

“Os professores deviam ter novas formas de ensino, 
mais divertidas. Deviam ser mais pacientes e exigentes.”

“Os professores deviam interagir mais com os alunos, 
utilizar os alunos para dar a aula.”

“Para mim, um aluno a interage numa aula a aju-
dar o professor a explicar a matéria, 

a ir ao quadro, etc.” 

OS TEMPOS DO 
NOSSO DIA-A-DIA

“O tempo das aulas é muito longo e temos 
poucos minutos de intervalo.”

“Gostávamos de ter mais intervalos ou maiores.”

“As aulas que eu mais gosto são de 45 minutos – 
são as mais cativantes, mais dinâmicas.”

“Gostávamos de ter aulas mais curtas, pois ficamos muito 
cansado e não conseguimos reter toda a informação.”

“Em vez de aulas de 90 minutos, devíamos ter aulas de  
60 minutos, distribuindo melhor as disciplinas 
e melhorando assim o nosso aproveitamento.”

 “As aulas deviam começar mais tarde, 
alguns alunos acordam muito cedo 

e têm muito sono.”

“Temos aulas até demasiado tarde.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE CASTRO DAIRE
- CASTRO DAIRE

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Secundária de Castro Daire, 32 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA …

“Para a escola informar o que posso ou devo estudar, 
podia nomear alunos que tenham tomado essas 
decisões para partilharem a experiência. Eles já 
sabem o que se passa em cada curso, são os melhores 
conselheiros. Ou pessoas que estejam na 
universidade ou de profissões específicas, para 
darem testemunho.”

“Para estabelecer a comunicação entre diretor e 
alunos, fazer uma reunião para transmitir informação 
ou colocar no site da escola.”

“Os castigos podem trazer revolta. Há outras 
hipóteses. Por exemplo, para mim é bom falar com 
pessoas sobre o que fiz. Sinto-me bem a falar da 
minha experiência. Podia aprender com as opiniões 
dos outros e descobrir outras maneiras de lidar com 
as coisas. Sugestão: trocar a suspensão por uma 
Roda de Conversa!”

 

“A escola ajuda-nos a conhecer os nossos limites.”

“Quem não sente a experiência que está a partilhar 
vive de ilusões. Acreditamos mais, estamos mais con-
centrados, e é algo mais real quando é uma partilha 
de uma experiência pessoal.”

“A tecnologia está cada vez mais influente nas nossas 
vidas. Porque não mudar as escolas? Em vez de 
livros, computadores; Em vez de ser aulas de 90 
minutos, aulas de 50. Os lugares onde se dão as 
aulas deviam ser mais diversificados.”

“Uma escola de sonho era poder escolher totalmente 
as disciplinas e a que horas as ter!”

“Antes de decidirem qualquer coisa, ouçam as 
pessoas que vão usufruir disso.”

APRENDER, 
CONHECENDO 

E INTERAGINDO COM 
OS PROFESSORES!

“Tínhamos uma professora que fazia aulas incríveis e tinha sempre mini 
intervalos para conversarmos um bocadinho e descontrairmos. Ela usava 

jogos e dinâmicas que ajudavam a aprender. Aulas mais interativas ajudam a 
aprender mais.”

“As aulas que gosto mais são as aulas onde os professores são divertidos e interagem 
connosco fazendo que «passe mais rápido» e que possamos aprender de forma mais 

divertida.”

“Nas aulas que eu mais gosto, a professora arranja maneiras de nos fazer gostar da matéria, 
com jogos e desafios.”

“O papel do professor também é dar aula de formação cívica, partilha de experiências, 
criar momentos de encontro.”

“Não ajuda a aprender as aulas onde os professores não pedem a opinião aos alunos sobre coisas 
da matéria que se relacionam com o mundo em geral.”

“Gosto quando discutimos assuntos com os professores.”

“Percebemos e interpretamos melhor a matéria quando o professor a relaciona com momentos 
da nossa vida e experiências que o professor passou.”

“Se não houver um bom ambiente entre professores e alunos não conseguimos aprender.”

“Sentimos confiança quando os professores passam e falam connosco nos intervalos, por 
exemplo. Os alunos participam mais nas aulas com professores que falam 

nos corredores.”

“É importante que a interação entre alunos e professores seja boa. 
Que não haja medo em dizer as dúvidas que têm.”

“Os alunos tiram dúvidas quando há confiança no professor; 
com um professor que gosta do que faz.”

COM TEMPO 
PARA DESCONTRAIR 

APRENDEMOS MELHOR!

“As aulas são muito longas. Quando são muito teóricas, 
90 minutos é impossível para apanhar tudo o que os 

professores dizem. Só funcionam aulas de 90 minutos em aulas 
de laboratório, aulas práticas.”

“Para aprendermos precisamos de descontrair. Está comprovado que o 
aluno não consegue estar atento com aulas com mais de uma hora.”

“Pausas de 5 minutos a meio da aula ajuda muito.”

“Era importante melhorar os intervalos da manhã e da parte da tarde, aumen-
tando o seu tempo.”

“O que me tira a vontade de vir para a escola é acordar tão cedo, saber que 
as aulas vão ser repetitivas e acabarem tão tarde.”

“Todos os alunos deviam entrar na escola apenas às 9 horas e passar a ter 
menos carga horária.”

 “Se fosse a diretora da escola mudaria os horários, pois acho que 
temos muitas horas de manhã e almoçamos muito tarde. Quase to-

das as turmas almoçam à mesma hora e a cantina é pequena, 
por isso a fila demora um ano até andar para a frente.”

“Se eu fosse ministro da educação criava uma 
escola onde só se levava o PC e só havia 

aulas das 10h às 16h.”

NA ESCOLA, 
COM CONFORTO 

E EM HARMOMIA!

“O polivalente funciona bem e é importante nas escolas. 
Conseguem encontrar-se todos (alunos, professores 

e funcionários) aqui.”

“O ginásio é mesmo muito frio.”

“A diferença entre inverno e verão é muito sentida. Só ligam o aquecimento da 
parte da manhã e à tarde fica mais frio.”

“Se eu fosse diretor desta escola renovaria as salas, investia no aquecimento para 
que os alunos não tivessem frio durante a época mais fria; mudaria o ginásio, de 
modo a ficar mais seguro para quem o frequenta; melhoraria os tetos para que não 

chovesse nos pavilhões.”

“A comida do bar é boa e as empregadas do bar são simpáticas. 
Neste bar há mais variedade do que nos bares de outras escolas.”

“É necessário haver conforto na escola. Conforto como se estivéssemos em casa. 
Se houver harmonia entre todos conseguimos dar-nos melhor.”

“Se eu fosse ministra da educação procurava ter nas escolas um local onde os 
alunos gostassem de ir e estar.”

“Podiam melhorar as condições de algumas salas, pondo um chão novo, 
diminuindo o ruido, cadeiras novas com uma estrutura maior, para os 

alunos mais altos estarem confortáveis durante uma aula.”

“Na minha escola de sonho existem mais aquecedores, 
um sítio mais quente, mais confortável, para os 

intervalos.”

EM RELAÇÃO DA-
MOS, RECEBEMOS 
E APRENDEMOS.

 
“Eu gostava de ter uma turma com pessoas de idades 

diferentes – podíamos trocar opiniões e vivências diferentes. 
Contribuíamos uns para os outros.”

“Nos intervalos há a oportunidade de estar com pessoas de idades 
diferentes. Aos mais novos, passamos os nossos conselhos; e recebemos os 

conselhos dos mais velhos. Mas o intervalo não dá para nada. É pouco tempo.”

“Ideias para troca de conselhos e experiências: debates; conversas em roda; 
atividades tipo escuteiros (1 dia por ano); jogos de equipa; juntar diferentes culturas 
(para interagirmos mais – aprendíamos mais sobre essa cultura); partilhar com outras 

escolas, haver encontros entre todos.”

“Há uns anos havia um acampamento do agrupamento de escolas, nos últimos 
2 ou 3 dias do ano – podia repetir-se! Sentíamos que estávamos a ser recompensa-
dos pelo ano árduo. Era um momento de convívio entre professores, funcionários 

e colegas. Quem quisesse podia inscrever-se!”

 “O que esta escola tem de melhor é a relação entre alunos, professores, 
direção e funcionários - o bom ambiente escolar.”

“Gostava que houvesse mais atividades que envolvessem alunos, 
professores, funcionários, encarregados de educação.”

“O baile de finalista é importante porque nos permite 
conviver e finalizar o percurso escolar com 

esta recordação.”

AULAS PARA 
PENSAR, INTERAGIR 
E EXPERIMENTAR!

“Nas aulas laboratoriais de físico-química aprendemos muito mais 
do que nas teóricas. Vê-se nas nossas caras, não estamos a dormir. 

Estamos a verificar coisas que já demos, a fazer atividades no exterior.”

“As aulas onde aprendo menos são cansativas e sem âmbito refletivo 
e nem de aplicação.”

“As aulas que mais gosto são as práticas, aulas quase por nossa responsabilidade, 
onde quem «comanda» somos nós.”

“Eu gostava que as aulas fossem mais divertidas, com brincadeiras e atividades sobre 
a matéria que tornassem a matéria mais fun.”

“As aulas que eu mais gosto são aquelas em que eu saio da sala com um sorriso na cara 
e que sei que aprendi muita coisa de uma forma divertida.”

“Eu gosto das aulas em que explicam pouco texto e matéria e mandam fazer os exercícios 
e deixam acabar todos.”

“Gostava que tivéssemos aulas em que pudéssemos utilizar o computador 
como um meio de estudo.”

“De vez em quando podia haver o nosso momento, em que expressamos 
o que sentimos…”

“Acho que devíamos ter aulas em outros ambientes e não estar sempre 
numa sala fechados o dia todo.”

“Gosto de aulas ao ar livre com tertúlias!”

“Aprendo melhor se houver um bom ambiente em 
sala de aula.”

SENTIMO-NOS 
SEGUROS E PROTEGIDOS

“O porteiro não deixa qualquer um entrar. Pede 
sempre identificação e quando os alunos não são da 

escola obriga-os a usar uma identificação.”

“Em comparação com outras escolas, aqui há muita confian-
ça com o porteiro, que se preocupa connosco e transmite 

segurança. Mais do que «passar o cartão» ele interage connos-
co de maneira diferente, não se sente superior em relação a nós, 

é humilde.”

 “Sinto-me seguro porque nada de mal nos vai acontecer; esta-
mos protegidos; podemos deixar a mochila onde quisermos 
porque não há assaltos. As pessoas respeitam-se e há sempre 

funcionários a passar por todo o lado.”

“O que me faz sentir seguro numa escola: os funcio-
nários, a diretora de turma (porque nos deixa 

à vontade para qualquer assunto pessoal 
ou escolar) e as relações com os 

professores.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA DA BRANCA 
- ALBERGARIA-A-VELHA

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola da Branca, 73 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA …

“A escola é um sítio onde estamos a preparar o nosso 
futuro e a nossa personalidade. Isto é favorecido em 
ambientes bons e saudáveis: ambiente onde nos 
damos todos bem, num ambiente de família.”

“O que esta escola tem de melhor é ter muita floresta-
ção, vários livros na biblioteca, uma boa aprendiza-
gem, um bom acompanhamento aos alunos, limpezas 
e bons professores e funcionários.”

 

“Os computadores da escola servem para fazer pes-
quisas, falar com os amigos, jogar. Os jogos podem 
servir para aprender línguas.”

“É bom quando temos uma pausa na matéria para 
descontrair e rir um pouco.”

MAIS 
ATIVIDADES 

E ATIVIDADES VARIADAS!

“Esta escola tem um bom plano de atividades. 
Mas podia ter mais…!”

“Vários eventos, como o corta-mato 
e o desporto escolar.”

“Mais atividades! Atividades com muita diversão e música!”

“Podia haver mais feiras de ciências, mais visitas de estudo 
a ver com a matéria, mais feiras do livro, mais projetos!”

“Podia haver mais visitas entre as escolas do mesmo distrito 
(ir umas escolas às outras).”

“Na minha escola de sonho eu gostava que houvesse: 
mais desporto, uma claque para apoiar todos os 
desportos que houvesse, que houvesse mascote, 

mais clubes e apresentações dos mesmos 
(por exemplo, teatro, 

pintura, leitura).”

FUNCIONÁRIOS QUE 
SE PREOCUPAM 
CONNOSCO…

“Quando um gajo se magoa a funcionária trata-nos 
bem e faz um curativo. Ela pergunta como estamos e não 

faz à toa. Uma funcionária é uma amiga, pessoa em quem 
podemos confiar, 

em quem nos apoiamos.”

“Há funcionárias que nos dão conselhos. Estão prontas para nos 
ouvir.”

“Gostamos quando as funcionárias são simpáticas, quando falam 
connosco e nos tratam bem. Quando se preocupam!”

“Oferecem-nos chá quando estamos doentes – valorizamos isto, 
mostra que se preocupam connosco. É bom sentir que alguém 

se preocupa connosco, sentimo-nos melhor. Fazem-nos 
perguntas, ouvem-nos.”

“É importante ter boa ligação e relação com 
as funcionárias. Passamos a maior parte 

do tempo aqui e temos de criar 
melhores relações.”

O CONFORTO E 
OS ESPAÇOS DA NOSSA 

ESCOLA.

“Gostamos da comida – é boa, saborosa, fresca e barata.”

“Na cantina, deviam servir uma maior quantidade de comida. 
Às vezes os alunos não querem comer na cantina – não gostam 

da comida. É importante alimentarmo-nos! 
Não estamos atentos quando estamos com fome.”

“A comida devia ser confecionada na escola! Para ter melhor qualidade.”

“É importante as casas de banho estarem limpas, por causa da higiene. Às vezes 
evitamos ir às casas de banho! E as salas próximas dos WC cheiram mal.”

“Gostava que as casas de banho fossem mais limpas, a internet mais rápida 
e de mudar o som da campainha para música.”

“Uma sala de convívio deve ter: televisão, mesas, cadeiras, tomadas, 
computadores, rádio, internet.”

“A escola podia ter rádio e televisão, para nos intervalos nos divertirmos mais. 
A rádio serve para pôr música, mas também para saber mais rápido as informações.”

“A biblioteca e as explicações gratuitas no Aprender + ajudam-me a aprender.”

“É mais difícil aprender quando as salas estão geladas, se eu fosse o diretor 
fazia as salas de aula serem mais quentes.”

“A escola deveria abrir mais cedo porque quando chegamos temos 
de ficar ao frio do lado de fora.”

“Na minha escola de sonho gostava de ter 
cacifos maiores (mais compridos).”

AULAS 
DIVERTIDAS E COM 

TEMPO PARA DESCANSAR.

“Com o tempo que passamos dentro da sala torna-se difícil 
aprender, pois estamos sempre sentados.”

“Na sala de aula deviam fazer pausas para falarmos um bocadinho.”

“Ajuda a aprender: ouvir música, ver vídeos, esquemas 
e utilizar computadores.”

“Ver filmes sobre a matéria.”

“Gosto mais de aprender sobre assuntos de grande importância 
e que utilizarei para a vida!”

“Há tempo para brincar e depois trabalhar a sério.”

“As aulas de que mais gosto são divertidas e de chorar por mais. 
Pois são aquelas em que há mais descanso. Adoro essas aulas, são top!”

“Aprendemos melhor em aulas produtivas, com resolução de exercícios 
e com algum diálogo entre nós.”

“Gostava que os alunos pudessem escolher as atividades (dentro da matéria).”

“Gostava de ter aulas ao ar livre.”

“Sugestão: pessoas da área visitarem as aulas. Por exemplo, 
um biólogo ir falar sobre a disciplina de biologia.” 

“As minhas aulas preferidas são mais dinâmicas, sem ser 
sempre os professores a falar (interação); com mais 

participação 
dos alunos; aulas mais curtas.”

CRIAR LAÇOS NA 
 ESCOLA. FAZER BOAS 

AMIZADES!

“O que mais me motiva a vir para a escola são os intervalos 
com os colegas, mas os intervalos podiam ser bem maiores!”

“Gosto de vir para a escola para estar com os meus colegas 
e jogar à bola nos intervalos.”

“Os verdadeiros amigos e o convívio são o que esta escola 
tem de melhor!”

“É importante o convívio – não estamos agarrados ao telemóvel, não estamos 
sozinhos. Alargamos o nosso leque de amigos, conhecemos outras pessoas 

e outras turmas, conhecemos melhor a nossa turma.”

“É importante estabelecer melhores amizades, criar laços – 
para desabafar, para estar um ambiente bom na sala.”

“Uma vez um professor faltou e nós estivemos todos com cadeiras 
a conviver, a fazer desafios. Este momento foi bom para relações 

da turma.”

“A amizade ajuda a resolver problemas da nossa vida.”

“Se não fossemos amigos isto era uma violência. 
A escola não serve para criar violência – na relação 

com os outros também se aprender! 
Partilhando as histórias, 

os segredos.”

PROFESSORES 
PRÓXIMOS 

E PROFESSORES DINÂMICOS!
 

“Passamos muito tempo na escola e há pessoas que acabam 
por ser como nossos pais (os professores, por exemplo).”

“Características de um bom professor: não ficam indiferentes, 
ajudam-nos a aprender, aconselham-nos, perguntam-nos 

o que temos e ajudam quando estamos tristes.”

“Torna-se muito difícil aprender pelo facto de os professores ensinarem muito 
rapidamente e de darem pouco tempo para pensar.”

“Aprendemos melhor com os professores que, para além de ensinarem, 
falam com os alunos.”

“As fichas informativas dos professores ajudam-me a aprender.”

“As aulas que mais gosto são aquelas em que os professores param para brincar 
um pouco connosco para não ser tão pesado.”

“Gostamos quando os professores nos deixam exprimir as nossas opiniões 
e sabem que quando as aulas são muito pesadas devem parar.”

“As aulas de que mais gosto são as aulas em que os professores 
questionam os alunos, para que eles próprios cheguem ao que 

é necessário saber sobre a matéria.”

“As aulas de que menos gosto são aquelas teóricas só a ouvir 
o professor a falar sem dinâmica.”

“Não gosto de aulas sem diálogo com os 
professores e colegas.”

TEMPO PARA 
APRENDER, TEMPO PARA 

CRESCER!

“O que me desmotiva a vir para a escola é ter aulas às 8h30 e 
ter aulas de 90 minutos, porque são muito pesadas.”

“Desmotiva-me ter de me levantar cedo e ter pouco tempo 
livre com os amigos.”

“Para mim, uma escola de sonho era uma escola com menos duração de aulas, 
por exemplo: em vez de termos 90 minutos de aulas, podíamos ter apenas 1 hora, 
para o nosso cérebro descansar. As aulas deviam começar às 10h da manhã, 

pois só a essa hora é que o nosso cérebro começa a trabalhar bem.” 

“As aulas são tão longas e os intervalos tão pequenos…”

“Podíamos ter menos tempo de aulas e mais tempo de almoço.”

“É mais difícil aprender quando as aulas demoram demasiado tempo.”

“Se eu fosse o diretor desta escola, colocava intervalos mais longos e menos aulas por dia. 
E diminuía o tempo das aulas de 90 para 50 minutos!”

“Gostávamos de ter intervalos de 30 minutos!”

“Devíamos ter mais intervalos, para conviver com os colegas. 
Também é aprender e crescer!”

“As aulas deviam começar às 10 horas da manhã; a duração devia 
ser de 50 minutos e os intervalos maiores. E todos os alunos deviam 

ter direito a pelo menos uma tarde livre.”

“As férias de natal podiam ser maiores.”

“As férias deviam ser mais repartidas ao longo 
do ano.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA BÁSICA JOÃO AFONSO
- AVEIRO

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Básica João Afonso, 62 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA …

“Às vezes, quando não percebemos alguma coisa nas 
aulas, perguntamos no grupo do Facebook. Usamos 
esse grupo para saber quando é o teste de matemá-
tica, quais são os TPC’s… criámos o grupo porque 
quisemos. Ajuda e dá para conviver.”

“A sala 4 é a melhor sala da escola – tem mesas em 
U e mesas em fila no meio do U. As outras salas são 
em fila. Esta também é melhor por causa das cadeiras. 
Assim temos uma visão para a sala toda e estamos 
mais perto dos amigos.”

 

“Se o espaço exterior fosse diferente passávamos 
mais tempo aqui! Precisamos de estar cá fora, ao ar 
livre, para conviver. Estamos sempre em espaços fe-
chados – sentimo-nos presos. Parece como um pássaro 
numa gaiola!”

“O que há de melhor nesta escola é o facto de haver 
espaço suficiente para passear nos intervalos.”

1…2 
PROFESSORES, 
INTERESSADOS 
E DIVERTIDOS!

“Faz diferença quando o professor está interessado 
no que está a ensinar.”

“As aulas que menos gosto são com o professor só a falar.”

“As aulas que mais gosto são as que temos mais convívio com os 
professores, as que não são só dar matéria.”

“Gostava que alguns professores brincassem connosco 
e víssemos filmes.”

“Não gosto quando os professores não nos incentivam; mandam 
muitos TPC’s; dão demasiada matéria e explicam muito rápido.”

“Ajuda-me a aprender quando os professores ajudam, 
tiram dúvidas e explicam a matéria.”

“Gosto muito dos professores que são pacientes 
e explicam bem.”

“Gostamos quando os professores nos fazem rir.”

“Podíamos ter 2 professores 
em algumas aulas!”

AULAS 
ATIVAS QUE QUEBRAM 

A ROTINA!

“Aprendo melhor na diversão, queremos aprender com 
jogos. É mais fácil aprender assim do que tudo sério...”

“Aprendemos mais em TIC e artes, porque estamos 
ali a fazer coisas livres e a pintar.”

“Em algumas aulas temos de estar sentados numa cadeira, com um livro e os 
cadernos e não podemos falar com os amigos.”

“Às vezes eu não percebo uma coisas e o meu colega explica-me. Com os amigos 
estamos mais à-vontade para falar, não temos vergonha...”

“Na aula de português, para ver se dávamos boas indicações, usámos o desenho…”

“Na aula de Educação Física estamos em pé e podemos estar ao pé dos amigos que 
queremos. É uma quebra de rotina! Nas aulas normais temos de estar sempre sentados e 

atentos. Na aula de EF podemos correr e andar…”

“A inglês, por exemplo, podíamos ouvir músicas sobre a matéria.”

“Podíamos ouvir música enquanto fazíamos exercícios.”

“Mais atividades práticas, mais interação com computadores – estamos numa 
geração em que já não se faz nada sem a informática.”

“Acho que às vezes podia haver uma conversa com os alunos sobre o 
que achamos da matéria que está a ser dada, e sobre alguma coisa 

que nos esteja a correr mal, tanto na escola como em casa.”

“Hajam aulas em que se aprendem coisas que iremos 
utilizar, ou como utilizar as que aprendemos 

agora.”

APRENDER. 
MAS COM TEMPO PARA 

RELAXAR…

“90 minutos numa sala de aula sem se poder falar, 
ir à casa de banho ou até esticar as pernas é quase 

impossível!”

“Eu tenho vontade para ir à escola só que para mim as aulas 
às 8h35 não deveriam existir. Só começavam às 10h.”

“Não gosto de ter de acordar cedo; de ter aulas de 1h30 sem 
intervalos – seria melhor ter aulas de 50 minutos com intervalos 

de 10 minutos, por exemplo.”

“Gostaria que os professores respeitassem sempre 
os intervalos dos alunos.”

“Esta escola podia ter mais atividades para 
entreter os alunos nos intervalos 

e na hora de almoço.”

AMIZADES 
NA ESCOLA – 

ENTRE COLEGAS E COM 
OS FUNCIONÁRIOS

 
“Eu acho que se tivermos boa companhia e nos sentirmos alegres, 

sentimo-nos mais motivados para as aulas e para estudar. 
Temos mais alegria de vir para a escola.”

“A amizade é uma coisa importante porque nos faz ter motivação 
para vir para a escola.”

“O que me dá mais vontade de vir para a escola é saber que vou estar com os meus 
amigos e que me vou divertir com eles no intervalo.”

“A escola contribui para fazermos amigos nos intervalos. 
Estar no intervalo sem amigos não é a mesma coisa. A escola também 

é um espaço de diversão. Os intervalos não servem só para lancharmos,  
também servem para descansarmos das aulas.”

“Gostamos de uma escola que organiza festas para os alunos conviverem – 
festas de carnaval, final de ano…”

“As únicas amizades que temos na escola são os alunos. E a funcionária X!”

“Gostamos de um funcionário que: tem bom humor, percebe as nossas coisas  
e alinha nas nossas brincadeiras, 

tem uma cara mais simpática.”

“No polivalente há muitas funcionárias que são assim amigas. 
É importante haver boa relação entre alunos e funcionários 

porque as amizades podem não ser 
só com pessoas da nossa idade.”

ESPAÇOS QUENTES 
E CONFORTÁVEIS PARA 
CONVIVER E APRENDER

“O polivalente é um sítio de convívio, onde todos se juntam, 
e é quente! O aquecimento pode promover o convívio.”

“Gostávamos que melhorassem a qualidade e o sabor da comida… 
às vezes a comida não é muito boa… 

Quando é arroz de atum é bom!”

“É importante haver mais comida! Comer é importante, 
porque se comermos bem não estamos a pensar que temos fome.”

“Às vezes, no inverno, quando está a chover muito, não fazemos aula de Educação 
Física porque o teto tem buracos e cai água lá dentro. Queremos melhorar o telhado, 

os balneários e o chão do ginásio… queremos fazer as aulas!”

“Não há redes nas balizas! Na rede do campo há um buraco por isso a bola passa 
para o outro lado. Este espaço é importante porque não nos deixam ir para perto 

das salas jogar.”

“Os trincos das portas da casa de banho estão todos partidos. 
É preciso levar uma pessoa para pôr o pé a segurar.”

“Há pessoas que sentem vergonha de ir a estas casas-de-banho. 
Eu nunca lá vou! Se precisar mesmo, saio da escola.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA 
PADRE ANTÓNIO DE ANDRADE- OLEIROS

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Básica e Secundária Padre António de Andrade, 
45 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA …

“Se eu fosse Ministro da Educação ouvia mais os  
alunos, fazia reuniões e encontros, procurava saber o 
que devia mudar e o que devia introduzir nas escolas.”

“Os alunos podiam intervir para o bom funcionamento 
da escola, no sentido de não ser só o diretor a tomar 
algumas decisões.”

 

“Ideia: Os alunos terem a oportunidade de ensinar 
aos professores aquilo que sabem e que é uma mais 
valia para a escola.”

CONVIVER 
PARA DESCOBRIR COMO 

SOMOS DIFERENTES E COMO 
SOMOS IGUAIS!

“O que me faz ter vontade de vir todos os dias são os amigos, 
porque ao vir para a escola estou mais perto deles.”

“O convívio entre alunos é importante para interagirmos, 
para expormos as nossas ideias e opiniões, para nos conhecermos, 

para a nossa autoestima. Estar acompanhada é sempre bom 
e estarmos sozinhos não ajuda a resolver nada.”

“Nunca nos sentimos aceites… Já vamos embora, de volta para Cabo Verde, 
e nunca nos sentimos aceites. A única coisa positiva é que nos conhecemos...”

“Eles (colegas de turma) ajudam-nos um bocadinho a sentirmo-nos aceites. 
Tentam conhecer a nossa cultura e os nossos hábitos.”

“Parte do racismo vem de nunca ter convivido com pessoas… as pessoas eram 
muito fechadas aqui, não estavam acostumadas a conviver com pessoas de outros 

países.”

“Somos todos diferentes e é importante. Mas temos coisas que são iguais. 
Podíamos fazer com que se metessem no lugar das colegas cabo-verdianas.”

“Mostrar coisas do nosso país! Podíamos fazer uma exposição para 
mostrar fotos e vídeos da nossa origem. Já ensinámos pessoas a 

dançar…”

“Fazer um debate sobre racismo aqui na escola. 
Montar um palco no pavilhão.”

ESPAÇOS ONDE 
CONVIVEMOS E ONDE 

PASSAMOS TEMPO.

“Podiam melhorar o campo de jogos: meter redes à volta, 
meter balizas, alisar e tapar buracos, pôr relva sintética, umas 

bancadas, cestos de basquetebol… Separar o campo de basquetebol 
do de futebol, para fazer jogos ao mesmo tempo.

 Fazer as linhas do campo.”

“Este espaço é onde passamos a maior parte do tempo. Divertirmo-nos nos 
intervalos. Convivemos lá bastante. E nos jogos, quando vêm pessoas de fora, 

conhecemos pessoas novas.”

“Isto dos cartões eletrónicos é uma facilidade. Fica lá tudo registado. Antes tínhamos 
de estar numa fila muito grande. Se acontecer alguma coisa com o aluno, sabem que ele 

não está na escola… mas se chegarmos atrasados eles também sabem!”

“Multiculturalidade na comida! Devia haver vários pratos, porque há uns que gostam 
menos de um prato que outro e assim podiam escolher e não tinham de ir comer 

a outro lado.”

“Eu sou vegetariana e muitas vezes não tenho nada. Só sopa, pão e fruta. 
E quando a sopa tem carne ou peixe não tenho nada.”

“A biblioteca é um espaço onde podemos estudar, ir ao computador, fazer 
trabalhos. Há professores de um lado para o outro que nos podem ajudar. 

Também há filmes, televisão. O silêncio!”

“Uma escola de sonho tem música nos intervalos, ou uma rádio 
da escola… Um espaço onde caibam todos os alunos da 

escola, com o objetivo de haver mais relação entre 
os alunos…”

TEMPO 
PARA 

DESCANSAR…

“O que me dá menos vontade de vir para a 
escola é levantar cedo da cama.”

“Mais do que o final do dia, é o início. A motivação é 
diferente. Ficas com sono, não queres tirar o sono de ti, 
e ficas ali na carteira e nem ligas à aula, é aborrecido.”

“As aulas podiam começar um pouco mais tarde…”

“Aulas o dia inteiro é uma grande seca.”

“Era importante melhorar a carga horária – 
termos dias menos sobrecarregados.”

“Gostamos quando os professores nos dão 
5 minutos de conversa, brincadeira.”

“Se eu fosse Ministro da Educação, metia 
tardes livres a todas as turmas duas 

vezes por semana.”

PROFESSORES 
QUE NOS OUVEM 
E COMPREENDEM

 
“Na minha opinião, o que há de melhor na escola são 

alguns professores que nos ajudam e nos acompanham 
em todos os momentos. São uns verdadeiros amigos.”

“Gosto mais das aulas em que o professor nos ouve, 
damo-nos super bem, e ele põe-se no nosso lugar 

e na nossa situação. Tem uma mente aberta.”

“Há professores que nos ouvem, põem-se no nosso lugar, 
dão-nos conselhos úteis e mostram os dois lados.”

“Um bom professor escuta-nos, é simpático, tem empatia. 
Sabe quando deve ralhar, brincar e quando é para trabalhar. 

Sabe distinguir.”

“Para além de um professor, também queremos um amigo. 
Há certos dias que não estamos motivados e há professores 

que nos perguntam «porque estás assim?».”

“A sexta é o melhor dia. Temos só um professor, mas é o melhor! 
Sentimo-nos bem. Nesse dia, pode estar tudo a correr mal, 

mas vem o professor e dá para seguir em frente. 
Há sempre coisas que aprendemos no geral. 

Não só na disciplina.”

AULAS: EDUCAR 
COM DINAMISMO E 

DIVERSÃO!

“Podíamos fazer mais trabalhos de grupo.”

“Não gosto de aulas sempre a escrever.”

“Eu gostava que as aulas fossem mais divertidas.”

“Sugestão: Todas as semanas ver um filme!”

“Eu gostava que um dia os professores chegassem à sala 
e apenas dessem um tema para os alunos desenvolverem. 

Isto ia criar um debate, onde cada um ia expor as suas ideias 
até chegar a um acordo.”

“As aulas que mais gosto são aquelas em que todos participam. 
Uma aula não muito rígida, baseada na brincadeira 

e na educação.”

“Gostava de ter mais aulas em que fizéssemos trabalhos 
no computador.”

“As minhas aulas preferidas são práticas e 
focadas no mundo real de trabalho 

e não só matéria.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA SECUNDÁRIA DA MEALHADA 
- MEALHADA

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Secundária da Mealhada, 50 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA …

“A escola é onde se aprende a ser pessoa, a ser 
cidadão, a respeitarmo-nos uns aos outros.”

“Sugestões: gostava que a escola fosse um sítio onde 
pudesse aprender coisas úteis – como se compra 
uma casa, por exemplo. Numa escola assim eu sentir-
-me-ia mais útil e feliz.”

“Numa escola de sonho não existiriam rivalidades 
e desigualdades; Haveria mais projetos que unissem 
as turmas dos diversos anos e que interligassem as 
pessoas com necessidades educativas especiais com 
outras pessoas.”

 

“Uma aula de substituição seria interessante se trocásse-
mos ideias sobre assuntos que não falamos nas aulas.”

“As Associações de Estudantes tentam criar um 
ambiente mais acolhedor nas escolas, com mais 
ajuda e interação entre os alunos. Nesta escola estão 
a tentar criar um projeto de apadrinhamento, para 
unir os alunos.”

“É importante ajudar os alunos a tomar decisões 
para o seu futuro pois nós escolhemos o curso que 
queremos muito cedo, na minha opinião. Eu senti muita 
dificuldade em escolher e mudaria isso porque não 
devo ter sido a única.”

UM PROFESSOR 
CALMO E QUE INTERAGE 

CONNOSCO

“Faz diferença ter professores que nos motivam 
e que tornam mais fácil a aprendizagem. Já aconteceu 

um professor transformar o interesse que tenho nas matérias.”

“Um professor cativa-nos quando mostra que gosta mesmo da disciplina. 
Um professor que está sempre a puxar por nós e a interagir connosco. 

Um professor que nos cumprimenta individualmente.”

“Gostamos muito quando a professora interage e ri um pouco connosco.”

“Na 1º aula pediu para fazermos uma apresentação informal: os nossos sonhos, 
o que gostamos, como nos chamamos. Sentimos que ela se preocupa connosco.”

“Uma aula é boa quando o professor procura o interesse do aluno. 
Explora a matéria de maneira diferente.”

“Deviam usar algo que nos cative – a maneira como se fala, a proximidade entre aluno 
e professor. Perguntarem aos alunos o que eles querem.”

“Temos uma professora que nos deixa sempre ir à casa-de-banho 
e dá 2 ou 3 minutos para descontrair.”

“Nas aulas de que mais gosto os professores usam termos que nos ajudam 
a entender as coisas.”

“As aulas que mais gosto são aquelas em que há bastante interação 
professor-aluno e que não é só 1h30 de matéria seguida.”

“Ajuda a aprender quando os professores 
explicam calmamente.”

OS 
FUNCIONÁRIOS PÕEM 
A ESCOLA A MEXER!

“Devia haver mais funcionários. No outro dia havia 
só 3 funcionários e uma aluna sentiu-se mal e não teve lá 

muito apoio, tiveram de vir os bombeiros voluntários.”

“A biblioteca fecha porque não há funcionários suficientes – 
no outro dia queria ir à biblioteca durante o horário de 

funcionamento, mas não havia nenhum funcionário 
para ter o espaço aberto.”

“Devia haver mais funcionários fixos – a cumprir 
uma determinada tarefa.”

Os funcionários de que mais gostamos são:
• Prestáveis

• Mente aberta
• De confiança

• Educados
• Simpáticos

• Convivem, interagem, 
falam connosco

• Tratam-nos 
como filhos

TEMPO PARA 
DESPERTAR, TEMPO 

PARA SAIR DO LUGAR!

“As aulas são muito cedo e a primeira aula nunca 
é bem aproveitada!”

“Só devia ser permitido ter aulas a partir das 10 horas,
 pois às 8h30 os alunos ainda não estão totalmente acordados.”

“Chega a um certo momento e nós desligamos. 
Talvez diminuir o tempo de aulas fosse uma solução. As aulas aqui são 

de 90 minutos. Era melhor se fossem de 50 ou 60 minutos. 
A certo momento começamos a olhar para o relógio.”

“Desligamos porque queremos ir à casa-de-banho, temos fome, no verão está 
sempre muito calor, temos sono… Começamos a dispersar, captamos menos 

informação. Os professores estão sempre a falar e é muito cansativo estar sempre 
a ouvir, muito tempo sentado no mesmo sítio.”

“O que me desmotiva a ir para a escola é o facto de estarmos 9 horas sentados.”

“Passamos muito tempo fechados numa sala – perco a vontade 
de ir para essa sala que vejo todos os dias.”

“Se eu fosse Ministro da Educação transformava os intervalos 
de 20 e 10 minutos em intervalos de meia hora.”

“Passamos muitas horas do dia na escola.”

“Ideia: em vez de ter 3 meses de férias no verão, 
podíamos ter esse tempo espalhado 

ao longo do ano.”

OUTRAS COISAS 
QUE GOSTÁVAMOS DE 

APRENDER

“Tenho mais facilidade em aprender se tiver interesse. 
Na maior parte dos assuntos não vejo interesse porque não sei 

para que servem.”

“No Parlamento de Jovens, por exemplo, aprendemos política. 
efinição de esquerda e de direita, etc.”

“Podíamos aprender coisas da Segurança Social – quando tiver idade para 
isso não vou perceber nada.”

“Sugestões: aulas sobre política; introdução à formação cívica e vida adulta; 
aulas sobre a vida!”

“Podiam trazer às aulas pessoas que soubessem de outros assuntos – e que estão ligadas 
a estas atividades. Pessoas das universidades, para nos falarem sobre a experiência 

delas. Cozinhar, por exemplo! A minha culinária é muito básica.”

“A escola não é só aprender número e letras, é também aprender a interajuda  
 como funciona a sociedade.”

“Devia haver aulas de música e pintura – seria um conhecimento mais prático  
e menos teórico.”

“Ter opção de escolha. Podíamos escolher estudar aquilo em que somos 
realmente bons. Podia escolher algumas disciplinas de humanidades e outras 

de artes. Se cada um tivesse as suas opções havia menos rivalidade 
entre cursos.”

“Se eu pudesse escolher as disciplinas possivelmente tinha 
mais motivação para vir a escola. Isto tornava a 

experiência de vir a escola mais divertida.”

A 
ESCOLA AJUDA 

A FAZER AMIZADES, 
A CONHECER OS OUTROS.

“O que me faz ter vontade de ir para a escola é ter 
a oportunidade de passar mais tempo com as minhas 

amigas.”

“O intervalo é bom porque dá para descontrair; retiramos experiên-
cia através do convívio com os professores e colegas. 

Estar na escola não é só estar sempre na sala a ouvir o professor – 
nos intervalos conhecemos experiências pessoais 

e outros pontos de vista.”

“Nas olimpíadas artísticas fazem-se amizades com outras escolas, 
ajuda a criar laços. A escola une-se para estas olimpíadas. 

Este projeto é muito respeitado aqui na região.”

“Há grandes rivalidades na escola – por eles serem de ciências 
e nós de humanidades. Para não haver rivalidade podíamos 

fazer um pacto de companheirismo. Compreender um 
lado e o outro. Ou um debate onde todos pudessem 

conhecer os diferentes pontos de vistas de 
forma ordeira. Esclarecer 

os mal-entendidos.”

CONFORTO – 
ESPAÇOS PARA ESTAR E 

ESPAÇOS PARA RELAXAR
 

“Não temos um espaço de enfermaria.”

“O bar tem mais variedade, mas às vezes tem muita fila. 
Se as máquinas fossem retiradas, causava mais stress e frustração 

porque o bar ficava ainda mais insuportável.”

“As máquinas têm café e chá que ajudam a manter a atenção.”

“Antes não havia máquinas e perdíamos muito tempo do intervalo nas filas do bar. 
Agora temos mais tempo de intervalo para conviver.”

“Se eu fosse Ministro da Educação, proporcionava uma alimentação 
mais equilibrada e saudável.”

“O que torna difícil aprender nesta escola são as salas que são 
ou muito quentes ou muito frias.”

“Se eu fosse diretor desta escola punha mais bancos espalhados pela escola!”

“Gostávamos que houvesse espaços para os alunos relaxarem 
e divertirem-se nos tempos livres.”

Os melhores espaços da nossa escola:
• A cantina

• O bar
• A biblioteca

• Os campos para jogar à bola
• A sala de convívio para socializar

• As máquinas de comida

AULAS PARA 
ALÉM DA SALA, 

AULAS DINÂMICAS

“Podíamos ter aulas mais dinâmicas através 
da apresentação de filmes, por exemplo.”

“Nas aulas de que menos gosto dou apenas matéria e passo o tempo a escrever.”

“Gosto das aulas em que nos mexemos mais e fazemos experiências.”

“As aulas que mais gosto são aquelas em que nos rimos.”

“As minhas aulas preferidas são aulas em que posso ser dinâmico 
e expressar a minha opinião.”

“Gostava que houvesse mais participação de pessoas do exterior. 
E que as aulas fossem mais interativas com os alunos.”

Gostamos de ter aulas na rua e com contacto com o exterior.”

“Era bom se pudéssemos ter aulas com outra turma do mesmo ano…”

“Queremos ter mais atividades fora da cadeira!”

“Gostava que pusessem um pouco de música nas aulas, para descansarmos. 
Ou que nos deixassem ir mais vezes ao quadro responder aos exercícios propostos.”

“Ajuda a aprender estudar com amigos, ou quando outros colegas de turma, 
que percebem a matéria, nos explicam.”

Também gostamos de aulas:
• Práticas
• Curiosas

• Com trabalhos de grupo
• Com powerpoint

• Onde tiramos dúvidas no computador
• Com jogos

• Em visita de estudo



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA DOM DUARTE 
- COIMBRA

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Dom Duarte, 67 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA …

“É preciso ter mais peso na mente do que na 
mochila. Podíamos ter um tablet para cada aluno 
e tínhamos lá todas as disciplinas.”

“Aprender sobre outros temas, como cidadania, 
política, constituição da República, como pagar impos-
tos. Não sabemos votar, nem como se pagam 
as contas ou como se passa um cheque, ou como se 
faz um curriculum.”

“Há demasiada pressão sobre os testes e essa 
pressão prejudica no dia em que fazemos o exame; 
se ouvimos muito «isto sai para o teste» e não «isto vai 
ser útil» a motivação para o teste está errada, a 
escola está a testar a nossa memória e não a nossa 
aprendizagem.”

“Podíamos criar uma aula em que os alunos seriam 
professores. Falaríamos sobre várias culturas; pro-
blemas mundiais; o que acontece de bom nos outros 
países que poderia ajudar a desenvolver o nosso 
país; problemas ambientais; e demostração de várias 
propostas para melhorar tudo isto.”

“Na minha escola de sonho haveria centros para 
debate com pessoas que sofrem e praticam bullying, 
para se falar dos problemas em casa, uma espécie 
de associação anónima onde os alunos possam 
desabafar.”

“Se eu fosse diretor desta escola, criava mais ativi-
dades na comunidade escolar – demonstrações de 
arte, karaokes, campanhas de sensibilização e de 
caridade; e fazia sempre reuniões com os alunos 
para entender o que eles pensam e a forma como 
eles agem e ver se é possível mudar algo.”

PROFESSORES QUE ME 
AJUDAM A APRENDER

“Foi um professor que me ajudou a descobrir os meus 
talentos!”

“Os próprios professores têm de motivar-nos a fazer o que queremos.”

“Temos um professor que faz com que a aula seja interessante: liga a 
questões do dia-a-dia – já falamos do Sistema Nacional de Saúde; o aborto, 

a eutanásia.”

“Gosto mais das aulas em que o professor está disposto a trabalhar, e que também 
têm os seus momentos para os alunos descontraírem de forma a que durante aqueles 

90 minutos consigam estar atentos.”

“Os professores têm um papel muito importante e são eles que me ajudam a aprender.”

“Gostaria que, por vezes, os professores dissessem para soltarmos as canetas e nos 
dessem um tempinho para relaxar – por exemplo, começar aos saltos, ouvirmos uma 
música mais alegre, começarmos a cantar, para que depois pudéssemos estar mais 

concentrados.”

“Gostava de ter mais contacto com os professores, conhecermo-nos melhor.”

“As aulas de que mais gosto são muito divertidas, há muita interação entre 
os alunos e o professor (perguntas e respostas), e o professor explica-nos 

a matéria de forma mais soft e fazendo várias quebras para que 
ele possa contar curiosidades e os alunos também.”

  “Aprendo melhor em aulas onde nos rimos muito, 
brincamos muito. Existem momentos para 

dar matéria e para conversar.”

GOSTAMOS 
MAIS DAS AULAS 

PRÁTICAS PORQUE…

“Nas aulas práticas podemos fazer descobertas que nos 
ajudam a ir mais além.”

“As aulas que mais gosto são as aulas práticas e lúdicas, 
em que realmente aprendo e não sinto vontade de estar ao telemóvel.”

“Gosto mais das aulas práticas, onde posso mexer.
Gosto também de aulas onde posso dar a minha opinião.”

“As aulas que mais gosto são as aulas práticas, porque para mim 
estar parado é morrer.”

“Gosto das aulas práticas onde se incluem trabalhos de grupo.”

“As aulas que mais aprecio e que cativam realmente o meu interesse em aprender 
são aulas com muito diálogo entre professor e aluno, aulas práticas que nos façam 

entender melhor as circunstâncias que estudamos.”

“As aulas de que mais gosto são aulas práticas onde desenvolvemos 
capacidades tanto físicas como psicológicas que nos permitem encarar 

problemas que vamos enfrentar no futuro.”

“Torna-se mais fácil de aprender se forem aulas práticas, 
onde ganhamos experiência.”

“Se eu fosse Ministro da Educação iria criar mais disciplinas 
práticas para poder preparar o aluno para o mundo 

do trabalho e o mundo real. A essas 
disciplinas práticas iria dar mais 

carga horária.”

CONHECERMO-
-NOS MELHOR É TÃO 

IMPORTANTE!

“Se não houvesse turmas dávamo-nos com mais gente. 
No intervalo podíamos aprofundar mais as relações, não 

precisávamos de estar sempre no mesmo grupo. 
Não é numa sala de aula que se criam laços.”

“Ideia para acabar o bullying: tentar perceber o ambiente de onde a pessoa 
vem. Há sempre uma razão por trás destas coisas.”

“Falta de conhecimento do outro – eu posso não gostar da Carolina, mas se a 
conhecer talvez até veja nela coisas que não sabia. Quando conhecemos uma pessoa 

podemos afeiçoar-nos a ela.”

“Não estar bem vestido é fonte de bullying. Destabiliza a pessoa e faz com que ela se 
sinta mal… com que não se sinta bem com ela própria.”

“O bullying já não é tanto racial, mas socioeconómico.”

“Quando eu era mais nova, a minha irmã branca e o meu irmão negro iam buscar-me 
à escola para mostrar aos meus amigos que não há nenhuma distinção entre 

pessoas.”

“No teatro fizemos uma sessão de violência no namoro – fomos para o bar 
fingir que estava a haver uma cena de violência no namoro. Algumas pes-

soas intervieram! Mas vários alunos só fizeram alguma coisa quando 
houve violência. Enquanto houve berros, ninguém fez nada.”

“Os funcionários nem se metem. Os adultos deviam 
intervir. Os funcionários, professores, 

psicólogos…”

FUNCIONÁRIOS, 
ENFERMEIROS 

E PSICÓLOGOS NA ESCOLA!

“Há pouquíssimas funcionárias na escola. Sempre 
que chegamos ao laboratório, a sala está fechada. 

Temos de procurar a funcionária e a aula começa sempre 
mais tarde.”

“A parte da enfermaria podia funcionar melhor: tenho muitos 
ataques de pânico, quase convulsões, e não sabem o que 

fazer – não há pessoas qualificadas para estas situações.”

“É importante os funcionários e professores terem formações 
(primeiros socorros, por exemplo) e estarem preparados 

para situações de risco (bullying, etc.).”

“Lá por não se ver o que sentimos não significa que 
não esteja lá. Os nossos colegas, mesmo que nos 

tentem ajudar, podem não ser as pessoas 
mais adequadas para isso. A nossa 

sugestão é ter mais psicólogos 
na escola.”

O 
QUE ESTUDAR?

“Temos um restaurante pedagógico na escola – os 
alunos confecionam e servem os pratos. É importante manter 

os cursos profissionais. No ensino regular estamos mais focados 
nas aulas. Eles acabam por estar mais preparados para o mundo do 

trabalho.”

“Os alunos do ensino profissional têm mais aulas práticas e nós (do ensino 
regular) mais aulas teóricas. Nós acabamos por ter as disciplinas, mas não nos 

preparamos especificamente para nada.”

“Estamos atentos nas partes da aula em que estamos a discutir.”

“Os alunos de humanidades são subvalorizados. No 9º ano passam-nos a ideia de 
que para humanidades vão os burros. Vários alunos foram para ciências por causa 

dessa pressão e acabaram por mudar para humanidades – «Vais para humanidades 
porque queres seguir o mais fácil!».”

“Podíamos escolher as disciplinas. Alguns de nós vamos fazer exames que não 
servem as áreas que queremos seguir.”

“Uma vez tivemos uma aula com a psicóloga, em que ela nos levou cursos e 
médias e possibilidades para o futuro. Sugestão: fazer isto mais cedo. Se 

soubesse mais cedo tinha escolhido outro curso.”

“Devíamos poder escolher disciplinas diferentes: um aluno 
sente-se mais motivado a ir para aulas que escolhe. Su-

gestão: não haver turmas. Não haver blocos de 
disciplinas. O aluno ser totalmente livre 

de escolher o que quer.”

DINÂMICAS QUE 
ME AJUDAM A APRENDER

 
“Aulas com utilização de PowerPoint captam 

mais a atenção.”

“Gosto mais quando há apresentação de trabalhos realizados 
pelos alunos.”

“As aulas que mais gosto são argumentativas, com debate entre  
os alunos e o professor; aulas em que vemos filmes relacionados com a 

matéria, o que ajuda na aprendizagem.”

“Os professores podiam usar mais jogos e vídeos interativos que incentivem 
o aluno indiretamente; fazer atividades (algumas vezes extracurriculares) 

de apoio ao estudo.”

“Eu gostava que nas aulas de apoio pudéssemos ouvir música.” 

“Eu gostava que houvesse mais trabalhos de grupo e individuais, pois assim 
teríamos mais motivação para continuar a nossa rotina diária. Podia haver 

aulas em que os alunos é que davam a aula.”

“As aulas de que mais gosto são aulas mais dinâmicas. 
Por exemplo, podíamos ter uma aula ao ar livre por semana.”

“Às vezes era preciso um momento para os alunos refle-
tirem sobre o que se está a passar na sociedade. 

No fundo, uma conversa sobre tudo 
o que se está a passar.”

TEMPO PARA 
DESCANSAR E PARA 

ESTAR COM A FAMÍLIA

“A carga horária é excessiva. 
Não consigo estar muito focada.”

“Sentimos muito cansaço – dormimos nas aulas, chegamos tarde 
a casa, só temos espaço para a família ao jantar.”

“Desmotivam-me as aulas de 90 minutos trancados numa sala fria 
e desconfortável a ouvir um professor falar sobre coisas que não me vão ser 

úteis para o meu futuro, durante um dia inteiro.”

“Se eu fosse o diretor desta escola punha menos horas de aulas – 
passamos muito tempo na escola.”

“Não consigo estar atenta durante 90 minutos. Chegamos tarde a casa, 
devido às aulas acabarem tarde e não haver transportes, e já não me 

apetece estudar.”

“Em aulas mais pequenas dava para estarmos mais concentra-
dos e render mais.”

“Devíamos ter aulas de 50 minutos; menos carga 
horária dentro e fora da escola para 

podermos passar tempo com a 
família!”

TAMBÉM 
APRENDO E FAÇO 

AMIZADES NO DESPORTO 
E NOUTRAS ATIVIDADES!

“É importante manter as atividades extracurriculares e o desporto 
escolar. Duas vezes por semana há várias atividades (voleibol, teatro, 
dança, teatro, clube de música, badminton, futebol). É uma forma de 

espairecermos!”

“Não é obrigatório! Sinto-me bem porque estou a participar numa coisa porque 
quero – sinto-me autónoma.”

“A nossa carga horária não dá para mais... não temos tempo para ir a mais atividades!”

“Temos de abdicar da hora de almoço para ir ao clube europeu!”

“Sugestão: as aulas serem durante a manhã e estas atividades durante a tarde.”

“O vólei é uma maneira de me distrair da escola, de fazer o que gosto.”

“No desporto escolar descobri pessoas que nem sabia que andavam na minha escola.”

“No teatro sinto-me útil… Sou uma pessoa introvertida e é no teatro que me liberto 
mais.”

“No teatro sinto-me muito mais ajudada pelo grupo, a pessoas sente-se mais livre, 
mais desinibida. A professora puxa muito por nós, nunca nos manda abaixo.”

“Faz-nos crescer como pessoas – no teatro encaramos outras situações. 
Pessoas que são tímidas e têm ansiedades… o teatro pode ajudar 

a encarar a apresentação como se fosse um papel de que eu 
faço parte.”

“No badmington descobri que tenho um 
talento.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE PORTO DE MÓS 
- PORTO DE MÓS

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Secundária de Porto de Mós, 67 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA …

“O melhor desta escola é o facto de integrarmos di-
versos projetos e atividades, haver visitas de estudo 
que nos ajudam a compreender melhor as matérias 
lecionadas. As oficinas em que os professores dão 
apoio mais personalizado aos alunos e um bar com 
qualidade, onde são servidos almoços que deixam os 
alunos satisfeitos. A interação entre os alunos que, 
regra geral, são bastante unidos.”

“Relação entre alunos – se houver boas relações vimos 
mais motivados.”

“Se eu fosse o diretor desta escola, começaria por dar 
formação aos funcionários para que possam auxiliar 
de forma melhor e mais ativa os alunos; informar 
todos os alunos e acompanhá-los no seu percurso, 
orientando-os e ajudando-os a definir o seu caminho; 
criava mais interação entre direção e os alunos; 
mais integração dos alunos e professores em proje-
tos; valorização da opinião dos alunos e tentativa de 
compreensão e adaptação das suas ideias.”

“O melhor desta escola é a união e a entreajuda 
entre funcionários e alunos!”

“Sugestões para diminuir o peso das mochilas: usar 
tablets em vez de livros; termos aulas sempre na 
mesma sala e podermos deixar os livros nessa sala.”

ALUNOS 
E PROFESSORES 

DO MESMO LADO.

“Faz diferença quando temos uma boa relação com a 
professora. Há uma professora com quem continuamos a falar 

mesmo agora que ela já não trabalha na escola. Recorremos a ela para 
nos ajudar a pensar em projetos.”

“A relação alunos-professores devia ser mais de companheirismo…” 

“Um professor deve sentir: «quero imenso ensinar estes alunos, quero muito que 
eles aprendam!».”

 “Os professores com quem nos ligamos mais tornam as aulas mais interessantes.”

“Os professores sozinhos não fazem nada – se os professores e os alunos se derem bem, 
ajudam-se mais. Podíamos ajudar os professores a pensar como nós! Se os professores 

querem fazer algo para os alunos, porque não perguntar aos alunos?”

“Também aprendemos quando os nossos colegas nos explicam. Sugestão para os 
professores: explicar de maneira diferente, mais direta, mais calma, chega-se lá muito 

mais rapidamente.”

“Professores deviam perder mais tempo a ajudar os alunos com mais dificuldades.”

“Deviam reconhecer o esforço e o trabalho do aluno. 
O que conta não é só a inteligência, é a vontade de ir mais além.”

“Na aula que mais gosto a professora dá-nos técnicas para 
decorarmos com mais facilidade e ajuda-nos a estudar.”

“A disponibilidade dos professores para esclarecer 
dúvidas fora do tempo de aulas, por exemplo 

na biblioteca, ajuda a aprender.”
 

UMA AE 
ATIVA E LIGADA!

 “A Associação de Estudantes é o melhor 
desta escola! Fazemos atividades, concursos, etc. 

A AE diverte e une os alunos!”

“A Associação de Estudantes tem vários departamentos 
que vão tomando decisões. As reuniões com toda a gente 
são um bocado impossíveis. Felizmente há aqueles grupos 

do Facebook que ajudam a preparar reuniões, escolher datas, 
discutir assuntos.”

“O que pode fazer uma Associação de Estudantes: criar 
uma rádio; passar música; fazer festas, atividades de Natal 
e campanhas de solidariedade; participar no Orçamento 

Participativo…”

“A Associação de Estudantes representa os estudantes. 
Acho que a escola podia ouvir mais a AE. 
Os professores não entram na AE, não se 

relacionam connosco! Nós podíamos 
ajudar os professores. Deviam 

dar-nos mais crédito.”

ESPAÇOS 
DIFERENTES, 

MAS O MESMO CONFORTO.

“O conforto é importante, para os alunos se sentirem 
integrados no meio escolar e para conseguirem boas notas.”

“Às vezes eu devia estar a pensar na matéria mas estou a 
pensar no frio e na fome.”

“É mais difícil aprender com a falta de aquecimento e isolamento 
nas salas durante o inverno.”

“Sou vegetariana – devia haver opções para os diferentes tipos de alimentação dos alunos. 
Agora vou comer a casa, antigamente ia comer aos cafés e ficava muito mais caro.”

“Se estivermos bem alimentados ficamos mais atentos. 
Nas aulas grandes ficamos com uma fome descomunal.”

“Comer barato é muito bom, mas nem toda a gente pode comer segundo as suas diferenças. 
Mesmo quem não tem restrições na alimentação não se satisfaz na cantina.”

“Em escolas onde não há diversidade no menu, não sentimos igualdade.”

“A nossa biblioteca tem boas condições– tem projetores, filmes, livros, revistas e jogos.”

“Podia haver mais espaço na biblioteca. E mais mesas… e maiores!”

“Os livros da biblioteca, o ambiente pacato e sossegado, 
poder estudar sem barulho...”

“A plataforma digital ajuda a estudar – os alunos recorrem 
ao doodle para estudar.”

“Se eu fosse o diretor, mudaria o espaço dos alunos tornando-o mais 
acolhedor e mudava as condições da casa de 

banho – mais higiénicas, com sabonete, e com papel 
dentro da casa de banho e não fora como tem 

estado.” 

FELIZES E 
DESCONTRAÍDOS, COM UM 
POUCO MAIS DE TEMPO!

 
“Temos aulas muito cedo e chegamos a casa muito tarde.”

“É difícil levantar da cama, estar atento em todas as aulas, passar 
metade do dia a ter aulas e ter de estudar depois das aulas.”

“As aulas podiam começar às 10 horas da manhã e acabar às 16 horas.”

“O que menos me motiva a vir à escola é saber que vou estar trancado 
90 minutos numa sala.”

“As aulas são demasiado extensas, o que provoca distração por parte dos alunos. 
Os intervalos são curtos e poucos.”

“Gostava que fizessem novos horários, e não mandassem TPC’s durante 
os fins-de-semana pois são os únicos dias que temos para descansar.”

“Se eu fosse ministro da educação, à 4ª feira não havia aulas – dois dias não chegam para 
descansar. Os alunos do 12º ano têm que estudar todos os dias! 

Devia haver um dia de descanso a meio da semana.”

“Há uma grande sobrecarga horária até ao 12º ano, especialmente no 11º ano –
não há tempo para manter um estudo organizado e uma vida social mínima, sendo 

esta última de extrema importância.”

“Achamos que os horários do 12º ano são bons. Temos todas as tardes 
livres - podemos passar tempo na Associação de Estudantes, temos 
tempo para nos dedicarmos a uma disciplina, podemos almoçar 

com os amigos e estar todos juntos.”

“Um aluno com tardes livres sente-se 
mais descontraído, mais feliz…”

 

AULAS EM QUE 
TRABALHAMOS E 

APRENDEMOS JUNTOS.

Não ser só aquela coisa de decorar matéria, mas podermos 
discutir ideias. Imagino uma aula em que estamos assim todos à 

conversa, as pessoas discutem muito as coisas, conversamos, fazemos 
jogos, vemos filmes, discutimos sobre temas, aprendemos sobre o que os outros 

pensam, partilhamos muitas ideias, ficamos a conhecer melhor o outro.  
A parte do diálogo resultaria em todas as disciplinas… 

mesmo na matemática podíamos conversar sobre os exercícios.”

“Por exemplo, tínhamos uma aula em que a disposição da sala era diferente. 
Estávamos todos próximos. A professora circulava na sala, podíamos ver a sala. 

A professora não precisava de estar sempre a chamar à atenção.”

“Os professores podiam aproveitar mais livros da biblioteca e ter aulas diferentes, sobre outros 
assuntos. Há tantos livros com coisas tão interessantes, coisas com que nos identificamos.”

“No ano passado tínhamos aulas de 135 minutos. Em algumas aulas 
o tempo passava num instante porque as aulas eram descontraídas. Havia música.” 

“As minhas aulas favoritas são aulas em que cada um pode falar um bocadinho 
sobre um assunto. Aulas em que todos rimos. Aulas tranquilas em que o professor 
passa a ser um colega de trabalho, porque no fundo trabalhamos todos juntos 

e com o mesmo objetivo.”

“Gostava que houvesse uma aula que fosse dada através de tablets, 
na qual fazíamos jogos de aprendizagem.”

“Os PowerPoint ajudam, pois assim podemos 
estudar por eles.”

RELACIONARMO-NOS 
E CONHECERMO-NOS…

“Se houver boa relação entre os alunos, vimos 
mais motivados.”

“Há conflito entre o ensino profissional e o ensino regular, 
porque não nos relacionamos – eles não falam connosco, 

nós não falamos com eles.”

“Isto gera mal-estar na escola – o ensino profissional 
e o regular não se misturam, isto é, não se falam.”

“Sugestão para resolver o conflito: pôr os alunos dos 
dois ensinos frente a frente a ouvirem-se todos. Na AE, 

por exemplo! Ou organizarem jogos com equipas 
mistas – tínhamos todos o mesmo objetivo.”

“Podíamos trocar de lugares! 
Uns iam para um lado e os 

outros para o outro…”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

E.B. 2, 3 DE ARGANIL - 
ARGANIL

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na E.B. 2, 3 de Arganil, 57 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA …

“Professores e alunos deviam interagir como um 
todo!”

“A música inspira-nos, dá-nos harmonia. Na escola 
nunca se ouve música…. mas a música serve para nos 
concentrar. Somos mais felizes a ouvir música.”

“Achamos que a natureza é importante na escola!”

 “Uma escola com mais atividades, para promover 
respeito entre todos.”

“É muito importante manter as visitas de estudo… são 
uma forma de aprendermos, não só em sala de aula, 
mas também lá fora. Podemos conhecer um monumen-
to mesmo à nossa frente, ver na realidade.” 

AULAS ONDE 
APRENDEMOS…

“Nas aulas de que mais gosto existe tempo para 
dar a matéria e há tempo para descontrair e conviver um 

pouco entre colegas e professores.” 

“Aprendemos melhor nas aulas onde dão muitos exemplos ou onde vemos 
vídeos relacionados com a matéria.” 

“Aulas com discussão de ideias e participação dos alunos.”

“Podíamos fazer jogos com a matéria.”

“O nosso manual traz bocados de música para treinarmos inglês e o objetivo é completar 
a música. É fixe! Ficamos mais felizes porque aprendemos melhor e aprendemos a escrever 

as músicas em inglês.”

“Nestas aulas sentamo-nos em roda, juntamo-nos em mesas, e vamos trocando de lugar 
para ver as diferentes experiências. Ficamos com vontade de estar ali.”

“Preferimos ter aulas com computadores. Só os professores a falar não é a mesma coisa.”

“Nas aulas de ciências podemos sair para ver árvores e rochas e isso é bom porque 
podemos sentir, podemos tocar. Nos livros vemos imagens e não podemos sentir nem 

tocar e às vezes falamos da textura das rochas, por exemplo. Se não tivermos essa 
rocha torna-se mais difícil aprender.”

“Um quadro interativo cativa mais a nossa atenção – é diferente de estar 
com um livro na mão. É mais moderno.”

 “Em visitas de estudo é mais prático! Vemos com os nossos 
próprios olhos. É mais fácil memorizar, é mais engraçado. 

Fazemos uma pausa, mudamos de ares.” 

“Podíamos ter mais aulas ao ar livre.”
 

TEMPOS NA 
ESCOLA E FORA DA 

ESCOLA…

“As aulas são, muitas vezes, cansativas porque são 
90 minutos, sempre igual.”

“Precisamos de fazer outras coisas, às vezes os nossos pais 
querem ajuda e não conseguimos dar essa ajuda. 

Mandar trabalhos de casa durante a semana até pode ser ok, mas 
no fim de semana acho que não devia haver, é mesmo bom quando 

temos tempo para os nossos amigos e para os nossos pais!”

“Ando sobressaltado, não descanso tão bem e ando mais cansado na 
aula, porque andei a fazer os trabalhos de casa até muito tarde.”

“Sugestão: não ter TPC’s nas vésperas dos testes!”

“Há pessoas que têm atividades fora escola: futebol, natação, 
escuteiros, ballet, karaté, dança… chegam a casa e não têm tempo 

para descansar!”

 “Ter muitos testes para fazer, dar muita matéria e os 
intervalos serem pequenos, isto provoca, pelo menos 

em mim, muito stress e ansiedade.”

“O horário da biblioteca deveria 
coincidir com o horário dos 

alunos.”
PODER 

ESCOLHER…

“Acho que é melhor se nós escolhermos 
aquilo que queremos estudar... gostamos 

mais, envolvemo-nos mais. Podemos escolher 
adequado à profissão que queremos… ou ao que 

queremos fazer na vida.” 

“É muito melhor ir para uma escola onde podemos 
estudar o que queremos, porque tudo o que fazemos 

na escola se vai refletir no nosso futuro.” 

“No 7º ano escolhemos entre música 
e tecnológica. Este ano não abriu a turma 
de tecnológica. Aconteceu o mesmo entre 
Francês e Alemão. Só abrem se houver 18 

alunos… e não temos as aulas de 
que mais gostamos!”

PROFESSORES 
QUE CAPTAM OS ALUNOS

 
“Professores com sentido de humor!” 

“Todas as aulas que estamos com esta professora, damos 
matéria e brincamos. Estamos mais à vontade. Dá a matéria de 

forma divertida... ao ensinar a matéria torna-a engraçada. 
Ri-se connosco.”

 “A professora às vezes está a falar connosco e ri-se; fala das coisas que 
acontecem no mundo.”

“Quando os professores têm cuidado a explicar as matérias, devagar… 
a fazer tudo para os alunos aprenderem.”

 “Numa escola de sonho os professores convivem abertamente 
com os alunos.”

 “A professora manda-nos emails. Se tivermos uma dúvida para 
o teste podemos mandar mail.”

“Gostamos dos professores dinâmicos 
e que fazem aulas interativas.”

“Professores que pensam na matéria como se fosse algo 
divertido para conseguir captar os alunos!”

 

NA 
NOSSA ESCOLA…

“A biblioteca é útil, não só para nós alunos, mas também 
para os professores. Quando não conseguimos combinar fora 

da escola para fazer trabalhos e TPC’s, temos a biblioteca. 
Ali podemos usar os livros que às vezes não conseguimos comprar. 
Quem não têm computadores em casa pode usar os da biblioteca.”

“Andávamos mais alegres se nos intervalos tivéssemos colunas por
 aí espalhadas a dar música.”

“A natureza faz-nos mais calmos, é silenciosa, ouvimos os animais. Para quem gosta 
de estudar ao ar livre, as árvores às vezes fazem sombra. Pessoalmente, sinto-me 

melhor quando estudo na natureza, ao ar livre sinto-me mais inspirado!”

“Achamos que as casas de banho deviam ter mais higiene e todas deviam ter porta! 
Muitas vezes nem usamos a casa de banho. Não nos sentimos bem em ir mas depois 

estamos nas aulas cheios de vontade de ir…”

“O campo de futebol é muito importante. Lá podemos fazer educação física, 
jogar nos intervalos… ajuda-nos a descontrair. É importante cuidar deste espa-

ço: ter balizas e o chão arranjado para não nos magoarmos.” 

“O frio nas salas durante todo o inverno não ajuda nada a aprender, 
não estamos concentrados.”

“Uma escola de sonho era uma escola com 
mais tecnologias.”

“Ter mais funcionários na escola era 
muito importante.”

RELAÇÕES NA ESCOLA!

“Estar com os meus amigos é o que me dá mais 
vontade de vir para a escola.”

“Às vezes contamos os nossos problemas aqui na escola 
e eles não ligam muito. Como somos crianças, acham 
que são problemas menores, mas não são. São os 

nossos.” 

“Mostra-se interesse fazendo muitas perguntas. Às vezes 
queremos partilhar e não sabemos como… gostava que os 

professores nos ouvissem.” 

“Aquela professora conseguiu perceber os defeitos 
de cada um. Adaptou-se ao aluno, sabendo os 
seus problemas, dando-se com ele, tentando 

perceber.” 
“O que há de melhor são as rela-

ções professor-aluno!” 



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA PROFISSIONAL DE ARQUEOLOGIA 
- MARCO DE CANAVESES

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Profissional de Arqueologia, 35 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA …

“O melhor nesta escola são professores 
e funcionários.”

“Gostamos que não haja portões nesta escola… 
sentimos mais liberdade.”

 “Aqui há um ambiente relaxado, com turmas 
pequenas e poucos alunos… é mais fácil.”

 “Uma ideia era criar intercâmbios com as escolas 
de todo o país para os alunos do 12ºano.”

“Uma escola de sonho seria uma escola com mais 
atividades e com evoluções tecnológicas.”

“Estar com os meus amigos motiva-me a vir para a 
escola. Mas é difícil quando há muitas bocas.”

AS AULAS 
PRÁTICAS 

SÃO AS MELHORES!

“Gostei muito de uma aula em que desmontámos 
o computador. Foi bom pôr mãos ao trabalho e conhecer as peças 

todas do PC – com todos os nomes. 
Eu aprendo melhor fazendo do que se o professor estiver sempre a falar.”

“Aprendemos coisas que nunca tínhamos aprendido: aprendemos a mexer com 
o Microsoft, sabemos fazer trabalhos no PowerPoint e Excel. É algo que os alunos 

sentem que podem usar noutros contextos.”

“Gostávamos de fazer mais trabalhos de grupo.”

“Os alunos que fazem as coisas ganham muito mais interesse. 
Quando trabalhamos, aprendemos.”

“Numa aula de restauro gostávamos de fazer realmente restauro 
e coisas práticas!”

“Gosto das aulas práticas – aulas de fotografia, por exemplo.”
“As disciplinas práticas são as melhores, ajudam-me a aplicar o que sei fazer no campo.”

“Quando são filmes, é fixe!”

“Nas aulas de psicologia as coisas resultam – abordamos outros assuntos. No outro dia 
estivemos a ver um filme sobre drogas e na aula a seguir estivemos a discutir isso.”

“No 9º ano fiz um estágio de pastelaria. Fui trabalhar e em vez de estar 
quieto nas aulas, estive a fazer alguma coisa.”

 “Gostávamos de poder comer nas aulas e ter música ambiente.”

“As aulas melhores são quando fazemos jogos 
com a matéria, tipo a de matemática.”

ESTUDAR O 
QUE GOSTAMOS

“Gosto de estar na escola porque 
gosto do tema - arqueologia. Aqui temos 
a oportunidade de estudar coisas que 

gostamos.”

“Se eu fizer uma coisa que gosto, vou estar a 
fazê-la bem. Eu gosto muito de arqueologia por 

isso é que gosto de estar aqui!”

“Se a aula, à partida, não me interessa, o 
que é que vou para lá fazer? Se não 
tenho interesse e não mexe comigo 

não vou lá estar a fazer nada.”

TEMPOS!
 

“Mudaria os horários escolares, reduzia as 
horas que estamos na escola.”

“Temos de abdicar da hora de almoço para ir ao clube eu-
ropeu. Se tivéssemos aulas de manhã podíamos ter atividades 

à tarde!”

“Com as tardes livres temos tempo para organizar as nossas coisas; 
estamos mais tempo com as famílias.”

“A nossa vida não é só escola. Temos outras responsabilidades e com 
o horário nem sempre dá.”

 “Ter intervalos maiores e não ter o dia todo com aulas era melhor.” 

“Quando, no final das aulas, temos 10 minutos em que 
escolhermos o que queremos fazer isso faz-me gostar 

mais da aula.”

“Quando há pequenas pausas de 5 minutos 
durante a aula ajuda muito.” 

OS ESPAÇOS DA 
ESCOLA…

“Nesta escola sentimo-nos mais livres porque estamos na rua. 
Não há grades. Estamos sempre a descobrir coisas novas, há montes 
de coisas para descobrir. Se isto fosse no meio da baixa do Porto era 

totalmente diferente. Lá está tudo movimentado, há barulho. Aqui é muito mais 
calmo. Aqui há muito menos stress.”

“Se tivéssemos mais atividades na escola podíamos descarregar as energias. Vamos para 
as aulas revoltados. Se houvesse um campo de futebol não íamos para a sala assim.”

“A sala do aluno é importante porque é o nosso espaço, é uma maneira mais fácil de passar 
o intervalo.”

Gostávamos de transformar a sala do aluno – é o único espaço que nos é dado. Reparávamos 
as telhas e tornávamo-la menos fria. Gostávamos que tivesse mesa de ping-pong, internet e cadeiras 

confortáveis.”

“Se o bar fosse grande, podíamos ir para lá todos – devia haver um espaço assim.”

“Gostamos muito do atendimento e da variedade de bolos no bar.”

“Estamos sempre a descobrir coisas novas, há montes de coisas para descobrir! Se isto fosse no 
meio da baixa do Porto era totalmente diferente – lá está tudo movimentado, há barulho… aqui 

é muito mais calmo, há muito menos stress.”

“Gostávamos de ter mais acessos para chegar à escola.”

 “Era importante fazer uma paragem para os alunos.”

OS 
PROFESSORES 

CATIVAM OS ALUNOS…

“Há um professor que tira tempo da aula e fala 
connosco.”

“Professores que nos encorajem… que digam que acreditam em 
nós. Que falam connosco e que sabem dos nossos sonhos e nos 

ajudam a conseguir.”

“Há professores com quem para além de aprender, conversamos e 
divertimo-nos!”

“O melhor é quando o professor cativa os alunos para aprender.”

“As melhores aulas são aquelas em que os professores puxam por nós.”

“Um professor tem de ser uma pessoa com quem podemos falar e um 
bom ouvinte.”

“Professores que conseguem manter uma boa relação com os 
alunos.”

“A boa relação com professores dá mais vontade de vir 
para a escola.”

“Se os professores nos perguntarem alguma coisa, 
talvez passe a gostar muito mais.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA DR. SERAFIM LEITE
 - SÃO JOÃO DA MADEIRA

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na São João da Madeira, 58 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA …

“O que esta escola tem de melhor é o facto de apoiar 
os alunos, incentivando-os a participar em novas 
ideias e projetos – por exemplo, os projetos Erasmus+ 
e as olimpíadas.”

“Ao olhar para esta roda, estou a ter uma ideia: fazer 
uma mesa redonda com os professores e com outros 
elementos da escola. Haver momentos em que alunos, 
funcionários e professores falam das suas experiên-
cias, sugestões, etc.”

 

“Na sala daquela professora nunca estávamos de 
costas voltadas uns para os outros. Estávamos sempre 
a olhar para a cara uns dos outros.”

“O que mais me ajuda a aprender nesta são os 
amigos que têm mais facilidade na matéria e também 
aqueles professores que estão dispostos a ajudar o 
aluno a ultrapassar qualquer barreira.”

AULAS 
DIFERENTES, AULAS 

DINÂMICAS!

“Realizar mais atividades nas aulas, era melhor para 
puxar a atenção dos alunos. Termos vídeos da BBC 

e documentários, por exemplo.”

“Aulas mais dinamizadas – mesmo depois de explicar podiam fazer 
uma demonstração. A mudança e o dinamismo despertam a atenção.”

“Todas as matérias merecem uma atenção diferente – numas aulas resulta 
mais a teoria, noutras as experiências.”

“Se a professora der 5 coisas de uma vez, quando chegarmos à terceira já não 
sabemos nada da primeira… devia haver exercícios entre as matérias.”

“Ajuda muito aprender em grupo!”

“As aulas que mais gosto são as aulas em que todos os alunos participam 
e em que há uma ajuda mútua para ultrapassar as dificuldades.”

“Gosto mais das aulas calmas e silenciosas, onde eu me posso 
concentrar e aprender. Se o professor demonstrar interesse e paixão 

no que faz também ajuda a motivar os alunos.”

 “Gostava que houvesse mais momentos para rir pois é 
tudo muito sério.”

“Aulas ao ar livre e mais interativas! E 
aulas com música.”

FRESCOS PARA 
APRENDER E ESTUDAR, 
DEPOIS DE DESCANSAR!

“A nossa carga horária é muito pesada; ficamos 
muito tempo sentados.”

“Desmotiva-me o facto de estar horas e horas fechada em salas 
de aula, e as aulas começarem muito cedo.”

“Podíamos entrar só às 9h15 e todos os intervalos podiam 
ser de 10 minutos, menos um, que seria de 15 minutos.”

“Vemos alunos pequenos a chegar à escola com a mochila maior que 
eles… é uma metáfora que mostra o peso da nossa carga horária.”

“Ficamos muito cansados depois de um dia inteiro a aprende. 
Chego a casa e já nem me apetece estudar e isso 

afeta o nosso estudo…”

 “Se eu fosse Ministro da Educação, criava mais horários para 
mais pessoas poderem participar no desporto escolar.”

 “Uma coisa boa deste ano: temos matemática
e português logo na primeira hora – 

estamos mais frescos.”

CIDADANIA: 
CONHECER A 

SOCIEDADE, UM OLHAR 
SOBRE O MUNDO.

“É importante desenvolver diferentes formas de pensar, 
espírito crítico, para ter uma sociedade melhor, mais aberta, 

mais abrangente.”

“A escola pode permitir que a pessoa desenvolva competências que 
não sabe que tem.”

“Educação para a Cidadania: devia haver esta disciplina no percurso 
escolar. Espaço para atividades, discussões, conversas. 

Sobre a homossexualidade, liberdade, temas da atualidade.”

 “A nossa sugestão é todos os professores darem a disciplina de 
Educação para Cidadania para termos perspetivas diferentes. Se 
vamos estar sempre a ouvir o mesmo, ficamos a achar que só existe 

aquele ponto de vista.”

“Saímos da escola a saber estudar, só. Não sei socorrer 
pessoas, ouvir o país, quais são as leis, cozinhar, pagar 

os impostos, o que fazer com os meus documentos. 
Falta criar uma pessoa com competências 

básicas para o dia-a-dia.”

ESTOU MAIS 
MOTIVADO QUANDO 

ESCOLHO O QUE ESTUDAR!

“Se tudo fosse possível gostava de estudar várias 
áreas e poder escolher o que estudo – falta a escola 

dar-nos a opção de estudar um bocadinho de cada coisa.”

“Gostava de poder escolher aquilo que estudo.”

“Gostaríamos de poder escolher as disciplinas ou podermos aderir a 
vários projetos na escola. Descobrimos algo dentro de nós mesmo 

não sendo uma disciplina.”

 “Sinto que tenho disciplinas que não gosto e que não vou estudar da 
mesma forma.”

 “Eu não me importava de ter mais uma (ou mais) hora de aulas, se 
fosse do que eu gosto. Se estiver motivado é diferente – se fui eu 

que escolhi é porque gosto, e vou conseguir fazer bem.”

“Se eu pudesse escolher, as turmas não seriam sólidas. 
Tinha uma turma para cada disciplina.”

“Estar numa turma de pessoas que querem es-
tudar o mesmo assunto é muito melhor… 

motiva!”

HÁ MAIS 
PARA ALÉM DE UM 

NÚMERO, DE UMA NOTA.

“Na escola não avaliam outras competências, um 
aluno com facilidade em decorar a matéria passa à frente 

dos outros e não significa que seja melhor aluno que os outros. 
Aliás, pode ser bom aluno, mas pode ser mau trabalhador.”

“Há o fator sorte quando se faz um exame – posso estar num dia 
mau ou num dia bom. O facto de ser um número, uma média, 

a limitar quem entra a frente de quem é injusto. 
Devia haver mais variáveis.”

“Um exame avalia uma pessoa, naquele dia, naquele contexto, 
com aquelas condições… é um dia. 

A avaliação devia ser feita todos os dias.”

“Devia haver um currículo associado a cada aluno. 
Se no teu currículo já tens todos os passos que deste no teu 

caminho, podes mostrar através dele que a tua vida 
não é só notas.”

“A matemática deviam avaliar se sabemos 
trabalhar ou não com as formulas e não 

tanto se as decoramos ou não.”

EXTRA 
APRENDIZAGEM, 

NAS ATIVIDADES EXTRA!

“É bom ter atividades extracurriculares – podemos 
expressar-nos, dar a nossa opinião. 

Podemos conhecer-nos melhor, abordamos muitos temas 
e podemos dar a nossa opinião.”

“Temos o Parlamento de Jovens – é um local onde expomos as nossas 
ideias sobre aquilo que queremos mudar. Ajuda-nos a crescer, a enten-

der o outro, o facto de termos de chegar a um consenso.”

“Quando participei no parlamento de jovens havia imensas turmas e eu 
tinha vergonha, não consegui expor as dúvidas e não passei. Houve uma 
professora que viu potencial, chamou-me para outro projeto e isso mudou 

a minha vida.”

“Quando fui ao casting de teatro, passei e descobri um talento 
que não sabia em mim. Acho que fiquei mais à vontade, mais 
extrovertido e isso ajuda a apresentar trabalhos, tirar dúvidas. 

Teatro não é notas, não é escola… mas é!”

“Uma atividade que englobasse todos os alunos, 
onde eles dessem todos a sua opinião, como 

debates, assim a escola talvez nos 
conhecesse melhor.”

OS ESPAÇOS 
ONDE VIVEMOS E 

APRENDEMOS

“Torna-se motivante realizar as atividades em espaços 
com mais qualidade.”

“O ginásio fica encharcado e nem temos aulas lá dentro, nem 
lá fora; os laboratórios não têm o material necessário – as pessoas 

que gostam destas disciplinas não podem fazer o que mais gostam.”

“Somos das poucas escolas com uma estufa. Para além de ensinar 
como plantar, cuidar, etc., também transmite valores – como trabalhar 

em comunidade, por exemplo.”

“O frio extremo no inverno e o calor no verão prejudicam a nossa 
disposição para aprender.”

“Devia haver melhor luminosidade e mais caixotes de lixo e mais 
ecopontos na escola.”

“O bar tem comida de qualidade e está sempre disponível!”

“Podiam pôr mais mesas e bancos no exterior da escola, 
e uma melhor limpeza das casas-de-banho!”

“Gostava que houvesse: um espaço de 
convívio para os alunos.”

PARTILHAR, 
CONHECER E ACEITAR 

AS DIFERENÇAS 
APROXIMA-NOS

“É saudável saber relacionar-me com os outros sem ser 
por trás de um ecrã.”

“Nós relacionamo-nos com pessoas, não com temas e teorias! 
Partilhar histórias faz a diferença.” 

 “Todos aqui já foram excluídos ou já excluíram alguém.”

 “Se queremos combater o bullying, temos de falar com pessoas que já 
sofreram com isso. Não sabemos o ambiente em que as pessoas vivem, 

não sabemos os contextos de cada um – não faz sentido falar de 
coisas que não sabemos.”

“Os debates, poder falar com pessoas, faz bem. Fazer perguntas, 
questionar. Isso permite saber os limites das brincadeiras.”

“Discussão; partilha de histórias; pormo-nos no papel do outro; 
diálogo; termos mente aberta; saber aceitar outras 
opiniões; aceitar as diferenças – com estes ingre-

dientes o ambiente mudava de certeza.”

UM 
PROFESSOR PRÓXIMO, 
CRIATIVO E COM GOSTO 

POR ENSINAR

“A escola devia adotar um sistema familiar, 
mais próximo. Não devia haver medo de dizer coisas aos 

professores – pensamos «ele não vai gostar de mim», «ele vai dizer 
mal, vai achar mal».”

“No primeiro dia de aulas podia haver este tipo de receção – em roda, 
a ouvir todos. Assim não se criava aquele estereótipo sobre o professor. 

Isso ia mudar a relação com os professores.”

“Os melhores professores têm métodos diferentes.”

“Tivemos um professor com um sentido de humor fantástico! Fazia adivi-
nhas, fazia exercícios através de adivinhas e de humor.”

“Gostamos das aulas em que a professora relaciona a matéria com 
alguma coisa concreta.”

 “Tenho uma professora muito competente. Saber que vou apren-
der algo com essa pessoa é motivador. Às vezes aprendo 

lições de vida.”

“Alguns professores, mesmo cansados, gostam 
tanto de ensinar, têm tanta paixão, 

que isso nem se sente.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE TÁBUA 
- TÁBUA

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Secundária de Tábua, 55 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA …

“Esta escola aposta muito no desporto e é mesmo im-
portante. Quando vou para alguns treinos ou jogos eu 
esqueço-me de tudo que me rodeia: testes, exames, 
preocupações… esqueço-me dos problemas!”

 “As aulas que mais me motivam dão-me vontade de 
aprender, pensar no meu futuro e em quem eu quero 
ser quando crescer.”

“Aulas com professores motivantes passam a correr. 
A professora cativa-nos porque nos tenta conhecer e 
adapta-se à nossa forma…”

 

“A forma como os professores ensinam 
e se preocupam com que os alunos percebam.”

“Aprofundar os meus conhecimentos. 
Ter uma boa formação, para poder subir na carreira. 
Fazer a diferença no mundo.”

TEMPO 
DE RELAXAMENTO 

E CONSTRUÇÃO

“Tempo de relaxamento e construção.”

“Estamos sobrecarregados e com pressão. Estamos o dia 
todo na escola, só temos uma tarde livre. Não temos horário 

para nos inscrever noutras coisas. Não temos um momento para 
pensar «ok, agora é para descansar das aulas.». 

Sugestão: mais tardes livres.”

“É importante haver uma AE que possa fazer atividades 
extracurriculares que ajudam a descontrair, a relaxar, a aliviar esta pres-

são. Era importante haver uma base de dinheiro para se poder fazer algo… 
haver mais apoio.”

“Podia existir música e outras atividades no intervalo, 
para nossa motivação.”

“Horas de almoço mais longas e utilização dos espaços para ativida-
des mais diversificadas.”

“Haver igualdade entre os cursos no número de visitas 
de estudo: uma por período para todos os anos, 

relacionadas com a matéria.”

“Fazer atividades motivadoras 
e descobrir os talentos que todos 

temos.”

OS 
PROFESSORES QUE 

NOS MARCAM

 “No 9º ano não tinha intenção de prosseguir os 
estudos. Eu queria trabalhar, mas um professor apostou 

em mim e disse que seria um desperdício se fosse trabalhar. 
Agora estou a adorar Ciências e esta turma.”

“Quando o professor põe o aluno em primeiro lugar: quando não 
entendemos, arranja outra forma de explicar, seja com vocabulário 

mais acessível seja com exemplos mais próximos de nós.”

“Necessitamos de um professor que seja alegre, simpático, 
e que transmita isso aos alunos durante as aulas.”

“Um bom professor seria objetivo, focando-se nos privilégios e deveres.”

“Professor que transmita que gosta do que está a fazer, que nos incen-
tive, que não faça distinção entre os alunos, que explique de várias 

maneiras diferentes de forma a entendermos todos.”

“Procura-se professor preocupado, empenhado, lutador, que 
não desista principalmente dos alunos problemáticos.”

“Um professor calmo e justo, que saiba lidar com 
os vários tipos de alunos, e tenha várias 

maneiras de os ajudar.”

O QUE NOS 
APROXIMA

“Mais atividades de convívio entre escolas.”

“Seria bom haver mais interação entre diretor e os alunos.”

“Mais debates entre aluno e professor.”

“Uma Associação de Estudantes que represente a escola como um 
todo, defendendo e lutando pelos interesses de todos. Que se expres-
se a nível nacional. Que nos incentive a aumentar o rendimento escolar, 

promova as atividades dentro e fora da escola. Que elucide os alunos das 
suas atitudes más ou que prejudicam os outros.”

“Mais interação e entretenimento entre professores e alunos.”

“A AE deveria auxiliar os jovens que entram para o 7º ano. 
Podiam organizar palestras e padrinhos - alguém mais velho que estaria 
responsável durante um mês. Se no 7º ano ouvissem testemunhos de mais 
velhos, podiam aprender logo. Devia promover-se relações entre pessoas, 

para não se ver só grupos.” 

“Comida saudável e diversificada. Haver pratos típicos de diferentes 
culturas para as conhecermos também.”

“Acabar com o bullying.”

“Seria um sonho se todos fossemos 
tratados como iguais.”

AS AULAS 
QUE NOS ENTUSIASMAM

 
“A minha maior motivação é vir para as aulas 

de que mais gosto.”

“Uma aula que motiva os alunos é uma aula em que alunos 
possam falar… que deixe o professor acompanhar o aluno de 

corpo e alma… Fazer-nos chegar à matéria com a nossa matéria.”

“Dão-me ambição de seguir para o ensino superior com sucesso. 
Poder ter um nível de vida e uma profissão da qual me orgulhe.”

“Em vez de exames e testes, podíamos ser avaliados em trabalhos 
de pesquisa, tipo teses de investigação.”

“Já tivemos uma atividade para conhecer as plantas 
e foi bom para nós.”

“Estar numa aula empenhado no que se está a fazer 
ganha-se muito mais do que numa aula em que se esta 

sentado a ouvir.”

“As disciplinas mais importantes não deveriam 
ficar para o final do dia.”

NO ESPAÇO 
ESCOLAR

“Devia aumentar a higiene nas casas de 
banho, melhorar a comida na cantina. Melhorar 

as mesas das salas e as cadeiras. Também aquecer as 
salas no inverno e arrefece-las no verão”

“É bom poder andar de patins! É muito espaçoso. 
O pavilhão de desporto têm muito boas condições”

“Seria bom haver mais espaço para os alunos 
quando está a chover.”

“Devia haver mais projetos em que a escola 
toda se possa unir.”

“Devia haver salas com boas condições em 
que pudéssemos estar todos juntos e nos divertirmos, 
evitando que alguns alunos passassem a sua vida 

escolar sozinhos e sem amigos.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA ARTUR GONÇALVES 
- TORRES NOVAS

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Artur Gonçalves, 55 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA …

“Haver já uma ligação com o mercado de trabalho 
na escola é muito bom, por exemplo estágios. Deve 
dar-se importância à prática e à teórica. Devíamos ser 
avaliados na prática e aplicar o que nós aprende-
mos, para estarmos preparados. Se formos aplicando 
o que aprendemos não nos esquecemos e permite-nos 
perceber se gostamos mesmo daquilo.”

“Uma sugestão era criar eventos de convívio entre 
alunos, professores e auxiliares. Podíamos usar o 
pavilhão para organizar um jantar. Isto é importante 
porque nós só estabelecemos relação com eles em 
contexto de escola.”

 

“Queríamos que existissem livros sobre as matérias 
que estudamos para podermos consultar. É diferente 
estar a olhar para um computador ou estar ali com o 
livro a escrever, a sublinhar. Na internet podemos 
pesquisar mais coisas, enquanto que os livros têm só 
um conceito. O livro dá-me mais confiança.”

ESPAÇOS ONDE 
ESTAMOS, MATERIAIS 
QUE USAMOS PARA 

APRENDER…

“O nosso bar está mais acolhedor. 
Gosto dos grandes espaços verdes e do grande campo.”

“O espaço verde é importante. Dá mais cor, mais vida à escola. Dá 
bem-estar, é um espaço natural para brincar, para fazer atividades. Faz 

parte do nosso espaço. Fazer piqueniques, etc.”

“Se a casa-de-banho tem um visual bonito, vamos manter para continuar assim. 
Quando entramos num sítio mais bonito e cuidado temos mais vontade de o 
manter. Podíamos arranjar mais funcionários. É preciso haver mais controlo e 
manutenção. Os funcionários são muito importantes, tem a tarefa de limpar.”

“Eu sinto-me incomodada de ir pedir papel higiénico às funcionárias 
e andar a passear pela escola com o papel.”

“No nosso curso trabalhamos muito no computador. Temos 4 disciplinas com 
computador! A internet é importante numa escola para a realização dos 

trabalhos, e é mais fácil fazer as pesquisas.”

“O que me ajuda a aprender é a biblioteca, 
com os seus recursos variados.”

“O melhor que esta escola tem são os espaços de convivên-
cia disponíveis para os alunos.”

“Podiam melhorar os balneários, porque chove 
lá dentro! E meter caixotes do lixo na 

floresta e mais sítios.”
 

AULAS 
DINÂMICAS E 

DIVERTIDAS, ONDE 
APRENDEMOS JUNTOS

 “É fantástico quando estamos a estudar e estamos 
integrados num sonho, como por exemplo: estudar e, ao mesmo 

tempo, aprender a ser jogador de futebol. A nossa motivação muda 
e a rentabilidade também.”

“Gosto mais de aulas na rua e com jogos.”

“As aulas que mais gosto são inovadoras e mais ou menos pequenas.”

“As minhas aulas preferidas são as aulas interativas e com atividades em grupo, 
onde podemos partilhar ideias.”

“As melhores aulas são descontraídas, onde podemos brincar um pouco.”

“Uma escola de sonho tem mais aulas interativas e na rua; 
e mais visitas de estudo.”

“As aulas experimentais no laboratório ajudam-me a aprender.”

“As aulas de que eu mais gosto são dinâmicas, em que o professor não se 
foca apenas no cumprimento do programa mas sim se o aluno percebe a 

matéria. Aulas com algum tipo de interação entre alunos 
e professor. Este tipo de relação dá outra motivação para o 

aluno estar mais atento e empenhar-se no cumprimento de toda 
as tarefas propostas.”

“Existir uma pausa para podermos falar 
com as outras pessoas 

e convivermos.”

UM TEMPO 
DE OURO PARA 
DESCONTRAIR

“O que me faz não ter vontade de ir para a escola 
é levantar-me cedo todos os dias de manhã.”

“Se eu fosse o diretor, a escola só começava às 10 horas, 
pois eu vi que os adolescentes só aprendem melhor 

a partir das 10 horas.”

“Temos excesso de horas. Nos cursos profissionais temos aulas todo o dia. 
E eu fico toda partida com a quantidade de horas que temos de aulas.”

“Aulas teóricas de 90 minutos seguidos… Imaginam o que é, com a nossa 
idade, estar concentrado e atento 90 minutos seguidos? Imaginam uma aula 
de matemática, físico-química ou biologia e geologia 90 minutos seguidos? 

Acreditem, ninguém aprende nestas condições. Ninguém! 
Porque é que mudaram o horário antigo, de 50 minutos – intervalo – 

50 minutos? Acreditem que esse intervalo no meio valia ouro.”

“As aulas que menos gosto são muito longas e normalmente com muita 
matéria e exercícios para dar, sem pausas e com poucos 

momentos para descontrair devido a não haver intervalos.”

“Se eu fosse o diretor desta escola, mudaria os horários 
e nas aulas de 2 tempos metia intervalo 

de 5 minutos.”

UMA AE 
DE/E PARA TODOS 

OS ALUNOS!

“Eles fazem as mudanças que os alunos gostavam de 
fazer. Eles puseram músicas no intervalo e faz a diferença, 

anima o ambiente. Como são alunos que tratam disso, eles tam-
bém sabem o que nós sentimos.”

“Se eu fosse da AE, ia falar pessoalmente com os alunos. Faz a diferença 
falar em vez de escrever um papel. Era bom haver um espaço onde as 

pessoas pudessem vir dar a sua opinião se quisessem.”

“Deviam perguntar aos alunos o que está mal e depois debater. 
Podiam pôr o pessoal a fazer reciclagem, recolha de alimentos, fazer atividades 

em que o pessoal se envolvesse.”

“Devia ser um espaço ao qual toda a gente tem acesso, que não seja fechado 
à chave. Era importante haver um espaço da AE maior e aberto a todos alunos. 

Que tivesse jogos, espaços de descontração, com sofás 
onde podemos relaxar.”

“Devíamos restaurar o espaço, podíamos ir lixar as mesas velhas. Podiam 
fazer o jornal da escola, dar conselhos sobre alguma coisa da escola. 

Também podiam criar um canal de televisão. Podíamos criar uma 
playlist onde os alunos davam sugestões para pôr na rádio.”

“Cada lista tem as suas ideias. Podia haver uma lista 
que juntasse as ideias de toda a gente – a sua 

proposta devia passar primeiro pelos 
alunos da escola.”

PROFESSORES E 
FUNCIONÁRIOS – AMBOS 
PEÇAS FUNDAMENTAIS!

 
“Eu tenho uma melhor relação com um professor que 

conheço melhor lá fora. Sou mais próximo dele porque 
o conheço noutro contexto.”

“Um professor é essencial na escola e para um aluno aprender. 
Principalmente os professores que se preocupam e que chegam a nós.”

“O que me ajuda a aprender é ter bons professores, que nos ajudam  
e são bons ouvintes. E as auxiliares, que estão sempre prontas 

a ajudar-nos no que precisamos.”

“Sem os funcionários, a escola fecha! Uma característica importante num 
funcionário é ter gosto no que faz. Ou seja, ser carinhoso, ajudar os 

alunos, ser simpático.”

“As funcionárias têm de ter uma boa organização, e devem ter um 
grande punho firme! Devem estar mais divididas pelo o espaço 

escolar – às vezes temos de andar a correr meia escola à 
procura delas. Podiam, por exemplo, deixar um papel a 

avisar que estão no bar – assim já sabíamos onde 
elas estavam se precisássemos delas.”

CONHECERMO-NOS E 
CRIARMOS AMIZADES…

“Numa turma o essencial é darmo-nos todo bem – isso 
vai criar amizades. Se isso não acontecer, o pessoal vai 

dar-se mal uns com os outros. Para sermos amigos é preciso 
conhecermo-nos, haver atividades. A amizade é muito importante 

na escola – sem o meu melhor amigo na escola eu não venho: é uma 
motivação.”

“Nós sempre vimos bullying no intervalo, são sempre os novos alunos que 
sofrem. Quando vim para cá, gozavam comigo porque eu era espanhol, 
agora sou mais agressivo com as pessoas. Quando as pessoas estão 
fartas revoltam-se. Metiam-se comigo porque me viam como diferente. 
Podiam conhecer-me antes de me julgarem. Um dos motivos para o 

bullying é isto, não me conhecem e julgam.”

“Para nos conhecermos era importante haver eventos, por 
exemplo, podíamos realizar eventos onde as pessoas se podiam 

pôr no papel do outro. Haver eventos onde nos dessem a 
conhecer uns aos outros.”

“Na escola podíamos fazer atividades de 
interação também com os pais.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA BÁSICA RIBEIRO SANCHES
- PENAMACOR

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Básica Ribeiro Sanches, 21 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA …

A escola ensina-nos a comunicar uns com os outros e 
a integrarmo-nos, para construirmos um mundo mais 
feliz e divertido.” 

“Tenho vontade de ir à escola para mais tarde ser 
alguém.” 

“Esta escola ajuda-nos a ter os conhecimentos necessá-
rios para o mundo do trabalho.”

 

“Se eu fosse Ministro da Educação ajudava aqueles 
com mais dificuldades e ouvia as opiniões e os 
sonhos dos alunos.” 

“É importante promover o ensino, para que os jovens 
percebam o quão benéfico e favorável é para eles a 
educação.”

O QUE EU 
GOSTAVA DE 

APRENDER NA ESCOLA

“Curtia ter uma escola com atividades mais 
radicais, que nos ensinasse a lidar com situações 

do dia-a-dia, mesmo nas aulas; uma escola que fizesse 
viagens pela Europa – aprendíamos novas culturas, 

gastronomia, etc. Tinha de ter mais tecnologia, atividades 
desportivas, inovação. Uma escola com cenas que os alunos 

gostassem de fazer.”

“Seria bom os alunos terem mais liberdade de escolha e mais 
aulas que fossem realmente importantes para a vida real.” 

“Uma coisa que ajudou muito a aprender foi a abertura dos 
cursos profissionais, que deu a oportunidade aos alunos 
com dificuldades em fazer o ensino regular. Foi uma boa 

ajuda para muitos deles.” 

“Se houvesse outro tipo de cursos profissionais 
e mais diversidade talvez viessem mais 

pessoas para esta escola.”

 

AULAS MAIS 
INTERATIVAS

“Uma escola de sonho permitiria ter aulas 
mais dinâmicas sobre 

temas mais interessantes.” 

“As aulas que menos gosto são aquelas em que os 
professores só deitam a matéria cá para fora. As mais 

teóricas.” 

“Gostava que houvesse mais discussão de pontos de vista. 
Mais interação professor-aluno. Vejo isto como uma mais-va-

lia para uma melhor aprendizagem.” 

“Gostava que os professores nos dessem mais liberdade 
para dar a nossa opinião e para intervirmos com 

mais regularidade.” 

“As aulas deviam ter mais tecnologia, ser 
mais inovadoras e ter internet como 
deve ser (a net aqui está bloquea-

da e não faz sentido).” 

MAIS ARTE, 
MAIS MÚSICA!

“Há uma diferença entre graffiti e arte 
urbana. Era engraçado deixarem pintar uma 

parede. Já estive numa escola onde havia uma 
parede onde se podia fazer graffiti. Sugestão: uma 
parede onde pudéssemos pintar. Depois a escola 
podia dizer «isto foi feito por um aluno» e isso era 

tipo «uau!», incrível. Se me deixassem pintar eu ficava 
feliz.”

“Se eu fosse diretor aumentava o número de 
atividades para os tempos livres, como 

passatempos e concursos.” 

“Gostava mais da escola se tivesse mais 
música (um rádio, por exemplo) e outras 

atividades, como a dança e a 
fotografia.”

UMA ESCOLA 
PARA NÓS

“Nós somos de cozinha e gastaram dinheiro 
numa cozinha nova. Sentimo-nos bem por este 

investimento no nosso curso. Temos materiais que não 
temos em casa. A escola devia esforçar-se por fazer o 

mesmo para os alunos de mecatrónica.” 

“Os funcionários devem ajudar a defender, fiscalizar,  
dar educação. Se não houvesse funcionários numa escola era 

uma rebaldaria. Uma confusão.” 

“Se eu fosse diretor desta escola melhorava a comida 
do refeitório e a variedade de alimentos no bar.” 

“O bar devia estar disponível para quando 
ós precisássemos.” 

“Gostávamos que houvesse mais divulgação 
e comunicação da escola com a vila. Que as pessoas 

da escola e da vila viessem às atividades. Gostá-
vamos de convidar as pessoas de fora para 

vir cá.” 

UM 
PROFESSOR 

QUE ME MOTIVA 
E ME FAZ RIR

 
“Ajuda-nos ter professores dedicados e que nos motivem 

para as atividades escolares e disciplinas.” 

“As aulas que eu mais gosto são aquelas em que os professores me fazem 
rir e me motivam, não só a estar atenta, mas a ganhar gosto pela aula.” 

 “Às vezes é difícil aprender porque sentimos que os professores não 
nos entendem ou não nos deixam explicar e dar a nossa opinião.”

“É importante que os professores sejam rigorosos, mas porreiros.” 

“Os professores são muito exigentes. Por um lado é bom, por outro não. 
Pressionam-nos e querem as coisas sempre à pressa.”

“A falta de motivação por parte de alguns professores faz-me 
não ter vontade de ir à escola.” 

“Sentimos que os professores têm que dar o exemplo e cumprir as regras 
que são impostas a todos, como a proibição de usar o telemóvel 

nas aulas.”

“Aprendemos melhor quando os professores 
têm muita experiência em ensinar e boa formação.”

“Os professores devem ser comunicativos, disponíveis e 
empenhados nos seus alunos e, acima de tudo, 

que gostem do que fazem.” 

ESTARMOS 
MAIS PRÓXIMOS

 “O que me faz ter vontade de ir à escola 
são os amigos, alguns professores, a maneira 

como nos motivam nas aulas ou na rua, e o facto 
de estar mais próxima de outras pessoas e longe 

dos problemas que me rodeiam.”

“Na escola aprendemos a ser responsáveis 
e corretos perante os nossos colegas e professores.” 

“São os amigos, o que me dá vontade 
de vir à escola!” 

“É importante que tenhamos professores 
que interajam connosco 

nas aulas.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA 
D. AFONSO III - VINHAIS

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Básica e Secundária D. Afonso III, 
25 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA …

“A escola é um mundo que me torna mais inteligente 
e perspicaz. É também um lugar de convívio. 
Ir à escola é sinónimo de evoluir.”

“O melhor desta escola são os amigos 
e alguns professores que nos ajudam.”

“O melhor nesta escola é o espaço: estamos 
em contacto com a natureza, com o ar puro.”

“O que me dá vontade de vir para a escola é estar 
com os amigos, conviver com pessoas diferentes 
e quando temos aulas práticas e interessantes.”

 

“Uma escola de sonho é uma escola onde 
todos os alunos se sentem bem e onde 
se sente harmonia.”

“Uma escola de sonho tem de ser uma escola que nos 
dê vontade de estar aqui, um lugar calmo, uma escola 
com atividades extracurriculares, com professores 
que motivam, e com mais convivência entre 
professores e funcionários… com um ambiente 
«porreiro».”

AS HORAS NA 
ESCOLA…

“Torna-se difícil aprender com a sobrecarga 
que temos. Passamos um dia inteiro na escola a 

aprender diversas matérias e quando é muita coisa 
acabamos o dia sem saber quase nada.”

“Por muito que tenha vontade de aprender este horário faz-me 
chegar ultra-cansado a casa.”

“Precisamos de mais tempo de intervalo. Temos Português e Matemática 
seguidos, com um intervalo de 20 minutos no meio e é difícil mudar o 
chip. O mesmo acontece com física e química. O tempo que temos de 

intervalo não chega para nos prepararmos para outra aula.”

“A hora de almoço para vários alunos é só de 1 hora e perdemos 
demasiado tempo na fila. Depois temos pouco tempo para desanuviar a 

cabeça.”

“É uma preocupação geral da escola: as aulas muito longas. Se 
temos 150 minutos de aulas teóricas, quando chegamos ao fim da 

aula já não sabemos o que foi dito no início.”
“Sugestão: termos mais tempo livre nas aulas para descon-

trair.”

“Era muito bom ter aulas com menos duração 
e ter mais tempo livre.”

 

PROFESSORES

“O melhor é o companheirismo entre alunos e 
professores.”

“É preciso confiança, é muito mais fácil estar com um aluno que 
esteja disposto a ouvir um professor, do que com um aluno 

que anda aqui obrigado.”

“Há muito a ideia de que o professor é o chefe e nós os empregados. Devíamos 
ser uma equipa: nós entendermos o professor e ele entender-nos a nós.”

“Não dá bom ambiente na aula se o professor não nos deixar falar de vez em quando.”

“Como se cativa um aluno: em vez de o obrigar, dizer «tu consegues» e apoiar o aluno.”

“Sente-se que os professores ligam muito aos alunos que sabem mais e não puxam pelos 
alunos que sabem menos. Uma vez respondi a um TPC e estava mal e não tive ajuda, houve 

uma colega que um dia também errou e a professora sentou-se a ajudar; 
devia explicar aos dois igual.”

“Quando fazemos uma pergunta ao professor, pensamos sempre antes 
«o que é que ele vai pensar de nós?»”.

“Se me comparam com um colega meu, sinto que não me estão a ver a mim.”

“Muitas vezes os professores não nos ajudam porque acham que estávamos distraídos 
de propósito e isso faz com que não tire dúvidas.”

“O que mais me ajuda a aprender nesta escola é a paciência de alguns 
professores comigo.”

“Ajuda muito a compreensão e simpatia dos professores.”

“É bom sentir os professores interessados na apren-
dizagem dos alunos independentemente 

da área.”

ATIVIDADES

“Manter os torneios desportivos na 
escola é muito importante para os alunos intera-

girem uns com os outros. Dá para desanuviar, divertir, 
usufruir do desporto.”

“No desporto há uma certa liberdade que nas aulas não 
temos.”

“Foi muito positiva a ida ao Parlamento Europeu e, na verdade, 
também todas as outras atividades extracurriculares o são!”

“Foi uma experiência que adorei! Tive uma visão da política comple-
tamente diferente e foi sentir que é assim que acontece na vida real 

– não foi ver na televisão.”

“Nestas atividades há um ambiente diferente, onde estamos mais à 
vontade e vemos coisas que não vemos todos os dias.”

“Se calhar passo por alguns alunos na escola e não falo 
com eles, mas nestas atividades dá para conhecer as 

pessoas e meter conversa.”

“É importante manter concursos e apoiar 
os alunos que vão representar a 

escola em concursos.”

OS AMIGOS 
- MAIS DO QUE UMA 

TURMA … 

“Se conhecermos as pessoas sabemos como podemos 
lidar com eles. Mais do que uma turma podemos ser uma 
equipa, uma família que trabalha com o mesmo objetivo.”

“O melhor na minha escola é o convívio com os amigos.”

“Gosto de vir para a escola mais para estar com os amigos. Mas já não 
temos ping-pong, nem atividades de final de período. O nosso convívio 
é juntarmo-nos no campo à hora de almoço. Sugestões: criar clube de 

cinema, de teatro, sala para os alunos; ateliers/workshops 
(de novas tecnologias ou de diferentes profissões).”

“Os dias de festa, bom ambiente, música e convívio são muito importantes.”

“São os amigos, pois é com eles que estudo e assim conseguimos 
cativar-nos uns aos outros.”

“Há pessoas que nos podem ajudar a evoluir para melhor a imensos 
níveis. Se conseguirmos ajudar um colega que não sabe alguma coisa 

e podermos fazer isso, é melhor.”

“Uma escola de sonho seria com muitos alunos para poder 
aprender com eles.”

“Já fui ajudado por um colega e isso foi bom. 
Sentimo-nos mais à vontade para tirar 

dúvidas com colegas.”

UMA BOA AULA…
 

“Uma boa aula, até pode ter 150 minutos, 
mas podemos ouvir música durante 

os exercícios, não estamos só focados no trabalho, 
podemos interagir e dizer algumas piadas.”

“Tempos na aula em que não estamos só a escrever muito, em que podemos 
desanuviar um bocado e trocar ideias entre todos.”

“Sou apologista de haver em todas as aulas uma parte teórica e uma parte 
prática. Na vida real, depois do 12º, não sabemos bem o que queremos fazer.”

“Sugestão: introduzir uma espécie de estágio que permitisse aos alunos de secundário 
escolher a sua profissão. É importante e urgente que os alunos de secundário tenham 

uma noção do mundo la fora!”

“Estamos sempre em aulas teóricas e não temos aulas práticas para aplicar 
os conhecimentos que temos.”

“Música ambiente durante as aulas e boa interação entre os alunos e professores.”

“As aulas que menos gosto são aquelas em que o professor está a dar apenas matéria 
que é só informação e não nos obriga a pensar.”

“O que deve acontecer numa aula: boa relação, confiança, imparcialidade, 
o professor saber da vida do aluno - conhecer mais para além da escola, 

uma relação cidadão-cidadão e de amizade aluno/professor.”

“Aulas onde não sinto que estamos todos interessados 
são as que menos gosto.”

“Quando se usa o projetor e quando vemos vídeos, 
isso mantem-nos acordados.”

“Conseguimos aprender melhor nas aulas com jogos.”

“Gosto quando podemos interagir 
na aula e debater temas.”

ESPAÇOS DA 
ESCOLA

“Se eu pudesse tentava melhorar as instalações, 
manter as salas de aula quentes e ter boas condições 

no refeitório.”

“Não construir uma escola nova, mas renovar esta! 
Porque há salas em que temos frio e isso faz com que não 

estejamos tão concentrados.”

“Uma escola de sonho é uma escola que nos dá gosto dizer que fazemos 
parte dela, com boas infraestruturas e condições para o desporto.”

“Estamos num lugar calmo e próximo da natureza, isso é o melhor!”

“Podíamos ter uma escola mais organizada em termos florestais. 
Mais espécies autóctones; uma área de proteção florestal dentro da escola. 

Em vez de termos plantas do Brasil devíamos ter árvores locais. 
Proteger o que é nosso. No início do ano plantámos 54 árvores: foi um 

projeto externo, veio de Vimioso, mas foi feito cá na escola.”

“Estamos inseridos na natureza = ar puro! Estamos no parque natural de 
montesinho. Não há indústrias, fábricas, poluição. Há mais calma, 

sítios para nos concentrarmos.  Se pensássemos uma escola do 
zero, investíamos nisto – ter muita natureza!”

“O facto de estarmos aqui numa zona um pouco 
 isolada não ajuda. Por estarmos distan-

tes de tudo às vezes somos 
diferenciados.”

FUNCIONÁRIOS

“Quando acontece alguma coisa a algum 
aluno, não há pessoas especializadas na escola, 

nem equipamentos. Os funcionários não são especia-
lizados para socorrer quando acontece algo.”

“A boa relação entre todos, alunos professores e funcioná-
rios da escola é muito importante.”

“É preciso funcionários gostarem deste trabalho com alunos e 
haver respeito.”

“Um funcionário numa escola é importante para: dar 
atenção aos alunos, estar atento se está, por exemplo, 
alguém a chorar; limpar e cuidar; ajudar a ter um bom 

clima na escola.”

“Muitas pessoas veem o trabalho de um funcioná-
rio como um trabalho inferior. Devíamos perce-

ber que o trabalho deles é igual ao dos 
outros – igualmente importante e 

é preciso dar valor.”

MAIS 
COMUNICAÇÃO NA 

ESCOLA…

“Mais comunicação na escola. Devia haver mais 
reuniões entre professores e alunos; diálogos; 
momentos que chamem os alunos a participar; 

misturar alunos de áreas diferentes e de anos diferentes.”

“Eu vinha preparada para ouvir uma palestra, 
mas acabámos por dar a nossa opinião. 

Não estamos aqui a ouvir-vos, estamos aqui para ajudar a 
pensar e isso é importante.”

“Gostávamos de mais comunicação entre 
a direção e os alunos.”

“Para mim é importante que a associação de estudantes 
interaja e comunique mais com os alunos.”

“A associação de estudantes podia tornar a 
escola mais ativa, fazer com que todos 

possam interagir.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA, 
CARVALHAIS - MIRANDELA

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Profissional de Agricultura, Carvalhais, 
25 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA …

“O que me dá vontade de vir para a escola é ver o 
que há de novo para aprender.”

“Uma escola de sonho é uma escola onde fazemos o 
que mais gostamos.”

“Nesta escola podemos descobrir através da prática 
se isto é realmente o que gostamos e queremos fazer 
na vida.”

“Estamos sempre a aprender uns com os outros e com 
os professores. A escola também é um sitio de lazer e 
de partilharmos conhecimento entre todos.”

 

“As regras de sucesso estão escritas num painel…. 
é bom manter isso.”

“O melhor aqui na escola é podermos estar em 
contacto com a natureza e livres.”

“Aqui na escola usa-se muito a frase «os alunos fazem 
a escola». Nós identificamo-nos com isto.”

TODOS 
A FAZER PARTE…

“É bom a direção participar e estar mais no 
meio escolar para conhecer o ambiente da escola 

no dia-a-dia.”

“Naquele dia o diretor interagiu connosco! Foi bom ele estar lá 
para nos dar o exemplo. É importante estar presente, 

estar nos intervalos, aparecer.”

“Uma escola de sonho era uma escola que pudesse mudar o que está 
mal, com a ajuda dos alunos.”

“Aqui somos poucos, precisamos todos uns dos outros, lutamos todos para 
o mesmo lado: por melhorar a escola. Somos muito unidos nas atividades 

que há e discutimos opiniões.”

“Gostamos de colaborar com as atividades da escola!”

“É preciso mais comunicação a circular… sabermos todos das 
coisas, com tempo. Por exemplo… quando vai acontecer alguma 

coisa podia ler-se um papel nas salas e o professor assinava 
e o delegado de turma também … deixar um aviso no 

placar da escola.”
“Gostávamos de criar uma associação de 

estudantes para a escola!” 

QUANDO OS 
PROFESSORES…

“Dar aulas super divertidas é uma maneira de 
cativar os alunos para aprender!”

“Há professores que não nos motivam para estar nas aulas.”

“O que está na base é os professores cativarem-nos. 
Havia um professor que brincava e dava aulas ao mesmo tempo. Apren-

díamos muito com ele.”

“Sentimos falta, em alguns professores, que nos cativem. 
Era fixe que não desistissem à primeira… pode não entrar à primeira, mas 

pode entrar à segunda ou terceira vez.”

“Percebe-se quando os professores não gostam do que estão a fazer 
e isso faz diferença nas aulas.”

“Nós precisamos da ajuda uns dos outros para evoluir. Às vezes percebemos 
melhor com o colega porque usa uma linguagem que percebemos melhor.”

“Os professores não se sentam ao meu lado… 
o professor não tinha tempo suficiente para me ensinar.”

“Temos um professor que não desiste de nos ensinar. 
Está sempre disposto a ajudar-nos. 

Se perguntamos uma coisa ele está lá a responder às 
perguntas.”

TEMPO É 
FUNDAMENTAL PARA 
APRENDER MELHOR

“A flexibilidade nos horários aqui na escola é 
importante.”

“Ter aulas muito cedo é o que menos ajuda.”

“100 minutos a dar matéria de seguida e estar sempre 
a escrever não ajuda a aprender… 
as aulas mais curtas são melhores.”

“Era importante mudar a hora de entrada, o tempo dos 
intervalos e sobretudo a hora de almoço! Se queremos 

ir comer a Mirandela não dá muito tempo… depois temos falta. 
Temos só 50 minutos de almoço, 

era bom termos 1h30.”

“Nas outras escolas é tudo mais apressado… 
aqui há mais calma, temos tempo! Tempo 

é fundamental para aprendermos 
melhor. Com pressa 
esquecemos tudo.”

AQUI NA 
ESCOLA… 

“É muito bom a escola não ter grades e 
termos mais liberdade.”

“Não estamos tão fechados como nas escolas 
normais. E temos de ter mais responsabilidade. 

Aqui não há aquele controlo para saber que entramos e 
saímos. Há poucos funcionários, temos de ser nós a tratar 
das coisas da escola. Eles confiam em nós. Normalmente, 
nas outras escolas, tem de se passar um cartão, parece que 

nos estão a controlar… aqui somos mais livres.”

“É bom ser uma escola pequena, com muito espaço verde, 
estamos com a natureza! 

“É preciso mudar o horário do bar: é muito 
importante o bar estar aberto sempre 

durante o dia.”

“Gostava de ter comida diferente 
na escola, nem sempre 

gostamos.”

NESTAS AULAS 
APRENDE-SE FAZENDO…

 
“O slogan da escola é «Aqui aprende-se fazendo». 

E sentimos isso.”

“Estamos a fazer um teatro: fomos nós que fizemos o guião, 
o cenário, tudo. Para não ser tão cansativo ler o conto em português, 
a professora sugeriu fazer um teatro. Então trabalhámos mais e mais 
e mais e mais e achámos até que fazia sentido mostrar à escola.”

“Na oficina, na vinha, na adega, no lagar, no laboratório... é um tipo de aulas 
diferente. Ao praticar estamos a aprender a matéria. Agora estamos a fazer um motor 

de um carro para a semana cultural. Nas aulas práticas estamos em contacto 
com a matéria, criamos coisas para a escola, produzimos.”

“Na oficina, se nos enganarmos, aprendemos com os erros.”

“O que me dá mais vontade de vir para a escola são as aulas práticas!”

“Gostava de ter mais aulas práticas porque é mais fácil aprender assim.”

“Podíamos ter dois dias de aulas práticas e três de teóricas.”

“Nas aulas que são descontraídas acabamos por prestar mais atenção e aprender mais.”

“Fazer experiências dá-nos motivação para continuar a trabalhar.”

“Gosto quando vamos ter aulas na rua.”

“A tecnologia ajuda a aprender.”

“Estar diretamente a trabalhar na área que escolhi é o que mais me ajuda. 
Pois aprendemos e podemos aplicar logo diretamente na prática.”

“Sugestão: Era bom ter uma pista para os alunos 
de mecatrónica poderem 

testar as máquinas.”

LIGAMO-NOS 
UNS AOS OUTROS…

“As aulas práticas juntam as pessoas da turma 
e fazem-nos interagir.  Ligamo-nos uns com os outros. 

Fazemos amigos e já não estamos sozinhos.”

“Uma escola de sonho era uma escola onde todos os alunos 
fossem unidos e se ajudassem.”

“Nesta escola o que há de melhor talvez seja o convívio que os alunos 
têm uns com os outros, isso facilita quem vem para a escola pela 1ª vez!”

“Gostava que não houvesse confusões e que fossemos todos amigos!”

“Há, infelizmente, situações de desrespeito, bullying, que não são vistas … 
Se fosse diretor ou professor preocupava-me mais com estas situações pois 

se são ignoradas pode acontecer algo mais grave.”

“Mesmo sendo de cursos diferentes, conseguimos estar juntos – almoçamos 
juntos, estamos nos intervalos juntos…  É um meio mais pequenino, estamos 

a conviver sempre juntos. Nós somos uma família.”

“Aqui ajudamo-nos uns aos outros a fazer o que cada um mais sabe. 
Os cursos trabalham uns para os outros. Por exemplo… os de 

mecatrónica estão a fazer um pisa mosto para a malta de 
vitivinicultura e isso promove o convívio entre todos. 
Fizemos um teatro e como não tínhamos jeito para 

desenhar, pedimos aos de MEC. Eles têm 
desenho técnico. Interagimos uns 

com os outros!”

AS 
ATIVIDADES

“Gostava de ter um espaço diferente aqui na 
escola, com mais atividades.”

“Era fixe haver aulas de música nesta escola.”

“Eu gosto particularmente que a escola festeje muitos 
momentos com atividades, por exemplo, no âmbito da leitura, o 

natal… também gosto muito que a escola esteja inserida no projeto 
Erasmus!”

“O projeto Erasmus é uma experiência única, conhecemos novas 
pessoas, novas culturas, era um concurso onde as pessoas de todos 

os cursos se podiam inscrever. Representava um bocadinho de 
todas as coisas da escola, foi bom.”

“Devia haver ainda mais atividades que ligassem os alunos. 
Temos de estar dispostos a que a outra pessoa seja diferente 

de nós. O amigo não quer dizer que tem a mesma 
opinião que nós… temos que ter a consciência 

de que cada pessoa é diferente. Temos de 
aceitar que as opiniões são diferentes, 

a maneira de ser.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA ABEL BOTELHO, 
TABUAÇO - TABUAÇO

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Abel Botelho, Tabuaço, 
49 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA …

“O que há de melhor nesta escola são os 
professores e os amigos.”

“O que mais ajuda é a minha proximidade 
e amizade com alguns dos meus professores.”

“O que é bom aqui é o facto de não haver problemas 
graves frequentemente. Os professores são em geral 
simpáticos e bons educadores.”

“Uma escola de sonho teria alunos de diferentes 
nacionalidades e culturas, de forma a aprendermos 
uns com os outros. Onde todos se respeitassem 
e aceitassem uns aos outros. Era também uma 
escola amiga do ambiente, onde até se cultivava 
legumes e se cuidava de animais.”

 

“Gosto da ideia de que vou aprender sobre matérias 
interessantes com pessoas que delas entendem e que 
são muito queridas.”

“É bom o país ter tomado esta decisão de dar oportuni-
dade para toda a gente estudar.”

“É uma escola! Tem de ser um sítio alegre, onde nos 
sentimos bem!”

TEMOS LAÇOS!

“O melhor da escola são os amigos.”

“O bom na escola é o facto de sermos amigos. 
Esta turma é um bom exemplo disso. Temos laços!”

“É na escola que temos os nossos amigos e é na escola 
que encontramos uma segunda casa. Na escola, no geral, 

acho que aprendemos a ser melhores pessoas.”

“O que não me dá vontade de vir para escola é não me sentir bem 
com os colegas.”

“Temos algumas rivalidades aqui, entre turmas… podia haver atividades 
com as duas turmas juntas. Se fossem atividades que juntassem 

o secundário todo, talvez resultasse.”

“No desporto escolar escolheram pessoas de várias turmas e resultou. 
Deixaram de ser rivais, começaram a conhecer-se uns aos outros.”

“Juntar pessoas de turmas diferentes e pôr a trabalhar em conjunto. 
Atividades para melhorar a escola, compor o recinto escolar, fazer 

festas inter-períodos. Nestas atividades podemos 
mostrar quem somos.”

“As atividades de desporto na escola são uma 
forma de criarmos ligação com outras 

pessoas.”

ANDAMOS 
CANSADOS…

“Gostava que as aulas fossem 
menos tensas e menos cansativas.”

“Devíamos reduzir a carga horária aos alunos. Temos 6 ou 
7 aulas por dia. Chegamos muito cedo e saímos muito tarde!”

“De manhã custa-me cada vez mais acordar cedo. Para apanhar os 
autocarros tenho que acordar muito mais cedo e fico muitas horas na 

escola. Andamos cansados.”

“Não temos momento de lazer. Temos de estudar, mas também queremos 
estar com a família. Muitos de nós não vêm os pais durante o dia.”

“Eu jogo a bola e muitas vezes não posso ir aos treinos por causa 
dos TPC’s e dos testes e horários.”

“Se o horário fosse mais organizado, a nosso favor, dava para 
aproveitar melhor e aprender o mesmo.”

“Critérios para fazer horários: garantir que há tardes 
livres ou manhãs livres e ajustar o horário dos 

autocarros aos horários dos alunos.”

 

AULAS EM QUE 
APRENDEMOS MELHOR…

“As aulas em que aprendemos melhor são as mais 
divertidas, em que o professor consegue dar a matéria de 

uma forma mais divertida, simplificando-a.”

“As aulas que eu mais gosto são aquelas em que podemos expressar a 
nossa opinião pessoal e nos ouvem.” 

“Podíamos fazer debates nas aulas, sobre igualdade, sobre orientações sexuais, 
relações entre pessoas, etc.”

“As aulas de que mais gosto são aulas normais, mas lá no meio paramos um 
bocadinho e rimo-nos.”

“Ter aulas ao ar livre seria ótimo.”

 “Gostava de uma escola com tablets porque se aprende melhor com tecnologia.”

“Era mais fácil e mais prático aprender num quadro interativo.”

“Podíamos aprender a matéria com música, a cantar e dançar.”

“Ver filmes sobre a matéria ajuda.”

“Se estiver sozinha não faço nada, se tiver apoio faço. Se for em grupo 
acho que é mais fácil estudar do que sozinho. Se não sabes a mateira, 

tens alguém ao lado a ajudar!”

“Uma sugestão era uma aula com mesa grande, tipo 
refeição. Estamos todos juntos, faz lembrar a família à 

mesa. É difícil estar mais distraído assim; quan-
do estamos em filas escondemo-nos 

uns atrás dos outros.”

ESCOLA EM QUE 
ME SINTO EM CASA…  

“Uma escola em que me sinto em casa é um sítio com 
boas condições, onde nos sentimos à vontade e onde as 

pessoas nos recebem bem.”

“Uma escola de sonho tem espaços verdes, tem muito mais cor nas pare-
des!”

“O espaço da escola é um tema importante para nós. Ficamos mais felizes ao entrar 
num sítio colorido, limpo, confortável.”

“Ideias do que gostávamos de transformar: fazer novas pinturas nas paredes; pintar grades de 
outra cor para dar vida à escola; mudar os canteiros. Se pedirem aos alunos, nós ajudamos! Se 

cada um pudesse dar o seu contributo, deixava a sua marca.”

“Devíamos ser mais amigos do ambiente e reciclar sempre aqui na escola.”

“As salas de aula também deviam ser um sítio mais alegre. É a nossa segunda casa, nós passa-
mos aqui os dias todos.”

“As salas são muito frias e isso muitas vezes impossibilita-nos de trabalhar… nem dá para nos 
concentrarmos.”

“Uma ideia do Orçamento Participativo foi melhorar a sala de convívio, e ganhou. 
Ainda bem!”

“Melhorava a sala de convívio para ter sempre atividades e música nos tempos livres para 
os alunos.”

“Adoro o buffet porque é grande e tem muita variedade de comida.”

“Era bom podermos ter comida grátis na cantina!”

“A biblioteca dá-nos conforto. A biblioteca é a coisa mais estimada: 
usamos como uma sala de convívio e nos intervalos está à pinha. 

É um sentimento unânime da escola inteira: é o lugar mais 
quente, há sofás, os computadores têm internet e 

acontecem várias atividades!”

NAS ATIVIDADES 
ESTAMOS JUNTOS…

 
“As atividades quebram a monotonia das aulas. 
Nas aulas estamos atentos e com aquela ânsia. 

Nas atividades é o contrário, vamos todos contentes.”

“Precisamos de atividades em que estamos juntos pelo mesmo.”

“Gostava de ter aulas extra-curriculares para aprender outras coisas, 
como mandarim ou língua gestual.”

“Na minha escola de sonho haveria muitas atividades!”

“Podíamos ter mais atividades desportivas e ao nível das artes. E atividades inter-turmas!”

“Queríamos voltar a ter rádio da escola. Não é só para passar músicas. Servia para passar 
anúncios, dizer poemas. Podíamos dedicar músicas às pessoas. Animava o dia! 

É uma maneira de nos distrairmos. Torna o espaço mais alegre.”

“Nas atividades desportivas estamos mais uns com os outros do que nas aulas.
Nas aulas estamos em silêncio sempre.”

“Sugestão: quando há torneios na escola era importante que as pessoas fossem 
liberadas não só para jogar, mas também para apoiar! De que é que adianta estar 

a jogar se não há plateia? E assim todos estão a participar.”

“A biblioteca é o sítio que faz mais atividades para nós. Participamos muito 
a fazer coisas para os meninos pequeninos. Se deixar de haver atividades, 

não vimos para cá fazer nada.”

“Os alunos envolvidos em mais atividades vão gostar mais 
da escola, encontrar mais interesse. Os alunos que 

participam, acabam por se dedicar mais.”

OS 
PROFESSORES…

“O que mais ajuda a aprender nesta escola são os 
professores que dão o seu melhor e nos ajudam em tudo 

o que precisamos.”

“Um professor tem que ser atento, preocupado, 
bom ouvinte e bom explicador.”

“É bom um professor, não só muito exigente, como também muito divertido, 
para os alunos irem para as aulas com vontade, sabendo que não vão  

ter uma aula normal, mas que se vão divertir.”

“O que mais ajuda é a motivação que os professores colocam em nós.”

“As melhores aulas são aquelas em que os professores são divertidos, mas ao 
mesmo tempo são exigentes. Sendo ambas as coisas, a aula torna-se mais fixe.”

“Somos todos iguais, não devia haver esta discriminação. Há alguns alunos que 
são esquecidos. Por exemplo, quando é para ler em voz alta e escolhem sempre 

os mesmos - devia ser à roda!”

“É importante quando para os professores não há preferidos. 
Quando há uma dúvida, independentemente da pessoa, este professor 
responde sempre igual. Perde o mesmo tempo a explicar aos melho-

res alunos e aos que não sabem tanto.”

“Eu considero-o um grande professor. Manda calar 
os melhores alunos e os piores alunos. Às vezes até 

manda piadas, brinca connosco. Os alunos 
estão interessados nas aulas dele, 

estão concentrados!”

OS QUE MAIS 
ESTÃO CONNOSCO NO 

DIA A DIA – FUNCIONÁRIOS

“Os funcionários são os que mais estão connosco no 
dia a dia. Precisamos de um comando para ligar o projetor, 

temos de pedir ao funcionário; queremos comer no buffet, temos 
de ir ao funcionário; precisamos de papel higiénico, temos de ir ao 

funcionário; entramos na escola – vemos os funcionários.”

“Se eu fosse o diretor da escola eu tentava melhorar a relação entre 
funcionários e alunos. Isso faria com que os alunos tivessem mais vontade 

de vir para a escola.”

“Os funcionários deviam ter formação para cuidar de alunos do ensino espe-
cial. Muitas pessoas não percebem e não sabem lidar com eles.”

“É importante ser bem-recebido na escola, é preciso que os funcionários não 
tenham preferências.”

“Sinto-me respeitada com a forma como falam comigo. Acho que o 
respeito tem de ser mútuo.”

“Funcionários: deviam ser quase como nossos segundos pais, 
pessoa sempre pronta a ajudar, dar atenção, dar boa 
educação, dar carinho, ter bom humor, ser simpático 

e amável e conhecer os alunos.”

SER 
OUVIDO…

“Gostava de uma escola onde nós, 
alunos, fossemos mais ouvidos.”

“Queríamos muito ter uma Associação de  
Estudantes. Já tentámos, mas ainda 

não conseguimos.”

“A A.E. podia dar voz aos alunos e ouvir as suas 
propostas.”

“A A.E. podia ter sempre atividades para manter 
a escola ativa, para os alunos não desgostarem 

da escola.”

“Era bom serem os alunos a ajudar a fazer coisas na 
escola… podíamos dizer «é um pedaço de mim 

que está na minha escola», «aquilo é meu».”

“O facto de ser eu a escolher faz 
com que me sinta mais em 

casa.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA BÁSICA PROFESSOR 
JOÃO FERNANDES PRATAS  - BENAVENTE

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Básica Professor João Fernandes Pratas , 
54 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA …

“A minha já é uma escola de sonho... pode não ser 
perfeita, mas tem bom ambiente entre professores, 
alunos e funcionários, tem boas condições e a rádio 
é muito fixe.”

“O que dá vontade de vir para a escola é a boa 
disposição de alguns funcionários e professores.”

“A compreensão por parte da direção 
e funcionários é o melhor.”

“O melhor desta escola é a rádio e alguns 
dos espaços exteriores… como os jardins.”

      O

“Gostávamos de aprender outras línguas na escola: 
alemão, mandarim, italiano, espanhol…! 
Para podermos ir estudar para outra parte do mundo, 
conhecer mais culturas e porque há vários cursos que 
precisam de línguas. Devia ser opcional… eu posso 
querer uma coisa e outras pessoas outras coisas…. 
é mesmo importante poder escolher.”

O PAPEL DOS 
FUNCIONÁRIOS…

“O papel do funcionário é ajudar e dar indi-
cações, sendo amigo. Aqueles que não têm amigos 
podem falar com ele… é importante poder confiar.”

“Há funcionários que sabem ouvir, sabem avisar-nos, 
sabem dize-nos como devemos funcionar, sabem pôr-nos 

regras. Há funcionários que não ajudam nada, mas há outros 
com quem tenho muita confiança.”

“A escola é um sítio pesado… estamos cá tantas horas… 
se não convivermos com as funcionárias ainda é mais 

doloroso! Existe um funcionário que é tão cómico...  
vamos lá e sabe mesmo bem!”

“O melhor nesta escola são algumas das auxiliares.”

“As funcionárias são mesmo queridas… dizem o que é 
preciso, chamam à atenção e dão beijinhos.”

ANDAMOS 
CANSADOS…

“Acordar tão cedo é o mais difícil.”

“Mudava os horários para estarmos menos horas 
na escola.” 

“Temos que estar sempre a estudar! este ano temos 
sempre questões aula, testes, trabalhos para entregar… 
não há tempo livre… não temos tempo para estar com 

a família e com os amigos… é muito cansativo.”

“Às vezes no desporto nem consigo relaxar porque 
estou a pensar nos testes…. estou sempre 

preocupado.”

“Precisamos de ter só 2 testes por semana 
no máximo. Há fins de semana em 

que nem posso ir a casa do meu 
pai.”

OS 
PROFESSORES

“O que mais me ajuda a aprender são os professores.”

“As melhores aulas são aquelas em que os professores 
nos esclarecem e se riem connosco.”

“Quando os professores só falam e não temos espaço para expor as nossas 
dúvidas, não ajuda.”

“Gostava que os professores nas aulas pedissem mais a nossa opinião.”

“Não ajuda quando o professor está a passar uma coisa no quadro e depois não 
esclarece dúvidas. Ou quando um aluno está com o braço no ar e não pergunta.”

“Às vezes os professores dizem que não têm que estar a repetir… 
mas é mesmo importante repetirem!!!”

“Quando os professores deixam alunos de parte isso desmotiva e faz com que seja mais difícil 
aprender.”

“Quando se faz grupos, muitos de nós ficam excluídos… às vezes parece que é os burros 
para um lado e os espertos para outro.”

“Às vezes vamos para casa com dúvidas… não nos expomos porque temos vergonha… 
às vezes ficamos a pensar que «se eu disser isso ele vai achar que eu sou burro».”

“Uma vez chamei a professora e ela ignorou… nunca mais fiz nenhuma pergunta… 
fiquei sem confiança!”

“Às vezes ficamos a pensar coisas negativas dos professores e eles de nós só 
porque não falamos.”

“Um professor fixe… que faça tudo comigo dentro da sala de 
aula… não gosto de ter de sair da sala para a terapia 

da fala.”

OS ESPAÇOS NA 
ESCOLA… 

“Os espaços no exterior dão para conhecer pessoas 
novas. Campo de futebol, voleibol, espaço grande para jogar 

às escondidas, jogar à apanhada, ter o jogo da macaca no chão. 
Um espaço agradável!”

“O espaço exterior é mesmo bom…tem árvores.  Deve ter árvores para nos 
dar contacto com a natureza, com o som dos pássaros. Dá para uma pessoa 

relaxar e libertar-se. Dá para voltar às origens.”

“A minha sugestão é pôr internet na escola e dar a pass aos alunos. É uma forma de 
relaxar, poder usar as redes sociais. Somos uma geração moderna, hoje em dia usamos 

a tecnologia.”

“Gostamos do bar, pela comida e porque é um sítio onde podemos conviver.”

“A sala do aluno é importante para estar descontraído; não há stress… estamos a conviver.  
Para não estarmos sempre com pressão.”

“Gostamos muito da biblioteca porque é um espaço de convívio, dá para ler, dá para 
estar no computador e para estudar. Nós passamos lá muito tempo! As pessoas 
que não têm computador em casa podem ir para lá fazer trabalhos. É um espaço 

agradável e confortável.”

“Aqui na escola quase não vou à casa de banho, não tenho vontade de 
entrar lá dentro. Está sujo e estragado. É um espaço importante na escola, 

que gostávamos de transformar!”

“Gostávamos de ter uma sala de aula diferente, mais moderna 
e confortável. Ter quadros eletrónicos… é moderno, é 

fixe; ter projetores novos, ter mesas e cadeiras 
confortáveis e uma sala muito bonita.”

TER AMIGOS NA 
ESCOLA…

“Ajuda a vir para a escola saber que tenho aqui 
amizades com quem posso desabafar.”

“O que há de melhor nesta escola é a comunhão entre todos.”

“Eu gosto de ir para a escola porque os amigos, professores 
e auxiliares são amigos e ajudam.”

“Conviver com os amigos é bom para não nos sentirmos sozinhos. 
É importante garantir que todos têm amigos… porque se nos sentimos sozinhos 

perdemos interesse na escola.”

“Às vezes, quando estou sozinho e ninguém vem comigo, fico triste. 
Às vezes não vou falar com os outros porque tenho medo do que eles vão dizer… se vão 

achar mal de mim.”

“Sentimo-nos bem com pessoas com quem podemos falar e não nos julgam… 
às vezes temos receio que digam o que sentimos aos outros – devia haver alguém aqui na 
escola que ouve a nossa partilha e não conta a ninguém, alguém em quem posso ter 

confiança, que sei que não vai dizer a ninguém.”

“Em vez de ter psicólogos… que isso assusta… acho que podia haver um adoles-
cente que falava com os outros… ter um amigo mais velho com quem se fala, 

ou um adulto.”

“A roupa faz com que julguem os outros. É fácil julgar as pessoas 
pelo que eles vestem. Somos como somos… mas hoje em dia 
as pessoas ligam muito ao que os outros dizem… às vezes 

queremos agradar os outros e vestimos o que achamos 
que os outros gostam. Porque isto acontece 

muito…julgarem…fazem bulliyng!”

APRENDE-SE 
MUITO MELHOR 

QUANDO NAS AULAS… 

“Ajuda fazer exercícios a ouvir música e ter aulas na 
rua… às vezes isto acontece.”

“Nas aulas de matemática, por exemplo, era mais fácil se fizéssemos 
jogos para perceber a matéria.”

“Aprende-se muito melhor quando a aula é lá fora… porque se torna mais 
interessante, temos mais espaço verde, dá-nos mais conforto, e até os professores 

gritam menos.”

“Em vez de ficarmos aqui dentro fechados íamos lá para fora… tínhamos aulas lá 
fora, fazíamos experiências ou teatros. Ganha-se ar puro, é mais descontraído, 

seria mais divertido. Retínhamos mais informação porque estávamos mais tranquilos.”

“As aulas de que mais gosto são as aulas com interação com alunos.”
“Eu faria mais atividades e tornava as aulas mais interativas.”

“Podíamos fazer mais visitas de estudo - há poucas. Aí conseguimos ver outras 
coisas que não se podem mostrar numa sala.”

 “Gostávamos de ter mais tecnologia na escola… há varias coisas nas 
ciências que não percebemos nada e se tivéssemos projetor era mais 
divertido… em vez de estar só a olhar para o livro, podíamos ter aulas 

diferentes.”

“Uma escola de sonho tem aulas interativas, com tablets 
e computadores e com professores que puxam 

pelos alunos. Onde há respeito entre 
professores e alunos.”

AS 
ATIVIDADES…

“Queremos manter a rádio na escola! A rádio 
funciona nos intervalos. Serve para comunicar algum 
acontecimento, para ouvir música e para podermos 

descontrair.”

“Sugestão para a rádio: não ser só o 9º ano que está lá – ser, 
por exemplo, todos os dias uma turma nova; mudar os estilos de 

música… ir variando, porque nem todos temos os mesmos gostos.”

“As festas na escola são muito importantes. Uma ideia era os temas 
das festas de final de ano serem escolhidos pelos alunos.”

“Eu gostava de ter muito mais atividades na escola.”

“A Associação de Estudantes podia fazer mais atividades para 
dinamizar a escola.”

“Para garantir que as pessoas não estão sozinhas faria:
atividades para que as pessoas se soltem mais, atividades 
onde possamos sentir o que os outros sentem e pensam, 

atividades que nos ajudam a conhecer e até a 
desabafar com alguém que até já pode ter 

passado pelo mesmo que nós!”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO 
DO OESTE - CALDAS DA RAINHA

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste - Caldas da Rainha, 
38 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA …

“Se escolhesse, criava uma escola com liberdade, 
com menos tempo de aulas e em que todos se 
dessem bem, sem rivalidades.” 

“É importante a direção estar mais presente na vida 
de todos os alunos na escola, saber o que se passa e 
o que pensam.” 

“É muito importante esta escola ter o certificado do 
Turismo de Portugal, sabemos que o facto de estarmos 
aqui a estudar vai dar-nos mais oportunidades de tra-
balho e isso faz sentir que vale a pena… motiva-nos.”
 

  

“Há professores que nós vemos e pesamos «tenho 
que ser como ele»… isso torna-nos mais felizes em vir 
à escola. Há chefes e técnicos que são exemplos para 
nós, são referências!” 

“Gostávamos que fosse criada uma A.E., para 
defender os interesses de todos e nos representar com 
dignidade e criatividade. Que acompanhe os alunos e 
que faça chegar qualquer dúvida, pedido ou conselho 
à direção.” 

AQUI NA 
ESCOLA… ESPAÇOS 

E REGRAS

“Aqui na escola não há cacifos suficientes para todos.” 

“Mais cacifos fazem-nos falta!”

“O sistema de chaves dos cacifos devia mudar, o facto de dar 
para qualquer um pedir uma cópia da chave ao segurança não nos 

deixa seguros, já desapareceram coisas.” 

“Sentirmo-nos seguros na escola é muito importante.” 

“Se mudasse alguma coisa era o uniforme.” 

“Aqui somos sempre obrigados a fazer a barba, a usar estes sapatos – às 
vezes é muito desconfortável… mesmo a farda no verão é muito difícil. 
Nas visitas de estudo ainda mais. Nas visitas de estudo podíamos usar 

só uma t-shirt da escola.” 

“Gostamos do facto da escola ser pequena. 
Conhecemo-nos todos.”

“Aqui na escola há muita luz natural e isso faz mesmo 
a diferença! Nos dias em que está sol até dá mais 

vontade de estar cá… é importante sentirmos 
conforto na escola.” 

O NOSSO 
TEMPO

“Se mudasse algo seria o horário. 
Menos pesado.”

“Nós saímos muito tarde, é uma carga horária  
muito pesada. Temos muito pouco tempo para 

sermos nós próprios e termos o nosso tempo.” 

“Para além dos dias de estágio de verão, os dias 
normais estão muito carregados.” 

“Nós sabemos que é na época alta que precisamos 
de estagiar, mas ficamos sem descanso. 

Uma sugestão poderia ser ter mais 
férias noutra altura.” 

“Quando estamos muito cansados não 
temos tanta motivação. Às vezes 

estou saturada.” 

AS  
ATIVIDADES SÃO 

MUITO IMPORTANTES 
PARA NÓS

“Podia haver uma ou duas horas por semana em que 
fazíamos atividades em turma para fortalecer o trabalho de 

equipa… é algo que vamos precisar no futuro.” 

“As visitas de estudo são dias muito bons, em que partilhamos ideias 
com outros alunos de outras escolas, são um complemento à nossa 

formação. Olhamos para as coisas de uma maneira diferente.” 

“Nas visitas de estudo aprende-se mais, estamos 
mais descontraídos, saímos da rotina.” 

“Nos 10 anos da escola houve uma festa muito grande, 
vieram pessoas de outras escolas e trouxe união!!! 

Queremos muito manter estes eventos.” 

“Adorámos o Festival de cocktails. É preciso atividades para os 
alunos em que somos desafiados a fazer coisas.  E em que 

conseguimos ver montes ideias de outras escolas e de 
outras pessoas. É muito bom haver esta partilha.” 

“Sugestão: criar jornadas entre alunos de 
todas as escolas de hotelaria.” 

AMIGOS NA 
ESCOLA…

“As pessoas são sem dúvida o melhor desta 
escola.”

“Ajuda muito quando há um bom ambiente entre a 
turma.” 

“O que me dá vontade de vir para a escola são os meus 
amigos.”

“Um bom ambiente entre todos, em que não gozam nem há 
rivalidades é importante.”

“O melhor desta escola é o convívio entre turmas, os mais 
velhos dão dicas aos mais novos.”

“A nossa escola é muito unida. Aqui somos poucos e 
conhecemo-nos uns aos outros. Isso é muito bom”. 

“Aqui na escola há uma grande interação 
entre todos, conhecemo-nos muito bem 

e isso ajuda muito nos concursos 
inter-escolas!” 

AULAS 

“As aulas de que mais gosto são aulas partici-
pativas em que podemos conversar com os professores 

sem problemas.” 

“Tenho pena de não haver desafios diários na escola, na minha área. 
Atividades que nos motivem.” 

“Gostava de ter aulas mais dinâmicas – uma ideia podia ser, em cada aula 
haver sempre um aluno a ajudar o professor.”

“É difícil aprender quando a matéria é ditada de forma aborrecida e tudo de seguida, 
sem sentirmos que se preocupam com o que estamos a entender ou não.” 

“Há professores que querem mostrar vídeos e os projetores não funcionam… Se tivéssemos 
boa internet e bons computadores podíamos ver as coisas nas aulas.”

“Há aulas que são só teóricas e não há interação nenhuma connosco, perde a piada. 
Ideias que nos cativam: ver filmes, falar, ouvir as nossas opiniões, fazer debates, ter 

momentos lúdicos.” 

“Só podemos ser bons profissionais se tivermos prática, não podemos ter só nível teórico. 
Em bar e cozinha podemos aplicar os nossos conhecimentos e treinar; os conhecimentos 

de hotelaria só treinamos quando vamos para estágio… queríamos praticar antes!”

“Sugestões: ter um quarto de hotel e uma lavandaria de simulação na escola; ir a 
um hotel uma tarde por semana.”

“Quando tivermos oportunidade de aprender e experimentar na escola, 
vamos para o estágio já bem preparados.” 

“Não devíamos ser avaliados por testes que podem correr 
mal naquele momento. Devíamos ser avaliados pelo 

trabalho que fazemos todos os dias nas 
aulas.” 

UM PROFESSOR 
QUE MARCA…

“Tem experiência, conhecimento, impõe respeito, 
está à vontade… esquece tudo o que está de fora 

e está ali connosco.” 

“O que mais me ajuda são os professores que, para além de serem bons 
profissionais, têm a capacidade de nos desenvolver como pessoas.” 

“Aquele professor incentiva-nos a escolher um melhor estágio, ele estuda-nos, 
conhece-nos individualmente e sabe no que somos melhores! 

Fala connosco como se fossemos pessoas normais. Nos intervalos tira-nos dúvidas e tudo. 
Preocupa-se em ensinar-nos, mas também tira tempo para nos ouvir. Admite que erra. 

Ele tem o perfil de um professor com letras grandes.” 

“Professores espetaculares, estão interessados em aprender connosco também. 
Têm muita paciência e arranjam sempre maneira de explicar e esclarecer dúvidas, 

seja com exemplos do dia-a-dia, com vídeos…” 

“As relações com alguns professores são espetaculares, há professores que nos deitam abaixo, 
mas há outros que investem tudo em nós!” 

“Há professores que sabem cativar-nos… passavam 4 horas e nem dávamos conta. 
São divertidos.” 

“Tinha um professor que se notava que tinha uma preocupação muito grande 
em ensinar-nos. Era capaz de estar várias aulas a explicar a mesma coisa 

para garantir que nós aprendíamos tudo.” 

“É mesmo importante que os professores expliquem uma segunda vez.” 

“Um dia um professor teve uma conversa comigo 
à parte e não me marcou falta… 

esta conversa pessoal foi 
mesmo importante!” 



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA BÁSICA Nº 2 DE ELVAS
 - ELVAS

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Básica nº 2 de Elvas, 51 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA …

“Eu aprendo com as pessoas que estão à minha 
volta.” 

“Numa escola de sonho, as nossas opiniões são 
aproveitadas; aprendemos coisas que vamos valorizar 
no futuro; a escola proporciona-nos experiências 
diferentes.”

 “Numa escola de sonho não havia confusões nem 
brigas. Vivíamos todos em harmonia.” 

OS 
PROFESSORES

“O que mais me ajuda a aprender nesta escola, 
por vezes, nem são as aulas nem as matérias, mas sim 
as conversas com alguns professores sobre a vida.” 

“O «amor» que alguns professores têm pela disciplina 
que ensinam é o que nos motiva a aprender.” 

“Aprendemos bastante com um professor que nos cativa!” 

“O ano passado comecei a chorar na sala. Estava com uns problemas 
em casa… a professora foi quem mais me ajudou. 

Abraçou-me, falou comigo.” 

“Queremos manter na escola o afeto entre professores e alunos!” 

Procuramos professores:
• Com sentido de humor, divertidos;

• Dinâmicos e criativos;
• Que gostam do que fazem;
• Que nos sabem explicar;

• Que nos motivam e cativam;
• Que têm boa relação com os alunos.

AQUI NA 
ESCOLA…

“O que menos ajuda aprender é a sobrecar-
ga horária – era importante termos menos horas 

de aulas.”

“A carga horária é muito pesada, não temos muito tempo 
para estar com a família.” 

“O pavilhão desportivo, a biblioteca e o bar são o melhor.” 
“Era bom ter mais atividades na escola… por exemplo, ateliers.” 

“Gostávamos de melhorar a nossa rádio.” 

“Precisamos de cacifos aqui na escola.” 

“Nós achamos que os funcionários são fundamentais para 
o bom funcionamento da escola.

Devíamos ter mais.” 

“Algo importante a manter é a boa relação 
com os funcionários.” 

“Os funcionários deviam saber mais 
de primeiros socorros.” 

AS PESSOAS 
CONHECEREM-SE

“O que mais me dá vontade de vir para a escola são 
os amigos.” 

“Passar os anos na escola sozinho é uma seca. Passar o dia-a-dia 
sozinho é uma seca. É bom partilhar momentos. Alguém para chorar 

e para partilhar as coisas que se fazem.”

“É importante poder falar, dizer alto o que se passa, ajuda-me imenso. 
Tem impacto nas aulas e na vida, eu penso «posso contar com esta pessoa».”

“Bullying infelizmente é uma coisa que acontece bastante nesta escola. Eu já fui vítima 
de bullying.” 

“Eu já pratiquei bullying. Foi mau porque nessa altura eu andava desorientada; 
eu andava revoltada...andava revoltada, mas não era com ela, era lá em casa. 

Mas ela nunca se afastava de mim. Dizia que tinha pena. Ela insistia em falar comigo 
e eu não queria falar com ela. E acabei mesmo por ser violenta. 

O problema é que ela vinha com conselhos. E eu não queria ouvir conselhos. 
Eu quero falar, mas não quero que me deem conselhos.”

“Normalmente começa sempre pela roupa… a maior parte goza pela roupa.” 

“Eu sofri imenso com o gozo, eu era muito gordo. Passava os dias a pensar 
nisso e passava a vida a correr ao sol só para emagrecer.” 

“Na nossa turma havia um ambiente muito mau. Se começássemos 
a falar uns com os outros, acabava mal. O nosso problema era 

não nos ouvirmos uns aos outros! Gostava que todos se 
dessem bem na turma. [Como resolver?] 

As pessoas conhecerem-se.” 

FALAR DO QUE 
NOS PREOCUPA NA 

ESCOLA

“Os alunos deviam poder falar na escola 
de assuntos que os preocupam.” 

“Há pessoas que têm problemas em comum – podiam 
ajudar-se umas as outras. Devia haver espaço na escola para 

estas pessoas se encontrarem.”

“Ideia: Criar um espaço na escola para desabafar…. um espaço 
sempre aberto, em que entramos e temos lá alguém para falar.” 

“É importante quando falamos e isso não interfere na escola. Às vezes 
contamos coisas aos professores e eles falam uns com os outros.” 

“Gostava que nas aulas se falasse de temas ou dúvidas que os 
alunos têm sobre questões de vida ou questões pessoais (mesmo 

que fosse em anónimo).”

“Às vezes é bom ter alguém com quem falar – alguém 
que não nos julgue e que não vá contar a outras 
pessoas. Se eu pudesse falar ficava com menos 

peso, mais leve, sem estar sempre a pensar 
no mesmo assunto.” 

COMO SOMOS 
AVALIADOS

“Eu mudava os exames e os testes porque não é 
em 90 minutos que se mostra o que realmente somos 

e sabemos.” 

“Sim, nós queremos ser avaliados… mas avaliar o dia-a-dia, 
a forma como evoluímos. Ser baseado no que realmente  

aprendemos e não nas nossas notas de testes. 
Mostramos o que sabemos sem pressão, através de trabalhos, 

pesquisas, a participação nas aulas.”

“Não é uma nota de um teste que vai provar em 90 minutos que somos 
bons ou maus alunos. Nós somos mais do que uma nota. 

As notas não nos definem (ou pelo menos não deviam).” 

“Às vezes podemos até saber nas aulas, mas os testes correm mal 
e as notas vão abaixo.”

“Se fosse avaliação nas aulas e em trabalhos tínhamos 
melhores resultados, porque estamos sem pressão.” 

AULAS MAIS 
INTERATIVAS

“Nós aprendemos nas aulas que são divertidas!” 

“Aulas em que interagimos com os professores 
e que são práticas.”

“Não ajuda a aprender não haver diálogo entre professores 
e alunos nas aulas.”

“As aulas de que eu mais gosto são aquelas em que participo e em que, 
por vezes, fazemos jogos.”

“Gostava que pudéssemos estar a trabalhar nas aulas 
e a ouvir música ao mesmo tempo.”

“Gostava de poder usar computador e telemóvel nas aulas.” 

“As aulas de que eu mais gosto são aquelas interativas, 
em que tiramos muitas dúvidas e em que o professor «sente» 

o que está a fazer.”

“Uma ideia podia ser darmos partes das aulas 
(o professor avisa na aula anterior). 

Assim ajudamos os outros a aprender.”

“Há aulas em que o professor entra e só fala e diz-nos 
para copiar coisas. Gostávamos que a aula 

fosse muito diferente.”

É 
IMPORTANTE 
O RESPEITO…

“Gostamos de aprender, mas nem sempre fazemos 
por isso. Há aulas que são uma confusão… porque não 

estamos a gostar de estar ali.”

“Quando não cumprimos, parece que alguns professores não se 
importam.” 

“Às vezes há vandalismo e agressividade… gostávamos que fosse 
diferente.” 

“Para acabar com a desorganização é preciso respeito pelo profes-
sor… autoridade e afeto. É mais fácil com um professor que nos mostra 

que gosta de ensinar.”

“Os professores deviam impor respeito, mas sem intimidar tanto.” 

“Um ambiente que não intimida é onde nos sentimos seguros 
e à vontade.”

“Gostamos daquelas aulas em que dizemos qualquer 
coisa e não temos receio da reação, há outras 

em que pensamos que é melhor não dizer 
nada.” 

 



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA BÁSICA GARCIA D’ORTA
 - CASTELO DE VIDE

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Básica Garcia d’Orta, 32 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA …

“Para mim, uma escola de sonho seria onde fizéssemos 
jogos sobre a matéria, mas também tivéssemos aulas 
normais a escrever, e mais tempo de intervalo!”

“Os alunos são como os guarda-redes. Têm a melhor 
visão do jogo. Os alunos estão naquela situação. 
Dizem para respeitarmos os mais velhos, mas os mais 
velhos também têm de nos respeitar a nos e às nossas 
opiniões.”

 

“O professor criou um site para estudarmos melhor. 
Nós usamos o site para estudar, tirar resumos, jogar 
jogos para decorar coisas e sítios (países, etc.). Não 
é só os conteúdos do livro, tem outros conteúdos. 
Preferimos estes trabalhos de casa porque são mais 
divertidos.”

“Se tivéssemos mais tempo para estarmos juntos, 
tínhamos maior rendimento escolar. Chegávamos mais 
cedo à escola…”

PROFESSORES 
CRIATIVOS 

E MAIS PRÓXIMOS…

“Uma vez estávamos na aula e o professor disse 
«façam silêncio e ouçam a chuva a cair». Foi mesmo fixe! 

Tão diferente… ficámos todos parados. O mesmo professor faz 
muitos intervalos ao longo da aula para nós descansarmos.”

“Quando demos a linha em espiral o professor desenhou um caracol 
com a cara do professor. Ainda nos lembramos desta aula…”

“O professor deve ser rígido, mas com capacidade para ajudar todos os 
alunos com a atenção de que necessitam. Capaz de brincar mas que consiga 

acabar com a brincadeira se os alunos abusarem.”

“Os professores podiam deixar de ser adversários se nos tratassem melhor, 
fossem mais próximos.”

“As melhores aulas são aquelas em que o professor explica devagar 
e se alguém precisar explica outra vez.”

“Há um professor que fala connosco sobre outros temas. 
Já estivemos a falar do Donald Trump com ele.”

“Gostava que os professores explicassem mais 
aprofundadamente, num determinado tempo, 

a cada aluno ou de dois em dois.”

O ESPAÇO DA 
ESCOLA – UM ESPAÇO 

DOS E PARA OS ALUNOS!

“O campo de futebol pode servir para: jogar 
futebol, jogar futebol humano, para nos divertirmos, estar 

com os amigos.”

“A comissão de alunos no ano passado organizou um concerto. 
Deu para aproveitar o espaço e foi divertido! A escola não é um 
sítio só para estudar – a escola também serve para socializar com 

os amigos.”

“O horário do bar não é o melhor...”

“Se fosse diretor, mudava os horários do bar 
e da sala dos alunos.”

“Deviam mudar os horários 
e funcionamento da papelaria.”

“Uma escola deve ter aquecimento e ar condicionado.”

“É importante a escolar estar limpa em termos de 
higiene. Podiam pôr os alunos a apanhar 

lixo, todos juntos. Pôr mais caixotes 
do lixo.”

OS AMIGOS – 
A NOSSA TRIBO.

“Gosto de ir à escola por causa dos intervalos 
e o tempo que passamos com os amigos.”

“É importante que a escola crie mais espaços para conviver. 
As pessoas às vezes não se sentem bem, ficam solitárias, com 

depressões, sozinhas e precisam de desabafar.”

“As pessoas precisam de ser felizes. Estar com os amigos deixa-me 
feliz! As pessoas que andam mais tristes, pode afetar o trabalho na sala 

de aula. E pode afetar os testes, não estar com atenção nas aulas.”

“Na aula de história estávamos a dar as Tribos, então tivemos uma ideia: 
fazer um biface (uma arma que os homens da idade da pedra usavam). 

Todos os intervalos íamos para lá. Era uma coisa nossa, da nossa 
turma.”

“É importante para os alunos porque é uma coisa criada por nós, 
alunos. Passávamos mais tempo juntos, éramos uma tribo, 

mesmo!”

“Com isto, aprendemos a partilhar com todos; 
a saber estar com outras pessoas; aprender a 
respeitar o espaço dos outros (havia várias 

cabanas).”

AULAS 
DINÂMICAS, 

TECNOLÓGICAS, 
INTERATIVAS…

“As minhas aulas preferidas são aquelas 
em que posso participar.”

“Numa aula de físico-química, usámos o campo de basquetebol e futebol 
para fazer uma experiência do sistema solar. Foi um dia divertido!  

Foi a única aula em que pudemos sair e desfrutar da luz solar em vez 
de estarmos fechados na sala de aula. Todos participámos. 

Estivemos a fazer cálculos.”

“Gosto de professores que usam powerpoint e conversam 
com os alunos sobre a matéria.”

“Os professores podiam ensinar-nos com jogos.”

“A professora disse para lermos um livro e depois o teste foi responder a perguntas 
sobre o livro nos tablets. Gostamos muito mais assim. Estamos mais habituados aos 

telemóveis e aos tablets, é como nos sentimos mais seguros.”

“Nós somos da atualidade e precisamos de tecnologias – trabalhamos muito 
melhor com a tecnologia do que com os livros. 

É mais do nosso tempo, geração.”

“Um teste prático - um trabalho prático, uma experiência - 
é melhor, porque ficamos menos nervosos. 
Nos testes práticos, estamos todos juntos.”

“Gostava de poder falar com os amigos. 
Devíamos tirar uns minutos das aulas 

para conversar.”

TEMPO PARA 
DESCANSAR…TEMPO 

PARA OUTRAS COISAS!

“O que me desmotiva a vir para a escola é ter sono de 
manhã; começar muito cedo; passar muitas horas na escola 

e quase não passar tempo com a minha família.”

“Não gosto de acordar demasiado cedo e pensar que 
os intervalos são demasiado curtos.”

“As pausas durante a aula são muito importantes: ajudam-nos a ficar 
menos tensos. Descansamos o cérebro. Quando não há pausas e a profes-

sora está sempre a falar, ficamos aborrecidos e maldispostos.”

“Uma escola de sonho teria horários mais flexíveis.”

“A duração das aulas deveria ser mais curta, e teríamos mais tempo para 
conviver com os colegas.”

“As aulas deviam começar mais tarde e deviam demorar menos 
tempo. Nós até aguentamos o primeiro tempo das aulas, mas no 
segundo já estamos cansados. Nós somos estudantes, precisamos 

de descansar. Estudamos muito, escrevemos muito.”

“Podíamos passar menos tempo na escola. 
O tempo de aula devia ser mais curto, por exemplo, 

de 50 minutos, e termos mais atividades 
sobre a matéria.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA BÁSICA DE MARINHAIS
 - SALVATERRA DE MAGOS

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Básica de Marinhais, 52 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



O QUE NOS INSPIRA …

“Motiva-me saber que na escola vou aprender coisas 
importantes para o meu futuro.”

“Quando temos boas notas, sentimo-nos felizes. 
Gostamos de ser recompensados pelo nosso 
trabalho.”

 

“Quero ser alguém na vida!”

AULAS 
DIFERENTES E 

CHEIAS DE TECNOLOGIA

“As mochilas são muito pesadas! Quando 
ficamos até às 17h não gostamos de ter esse peso 

todo. Uma vez fiz uma experiencia e a minha mochila 
tinha 7 quilos.”

“Uma sugestão para andarmos menos carregados é passarmos 
a utilizar tablets nas aulas. Podíamos ter aplicações para cada 

disciplina e tornar as aulas mais interativas.”

“Uma escola de sonho seria uma escola cheia de tecnologia!”

“As aulas que eu menos gosto são aquelas com matéria repetitiva 
e aborrecida.”

“Uma vez tivemos uma aula de apoio lá fora. Foi muito 
diferente! Lá fora temos mais espaço e sentimo-nos mais 

livres, mais tranquilos, mais confortáveis.”

TEMPO 
PARA 

DESCANSAR

“Temos muito tempo seguido de aulas. 
Gostava que tivéssemos um mini-intervalo 

a meio das aulas.”

“Era importante para nós ter intervalos maiores 
e aulas mais curtas, 

de 50 minutos e não de 90.”

 “Custa-me ter de passar o dia inteiro na escola.”

“Gostava que tivéssemos mais tardes livres 
para convivermos mais. 

Às vezes ando sempre a correr 
por ter muitas aulas e chego 

a casa morta.”

ESPAÇOS 
VERDES TORNAM A 
ESCOLA MAIS VIVA

“Nesta escola cada turma tem o seu espaço e nos 
intervalos cada turma vai para lá. Isto não é definido 

pela escola, simplesmente acontece.”

“Ter espaços verdes na escola é bom, muitas turmas usam 
para convívio. É fresco e tem muito espaço livre.”

“A natureza transmite a sensação de podermos estar em convívio.
 Já não dá aquela sensação de ir ao telemóvel. 

Uma vez fizemos uma cabana para brincarmos.”

“Algumas árvores da escola causam alergia às pessoas. 
Há alunos que ficam com muita irritação nos olhos, 

na garganta e no nariz. Estes pólens, por vezes, afetam 
a minha concentração nas aulas.”

“O piso é muito áspero. Se cairmos podemos aleijar-nos. 
A sugestão era pôr relva sintética ou verdadeira 

e nivelar o campo.”

“Espaços verdes tornam a escola mais viva. 
Por isso, gostávamos que houvesse 

flores.”
 

UMA ESCOLA 
COM MAIS 

ATIVIDADES

“Nós gostamos de uma aula com atividades. 
A aula vai ser diferente, não vai ser sempre a mesma 
coisa, é mais fácil aprender. Quando só escrevemos, 

ficamos mais cansados.”

“Gostava muito que fizéssemos mais atividades 
com outras escolas, como atividades desportivas.”

“Nem todos usamos o campo de futebol. 
Podiam mudar este espaço de acordo com o que os alunos 

lá quisessem estar. Por exemplo, cada aluno votava na 
atividade 

que mais gostava e adaptava-se o campo.”

“Gostava que a Associação de Estudantes 
organizasse 

mais convívios e atividades, 
tipo teatro.”

 

O MELHOR 
DESTA ESCOLA SÃO 

AS PESSOAS

“Esta escola ajuda-me a saber 
lidar com pessoas completamente 

diferentes a mim.”

“As boas funcionárias são calmas, falam connosco 
normalmente. São simpáticas, dão conversa. 

Brincam connosco, perguntam como correm as aulas. Se nos 
conhecerem pessoalmente, fazem perguntas sobre nós. 

Brincalhonas, divertidas, animadas.”

“O melhor da escola é poder passar 
tempo com os amigos.”

 “É importante ter um amigo de confiança porque assim 
sabemos que podemos contar com ele. Se nos acontecer 

alguma coisa ele vai estar lá para nos ajudar.”

“Tinha mais atenção se fosse um amigo meu 
a explicar. Ele explica de uma maneira 

mais igual a nossa.”

PROFESSORES 
COMPREENSIVOS 

E QUE SAIBAM BRINCAR

“Quando há muita gente distraída na aula, 
a professora faz piadas com a matéria. 
Interage connosco, brinca com a matéria 

para decorarmos melhor.”

“Às vezes temos medo da reação. Há professores que não 
nos compreendem. Há professores a quem damos uma opinião 

e eles levam a mal.”

“Se um aluno fizer uma pergunta e o professor disser logo que 
não, o aluno vai ter medo de voltar a tirar dúvidas 

da vez seguinte. A mim já me aconteceu.” 

“Nós devemos falar com os professores sobre coisas que 
eles não percebem sobre nós. Se falarmos, 

eles vão perceber-nos melhor.”

“Precisamos de professores com experiência, 
que seja simpáticos, que saibam ensinar 

e brincar quando for preciso.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE MORA
 - ALENTEJO CENTRAL

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Básica e Secundária de Mora, 56 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



  
O QUE NOS INSPIRA …

“A escola é como se fosse a nossa segunda casa, 
é onde passamos mais tempo.”

“Venho à escola para estar com os meus amigos e 
para ter aulas. Assim poderei ter algum futuro na 
vida.”

 

“É importante um Ministro da Educação estar 
disponível para ouvir os alunos e ajudá-los.”

“Gosto de ir à escola para ter boas notas e orgulhar 
a minha família.”

OS TEMPOS 
NA ESCOLA

“Acho que passamos demasiado 
tempo na escola. A carga horária é 

muito pesada. É excessiva!”

“Para nós o tempo de intervalo é muito 
importante. Mas às vezes os professores não 

nos deixam sair logo.”

“Se eu fosse diretor desta escola, diminuía 
o tempo de aulas de 90 minutos para 
50 minutos e fazia um horário menos 

carregado.”

OS 
ESPAÇOS DA 

ESCOLA À NOSSA 
MEDIDA

“Uma sala de aula ideal teria luz a entrar por cima. 
Cores. Muitas cores! Púnhamos as mesas em “U” para 
estarmos mais próximos dos amigos. Assim temos sempre 

alguém por perto e podemos pedir ajuda.”

“Gostava que se pintasse o pavilhão da escola e que os livros 
fossem grátis.”

“Na nossa escola, as casas-de-banho são um problema. 
Os tampos da sanita estão partidos, não há higiene. Antes havia 
uma empresa que vinha cá limpar, mas agora a escola ficou sem 

dinheiro e, por isso, está muito mais suja.”

“Gostávamos de ter mais momentos de descontração na 
escola. Podia haver mais bancos debaixo das árvores e 

bicicletas para a gente dar umas voltinhas e esticar 
as pernas.”

“No parque podemos ser crianças! 
É confortável e faz sombra.”

PROFESSORES 
PRÓXIMOS 

E DIVERTIDOS

“Os professores deviam ser alegres, interessantes, fixes e 
motivadores. Capaz de dar aulas mais práticas e interativas.”

“Os professores fixes explicam a matéria com exemplos. 
Nas aulas de História estamos a dar os reis e quando vamos ao 

quadro é como se fôssemos esses reis.”

“Uma vez estivemos à conversa com um professor durante uma hora, 
nunca nos esquecemos dessa conversa. Ainda hoje nos lembramos do que 
aprendemos nessa aula. A professora para dar a matéria contava histórias 
da vida dela. Eu para me lembrar da matéria, lembrava-me das histórias.”

“Às vezes sinto que os professores não compreendem os alunos. 
Valorizamos muito quando os professores têm mais paciência e explicam 

a matéria mais do que uma vez.”

“É importante para nós que os professores não façam distinção 
de alunos e que respeitem todos.”

“Às vezes gostava que a forma de ensinar fosse diferente. 
Que os professores não gritassem tanto mas ensinassem 
mais. Que pedissem mais a opinião dos alunos e não 

passassem a aula inteira a falar.”

NA NOSSA 
ESCOLA TAMBÉM É 

IMPORTANTE…

“«Anda cá Kodu, és tão fixe!» Faz diferença ter um 
cão na escola, toda a gente brinca com ele. Devíamos ter 

uma mascote da escola, tipo o cão.”
 

“Na escola é importante sentirmo-nos seguros. Sentimo-nos seguros 
com mais funcionários espalhados pela escola.”

 
“Valorizamos muito termos autocarros que nos levam todos os dias para a 
escola e o facto de a Câmara pagar o passe. O ambiente nestas viagens 

é muito bom!”

“A Associação de Estudantes deve organizar mais eventos e atividades 
para os alunos para que a escola seja mais do que ir às aulas. 
Para além disso, tem um papel importante de animar os alunos 

e acompanhá-los no seu percurso escolar.”

“Se eu fosse Ministro da Educação tentava encontrar alunos 
realmente interessados em mudar o mundo e mudar a 

escola. Quando encontrasse, tentaria perceber o 
que está mal nesta escola para fazer dela 

um espaço melhor.” 

A AMIZADE 
AJUDA-NOS 
A CRESCER

 “O que me faz vontade de ir à escola é estar com 
os meus amigos. Quando chego sinto-me feliz porque 

volto a estar com os meus amigos e, para mim, eles são a 
minha família. Estar com eles traz-me felicidade!”

“Quando estamos ao pé dos amigos e não percebemos bem a 
matéria, podemos sempre pedir ajuda. Às vezes até nos ensina 

melhor, na nossa linguagem.”

“A amizade ajuda-nos a crescer. 
É importante em qualquer lado.”

 “Estar na escola é também uma oportunidade para 
estar com os amigos que moram longe 
e que de outra maneira não os víamos.”

“O que há de melhor nesta escola 
são os amigos.”

AS AULAS 
ONDE APRENDO 

MELHOR

“As aulas que eu mais gosto são práticas, divertidas e 
interessantes. São aquelas onde aprendo melhor.”

“Não aprendemos tão bem nas aulas em que o professor passa o 
tempo todo a dar a matéria e nós a tirar apontamentos.”

“Gostamos de aulas mais interativas. Se falarmos com alguém que tenha 
uma opinião diferente da nossa, se calhar vamos ter outras ideias. 

Ficamos a perceber mais sobre o assunto!”

“Numa escola de sonho seriam os alunos a escolher as disciplinas.”

“Às vezes podíamos fazer mais experiências, vir para a rua, ter aulas ao ar 
livre. Assim estamos mais descontraídos, com energia e vontade de fazer 

as coisas.”

“Só é pena não termos muitas visitas de estudo. Há três anos que 
não temos. Nesses passeios, nós aprendemos melhor porque quando 

vemos 
as coisas associamos melhor a matéria.”

“Ao estarmos num ambiente que gostamos é tudo mais 
fácil temos mais interesse para aprender. Não 

significa que vamos passar a gostar da disci-
plina mas sempre é melhor.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALJUSTREL
 - ALJUSTREL

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola secundária de Aljustrel, 52 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



  
O QUE NOS INSPIRA …

“Para mim uma escola de sonho devia ser uma 
segunda casa para os alunos, sentirmo-nos bem e 
seguros devia ser o principal objetivo.” 

“A escola é o local onde aprendemos a ser alguém no 
futuro, que nos ajuda a compreender o passado, o 
presente e futuro da nossa sociedade e nos ajuda a 
relacionarmo-nos com os outros.” 

 

“O melhor da escola são as pessoas e o ambiente 
da escola que é muito bom.”

“Adorava uma escola com mais tecnologia.”

AQUI 
NA ESCOLA…

“Às vezes temos salas que não são perto, 
é uma numa ponta e outra noutra e só aí perdemos 
o intervalo. Cada turma podia ter uma sala sua, 

sempre a mesma sala. Por causa do peso das mochilas e tudo!”

“Se não tivesse o apoio, não comia sandes na escola. 
Pelo menos não passamos fome, né? E ver os outros a comer e não comer. 
A escola devia ser de borla. Podia investir pagando os manuais, réguas, 

compassos, etc.”

“É mesmo importante para nós as casas de banho limpas.”

“Adoramos a biblioteca, tem sofás e há silencio.”

“A escola não tem elevadores. Ter aulas nos pisos superiores é complicado 
se tivermos algum problema.”

“Se os funcionários fossem mais simpáticos era tudo melhor! 
Quando nos ajudam é muito melhor.”

“Gostava de mais espaços para os alunos ficarem nos intervalos, 
aqui neste corredor as pessoas sentam-se nos canteiros 

e nas escadas...”

“Quanto mais confortáveis estivermos no espaço de 
descanso dentro da escola, melhor estamos com os 

professores, com os funcionários, connosco 
próprios, nas aulas!”

QUANDO 
NOS DIVERTIMOS 
A APRENDER…

“É importante mudar de espaço, é cansativo sempre a mesma 
coisa. Já sei para o que venho. É fixe não saber o que vem, ter 

aulas ao ar livre, ter sempre coisas diferentes.”

“Gostávamos de ter acesso, e usar nas aulas, a escola virtual, em vez de 
usarmos só os livros.”

“É preciso lembrar que os alunos aprendem a velocidades diferentes, e com tanta 
matéria não dá tempo para todos perceberem e conviverem e não stressarem.”

“Adoro as aulas em que metemos os fones e podemos ouvir as nossas músicas enquanto 
fazemos os exercícios.”

“Gostava que se desse mais atenção às propostas dos alunos.”

“Gostava de andar em movimento nas aulas.”

“Ficava com mais vontade e não era tão desgastante estar sempre a ouvir a mesma matéria 
se fizéssemos um jogo relacionado com a matéria.”

“Por exemplo, com os Lusíadas estamos só a ouvir… gostávamos de ler mais, interagir 
mais, fazer um teatro, termos de procurar algo…” 

“Podemos estar a conversar enquanto fazemos o trabalho, estamos a interagir. 
Em comunicação.”

“Nós, nas aulas, estamos sentados a ouvir, só.  Se estivermos sentados 
em roda estamos todos a olhar uns para os outros, estamos a expor 

as nossas opiniões. Senão é sempre a mesma rotina, todos 
os dias.”

“Quando brincamos e nos divertimos a 
aprender.”

CONVIVER 
COM OS AMIGOS 

É O MELHOR

“O que me faz ter vontade de vir para a 
escola são os meus amigos.” 

“Se transformasse alguma coisa era
 a união dos alunos. Fazia atividades para melho-

rar a relação de todos os alunos”. 

“Gostávamos muito de melhorar a sala de convívio.”

“Gostávamos que a sala de convívio fosse 
confortável, para conviver e descontrair. 

Podia ter jogos e sofás. 
Um sítio para estarmos felizes e termos 

vontade de vir para a escola.”

MAIS 
ATIVIDADES!

“Podíamos ter rádio na escola 
com a nossa música.”

“Gostamos muito das atividades interativas 
com os alunos que às vezes acontecem na escola.”

“Não costumamos ter visitas de estudo, devia haver mais. 
Nas visitas de estudo ganhamos mais confiança. 
Quando voltamos está tudo mais contente!”

“Nas visitas de estudo até os professores andavam 
lá a brincar. É importante mudar de espaço, 

é cansativo sempre a mesma coisa.”

“Não dá vontade de ir para escola ser sempre 
praticamente a mesma rotina, 

podia haver mais atividades.”
 

HÁ 
PROFESSORES 

ESPETACULARES

“Um professor que gosta dos alunos, 
que se preocupa e é amigável.”

“Gostamos porque antes de dar uma matéria 
a professora pergunta como gostávamos de aprender!”

“Um professor que não se irrite com os alunos 
quando eles não conseguem perceber.”

“Professores explicam de forma simples e divertida, sem grandes complicações.”

“Professores falam connosco como se fossem da família. 
Essas aulas são mais fáceis de aprender e de nos relacionarmos.”

“As aulas são espetaculares porque os professores gostam de nós e demonstram-nos.”

 “As aulas de que mais gosto são aquelas em que o professor nos conta histórias da vida.”

“Quando os professores explicam com calma, bem dispostos e sem olhar sempre para o relógio.”

“Quando um professor é capaz de brincar connosco.”

“Víamos um filme no meio da matéria… a professora era bué livre, mandava-nos fazer desenhos, 
dava exemplos, perguntava sobre nós” 

“Numa escola de sonho havia contacto pessoa a pessoa, era mais amiga e dinâmica, 
e as pessoas não tinham negativa!”

“Uma vez a professora convidou-nos para irmos pintar paredes na casa dela! 
É uma coisa que não costumamos fazemos, foi mesmo bom.”

“Se calhar até achávamos as aulas mais interessantes, se pudéssemos 
tratar de forma menos formal, com mais intimidade, 

até nos sentíamos mais à vontade 
para fazer perguntas.”

É PRECISO DAR 
ATENÇÃO AOS TEMPOS 

NA ESCOLA…

“Intervalos de 30 minutos pois o tempo que temos 
normalmente não dá para recuperarmos da aula, 

nem para descontrair e conviver o necessário.”

“Os horários não deviam ser tão longos porque nos temos atividades 
e outras coisas que precisamos fazer também.”

“As aulas começam excessivamente cedo, alguns temos que acordar 
as 5h30 para estarmos prontos para apanhar o autocarro

 e isto prejudica nas aulas.”

“Uma hora e meia de aula é mesmo muito difícil!”

 “Tentaria de alguma forma diminuir as horas de aula, aproveitando melhor 
o tempo de concentração… 60 minutos em vez de 90 minutos.”

“Gostava de em cada aula ter 15 minutos para descontrair um pouco, 
e que os professores pudessem falar descontraidamente connosco.”

 “Era bom que nas aulas houvesse um equilíbrio entre trabalho 
e descanso.”

 “Gostava de uma aula em que temos tempo para brincar, 
trabalhar, descansar e aprendemos sem pressas, 

sem pressão para aprender rápido.”

 “É difícil quando os professores explicam 
tudo muito à pressa.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA 
DE PAREDES DE COURA - VIANA DO CASTELO

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Básica e Secundária de Paredes de Coura, 
78 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



  
O QUE NOS INSPIRA …

“A amizade entre alunos e professores.”

“Pôr um sorriso na cara de cada um! Ajudar para 
que Portugal se torne mais inteligente e com mais 
sabedoria, pois tudo começa com os alunos, nós!”

“A comida e os funcionários!”

 

“A diversão que temos no recreio.”
 
“A facilidade com que um aluno pode pedir ajuda a 
um professor ou colega, e um ambiente calmo, como 
o da biblioteca escolar.”

“Conviver com os amigos e querer ter um bom futuro.”

OS HORÁRIOS 
E AS NOSSAS 
ATIVIDADES

“Devíamos diminuir o tempo das aulas, pois os alunos 
não se conseguem concentrar durante tanto tempo! Passar de 

hora e meia para uma hora.”

“Pôr matraquilhos na escola!”

“Queria que houvesse mais tempos livres.”

“Fazer atividades interessantes em dias especiais!”

“Os intervalos de 5 minutos parecem de 1. Os de 25 minutos são ótimos. 
Podemos passear, comer à vontade.”

“A maioria das atividades são durante a tarde e nós não temos tardes livres. 
Até ao ano passado toda a gente tinha tempo para atividades. 

Agora não, não sei o que aconteceu.”

“No dia todo, é nos intervalos que nosso cérebro consegue 
descansar. Descansamos e convivemos.”

“Eu acordo 2h30 antes de vir para a escola. 
O autocarro passa demasiado cedo a minha porta 

e chego a escola demasiado cedo. 40 minutos antes 
das aulas. Sugestão: 

arranjar outro autocarro… “ 

SENTIR-ME 
EM CASA:

“Se eu fosse diretora da escola, acima de tudo, 
ajeitaria as salas de aula para que os alunos se 
pudessem sentir em casa e mais confortáveis.”

“Gostaria de ver funcionários mais simpáticos e amigos.”

“Devíamos proteger o Campo de Jogos da chuva!”

“Esforçarmo-nos para diminuir o lixo nos recreios.”

“Gostava de tornar a escola mais interativa com jogos de tabuleiro 
divertidos e adição de salas de convívio e estudo.”

“Era justo haver internet para todos. Tal como dizem, nós somos a 
geração da tecnologia, estamos constantemente ligados à internet. 

Pode ser um  passatempo: às vezes estamos nos intervalos sem nada 
para fazer e podemos jogar um bocadinho. Serve para jogar; para 

convivermos; e também para estudar, claro.”

“A comida é ótima. Cozinha-se muito bem. Não é fácil 
cozinhar para tanta gente em conjunto. Toda a gente 

diz que a comida desta escola é a melhor de 
Paredes de Coura! Mesmo assim podiam 

variar os pratos de vez em 
quando.”

VAMOS 
INOVAR!

“A mochila é muito pesada. Na quinta-feira temos 
aulas e ainda temos educação física. Alguns de nós 
também têm musica e ainda trazem os instrumentos.”

“Livros digitais. Um livro só da para um ano e os digitais dão 
sempre: gasta- se menos papel. 

Somos as primeiras gerações a nascer com as máquinas a nossa volta. 
Nem sabemos como aprendemos tão rápido, já é tão natural… 

A mais valia é para a nossa saúde.”

“De vez em quando vem aí uma associação de animais e costumam 
trazê-los para lhes darmos miminhos. Devia haver uma mascote da escola!”

“Há alunos que têm problemas em casa e muitas vezes acabam por não 
prestar atenção. Nós deveríamos nos preocupar mais com essas pessoas 

ou até arranjar mais psicólogos.” 

“Devia haver sofás em melhores condições.” 

“Não devia haver: Preconceitos!”

“Gostava que houvesse tablets para pesquisar a informa-
ção que não sabemos.”

“Videos e Filmes sobre a matéria!”

RELAÇÕES 
NA ESCOLA

“A amizade é importante para tudo. Para 
sermos felizes, ter alguém com quem partilhar 
as coisas. Para poder mos desabafar. É o mais 

importante acima de tudo A escola concentra-se no 
ensino e depois disso há muito pouco. Se tivermos 

dificuldades, temos ajuda.”

“Sugestões: convívios com outras escolas, atividades.”

“Na turma somos amigos uns dos outros: conhecemo-nos 
há muito tempo, conhecemos a pessoa por dentro, somos 

uma turma unida. Como somos poucos convivemos 
mais, há menos grupos. Também se reflete na sala de 

aula por causa do barulho.”

“O que me dá vontade de ir à escola é 
conviver. Estar com os meus amigos.”

AS AULAS 
DESTA ESCOLA

“As aulas são muito fixes. Podemos falar com os 
colegas e tudo…”

“No 5º e 6º ano, íamos para o rio, interagíamos com  
a natureza, víamos animais e plantas e falávamos sobre isso. 

Se lermos as coisas, chegamos aos testes e já não sabemos bem. 
Se experimentarmos lembramo-nos sempre.”

“Quando são divertidas estou muito mais atenta.”

“As melhores são aquelas em que os professores nos percebem. 
Se metem no nosso lugar.”

“Prefiro as aulas calmas, com métodos mais divertidos 
e interativos.”

“Não devia haver aulas em que os alunos não participam. Pare-
cem palestras, ficam cansativas de tanta matéria.”

“Gostava de ver aulas mais sérias, mas com momentos de 
descontração e intervalos mais longos.”

“Gostava que houvesse mais silêncio para 
na sala para assimilar melhor a 

matéria.”

OS 
MELHORES 

PROFESSORES

“Queremos professores que expliquem 
bem e calmamente, e que deem tempo para 

fazer os exercícios.”

“Divertido e que interaja com os alunos.”

“Professores cativantes, sempre com um sorriso na 
cara, para tornar a escola mais feliz. Uma pessoa 

pode mudar a escola inteira.”

“Têm uma interação mais alegre com os alunos.”

“Numa escola de sonho tentariam ouvir ao 
máximo os alunos para saber as situações que 

poderiam ser melhoradas e preocupa-
rem-se com as opiniões de todos os 

alunos.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA 
DE ÍNFIAS - VIZELA

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Básica e Secundária de Ínfias, 60 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



  

              

O QUE NOS INSPIRA …

“Aqui sentimo-nos em casa.”

“O melhor desta escola é o facto de haver bastante 
liberdade de pensamento.”

“Nós sabemos que estamos a contribuir para o melhor 
funcionamento da escola.”

 

“Aqui a diretora é super fixe, dá-se bem com toda 
a gente, ajuda-nos na aprendizagem porque nos 
motiva!”

“A disponibilidade dos professores é o melhor desta 
escola.”

QUEREMOS UMA 
ESCOLA COM 
ATIVIDADES!

“Pensamos sempre «que fixe, vamos ter uma atividade!» Nas 
atividades aprendemos de forma diferente não estamos só a 

escrever a escrever.”

“Queremos uma escola com atividades! Os professores também vêm 
as atividades e eles convivem connosco.” 

“Visitas de estudo, atividades que façam com que os alunos interajam 
com outras pessoas e outros meios e que nos façam pensar o dia-a-dia!”

 “Podiam criar clubes para o final do horário escolar!”

“Podíamos criar uma rádio escolar, eventos, concursos e peças de teatro.”

“A A.E. podia fazer mais atividades para manter 
a escola ativa e divertir os alunos.”

“A biblioteca promove atividades que nos fazem crescer em cultura. 
Sabemos o que se passa em Portugal e no mundo.”

“Adorava uma escola com momentos musicais.”

“Gostava de uma escola com desporto todos os dias.”

 “O voluntariado é o melhor, foi o que nos fez crescer.”

“O projeto de voluntariado Missão Padrinhos é importante, 
crescemos como pessoas! Vemos o mundo de outras 

perspetivas. Antes olhávamos, tínhamos pena e 
dizíamos «epa, coitado».  Agora não ve-

mos defeitos nas pessoas.”

APRENDEMOS 
AO MESMO TEMPO QUE 

NOS DIVERTIMOS

“Aulas divertidas e ao mesmo tempo educativas. 
Fazer jogos relacionados com a matéria, ver filmes.”

“Aulas com música ambiente enquanto fazemos exercícios. 
Nós quando temos música ambiente ficamos mais tranquilos e fazemos os 

exercícios com mais tranquilidade, ficamos diferentes.” 

 “Temas explicados de formas diferentes cativam-nos. 
Usar o quadro interativo e powerpoint ajuda.”

“Gosto das aulas em que tenho liberdade de expressão 
e ninguém me julga ou repreender pela minha opinião.”

“Aulas em que damos no início a matéria e depois fazemos exercícios, 
sem a preocupação do tempo.”

“Gosto quando debatemos assuntos relacionados com a matéria.”

“Aulas em que podemos falar abertamente sobre assuntos que nos interessam.” 

“Podíamos ter aulas ao ar livre.”

“Gostava que nas aulas falássemos sobre coisas que se estão 
a passar neste momento.”

“Gostava que me perguntassem o que sinto, por exemplo sobre 
a matéria, a pressão, os testes, etc..”

“Gostava que acontecesse um dia 
os alunos serem professores.”

“Aulas em que interagíamos 
com outras turmas.” 

ESPAÇOS DA 
NOSSA ESCOLA…

“Queremos manter os espaços verdes na escola. 
Podíamos transformar: cuidar melhor deles, não deitar 

lixo.”

“Temos uma horta atrás da escola e alguns professores vão para lá 
com os alunos para plantar.”

“O melhor espaço é a biblioteca. É onde posso estudar e relaxar com 
os meus amigos. Gostamos do espaço como ele está: é acolhedor e 

confortável.”

 “Adorávamos melhorar o campo de futebol, ter relvado sintético.”

“Podíamos pintar a escola e ter sempre música ambiente.”

“Quase não usamos as casas de banho da escola, não gostamos de lá ir.”

 “Gostava que existisse um lugar amplo, de convívio, confortável para os 
alunos e um lugar para estudar.”

 “Gostávamos de transformar a sala do aluno, tem muito espaço va-
zio e podia ser mais confortável. Uma sugestão era uma votação 

entre todos os alunos para escolher o que queríamos.”

“Gostávamos de ter cacifos maiores e mais seguros.”

“O auditório é espaço muito fixe que ate 
podíamos usar mais.” 

COMO EM 
CASA… UMA SEGUNDA 

FAMÍLIA

“Aqui na escola é tudo assim… no bar, na secretaria. 
Ajudam-nos, é tudo assim: liberdade. Uma família. Uma 

casa. A nossa segunda família. Aqui na escola estamos todos 
juntos.”

“Quando dizemos casa significa a harmonia entre todas as pessoas. 
Passamos mais tempo aqui do que na nossa casa mesmo. Passas nos 

corredores e é «olá, tudo bem?».”

“O melhor desta escola são os funcionários divertidos e exemplares.”

“Chegamos lá, eles são simpáticos, entramos e olham para nós e param 
o trabalho para nos ajudar no que precisamos.”

“Há muito carinho, respeito e interação.”

“O que me dá vontade de vir para a escola é estar a conviver 
com os meus amigos.”

“Eu não misturaria alunos de secundário, 2º e 3º Ciclos. 
São muito diferentes e acho que dessa maneira muitos 
alunos se iam sentir muito mais alegres e confortáveis.”

TEMPOS E 
ROTINAS…

“Não existe grande vontade de vir 
para a escola por ser sempre a mesma 

rotina.”

“A excessiva carga horária e a acumulação 
de testes é o que torna mais difícil.”

“As aulas começam muito cedo!”

“Custa ter que acordar cedo e com 
demasiadas preocupações, com testes e 

trabalhos…!”

“Se as aulas a começassem mais 
tarde ajudava a estar mais 

atento.”

A FORMA 
COMO SOMOS 
AVALIADOS…

“Gostava que fossem retirados os 
exames.”

“Punha os exames a valer menos para 
a nossa nota final!”

“Gostava de uma escola sem testes!”

“Os momentos de avaliação, como os exames, 
fazem stressar muito os alunos, fazem mal ao 

nosso 
bem-estar na escola.”

“Eu mudava a forma como somos 
avaliados.”

OUVIR 
OS ALUNOS…

“Uma ideia era direção reunir com os 
alunos todas as semanas.” 

“Podia haver um espaço de partilha onde os 
alunos podiam contribuir com ideias para eventos e 

atividades da escola.”

“Podíamos fazer uma conferência com os 
representantes de cada escola, ouvir os vários 

alunos.”

“Gostava que os alunos mostrassem as suas 
opiniões.”

“A Associação de Estudantes podia es-
tabelecer mais a ligação entre 

alunos e direção.”

PROFESSORES 
E ALUNOS…

“O que mais me dá vontade de vir para a escola 
é a interação professor-alunos: perguntas e pensamentos 

em comum.”

“Professores que não gostam de explicar é o que torna mais difícil 
aprender.”

“Quando os professores só falam muito rápido e não interagem com os 
alunos é mais difícil.”

“Uma vez a “stora” levou-nos a concertos. Saímos da escola e isso fez com que nós 
depois gostássemos de fazer parte das atividades da escola.”

“Alguns professores sabem interagir com os alunos e dão as aulas de maneira a se 
tornarem mais fixes”

“As ligações entre professores e alunos são ótimas.”

 “É mesmo importante um professor com sentido de humor, divertido.”

“Noutras escolas deve haver aquela distância entre professor – aluno, mas aqui 
não. Até a diretora está muitas vezes cá fora. Podemos contar com ela!”

“Ser diretora de uma escola não é só ser uma pessoa que manda mas 
que comunica com os alunos, que fala connosco, que nos ajude 

a tomar uma decisão. A nossa diretora sabe o nome de cada 
aluno, sabe a nossa história, tem aquele carinho.”

“Um professor que na aula faz com que os 
alunos sejam felizes.”

USAR 
MAIS A 

TECNOLOGIA

“Gostávamos que a escola seguisse o 
avanço tecnológico.”

“Gostávamos de poder trocar os livros 
por tablets - ter manuais digitais.”

“Ter boa internet na sala é importante, às vezes os profes-
sores querem mostrar vídeos nas aulas, mas os vídeos não 

carregam!”

“Hoje em dia não vivemos sem tecnologias. 
É mais emocionante ter aulas com tecnologia!”

“Tecnologia mais presente na sala de aula: se tivéssemos 
um tablet era só por o código e tínhamos os manuais a 

frente ou se tivéssemos um quadro interativo!”

“As aulas eram melhores se tivéssemos mais 
tecnologia e mais um professor na sala.”
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cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
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Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
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A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Secundária Dr. António Granjo, 52 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.
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O QUE NOS INSPIRA …

“Uma escola de sonho é uma escola que 
ouve a opinião dos alunos.”

“Para mim o importante é igualdade 
de oportunidades para todos os alunos.”

“Uma escola em que pudéssemos aprender, mas ao 
mesmo tempo usufruir dos anos que estamos aqui.”

“Há um ambiente acolhedor e de grande 
proximidade entre professores, funcionário e alunos.”

 

“Aqui sinto-me confortável para ser eu próprio.”

“A escola dá imensos incentivos para subir as notas, 
queremos manter estes incentivos!”

“O melhor da escola é a ajuda que todos nos dão, 
há prontidão para resolver os nossos problemas.”

“Os espaços vão ficar mais confortáveis por causa do 
projeto para o orçamento participativo. 
Adorámos, foi a primeira vez que alguém nos pediu 
algo para a escola.”

ONDE HÁ BOAS 
RELAÇÕES!

“Professora, funcionários e nós felizes - esta relação 
toda motiva-nos a vir à escola e estar neste espaço. 

É mesmo uma segunda família”

“O que me dá vontade de vir para a escola 
é estar com os meus amigos.”

“Uma escola de sonho é uma pacífica em que os alunos se tratam bem uns aos 
outros e são aceites.” 

“Estar com colega e professores num convívio quase informal 
é o que mais motiva a vir para a escola.” 

“O que mais me ajuda a aprender nesta escola é a boa relação entre professores alunos e 
auxiliares, nota-se mesmo que a escola é como a nossa segunda casa.”

“Alguns colegas gozam e criticam e isso faz a escola ficar 
um lugar aborrecido e fechado.”

“Nesta escola não é tão frequente, mas já foi. Eu Já sofri bullying noutra escola. 
As pessoas não me conheciam, não tinham um diálogo normal comigo!”

“Nos trabalhos de grupo, em que há diálogo entre alunos eu nunca era escolhido 
para esses grupos. Sugestão: professor tentar dividir os grupos para os grupos 

dos amigos não ficarem juntos.”

“Se houvesse pessoas que não se conheciam na turma, tentava fazer 
com que as pessoas se juntassem para criar laços de amizade. 

É assim que a turma se fortalece!”

“É importante que um professor perceba as rela-
ções da turma. Basta ver a forma como 

os alunos estão a falar.”

NAS AULAS, 
DESCONTRAÍDOS 

E A APRENDER

“Mais interatividade nas aulas utilizando mais 
a tecnologia que temos.”

“Em vez de nos limitarmos só aos livros e ao programa, cada aluno 
e professor poderem dar a sua opinião sobre certas matérias.”

“Gostava que conseguíssemos aprender e divertimo-nos 
ao mesmo tempo, com aulas mais ativas.”

“Gostava que pudéssemos estar mais descontraídos, 
mas a trabalhar à mesma.”

“Podia haver mais interatividade e atividades dentro das aulas.”

“Aulas ricas em exemplos práticos e com debates de ideias!”

“Dar exemplos concretos ajuda-nos a perceber a importância das coisas.”

“Adoro aulas em que o professor dá liberdade aos alunos para 
explorarem a matéria.”

“A forma como as mesas estão dispostas na sala não nos 
ajudam a aprender.”

 “Se as aulas forem sendo mais divertidas temos 
mais vontade de ir às aulas!”

ATIVIDADES: 
A ESCOLA PARA ALÉM 

DAS PAUTAS

“Adorava que fizéssemos intercâmbios 
com pessoas do mundo inteiro.”

“Podíamos ter aulas de dança e de música.”

“Fazer muito mais visitas de estudo sobre as matérias.”

 “Temos vários desportos aqui, há um clube de artes, de teatro. 
Aqui até há muitas coisas, mas não há muito incentivo para participar… 

e a escola não é só aulas.”

“Gostava que daqui a uns anos dissessem que uma aluna se esforçou 
a dar vários prémios para a escola, porque a escola não é só estudar. 

Gostei muito de subir ao palco e receber aquele prémio.”

 “O desporto é mesmo importante para mim! Andei no corta mato 
do desporto escolar, ando no voleibol e dei muito à escola.”

“Com o desporto conheci pessoas novas, aprendi a estar 
com as pessoas, aprendo que temos muito mais a dar. 

É muito mais do que aquilo que está nas pautas.”

“Devia haver reconhecimento de mérito em várias 
coisas: teatro, arte, aulas, etc…”

ESTAR ATENTO 
OU ESTAR CANSADO!

“As aulas de 50 minutos são o que mais ajuda a 
aprender porque consigo estar muito atenta.”

“Nós aqui temos aulas de 50 minutos. Eu adoro! 90 minutos 
é mesmo muito cansativo, aos 60 minutos já não fazia nada. É a 
melhor cena de sempre! Nós é que escolhemos manter assim!”

 “Gostava de uma escola com mais liberdade de horários.”

“Ter que acordar muito cedo é o que faz ser difícil vir para a escola.”

“Entrar as 8h da manhã é demasiado cedo, eu moro longe ainda mais difícil!”

 “O que não dá vontade de ir para a escola é saber que tenho o horário 
muito carregado, cheio de aulas - saber que vou ficar aqui o dia todo!”

“Ficamos cansados, chegamos tarde a casa, ainda temos de estudar depois 
deste horário todo.”

 “O pior pesadelo é ter muitos meses de aulas seguidas. 
Também não aguentava seis meses de férias seguidas.  

Sugestões: distribuir mais as férias.”

“O horário escolar é tao preenchido que não há tampo 
para outras coisas que gostamos de fazer fora da 
escola, outras atividades, família, e isso tira-me a 

vontade de vir para a escola.”

O QUE 
APRENDEMOS 

E COMO SOMOS 
AVALIADOS…

“Numa escola de sonho poderíamos escolher 
disciplinas em vez de escolher uma área.”

“Gostava de ter disciplinas que nos preparam 
para a vida e não só para a universidade.”

“Gostava de ter mais variedade de línguas para aprender 
(chinês, etc.)”

“Numa escola de sonho não era preciso fazer testes.”

“Era uma escola onde não estávamos preocupados 
com as médias, mas sim com aprender o máximo!” 

“Reduziria a quantidade de exames 
e tentaria tornar a escola num local 

onde apetece estar.”

PROFESSORES - 
O QUE HÁ DE DIFERENTE 

É MESMO A RELAÇÃO

“O melhor são aqueles professores que se preocupam e que 
explicam de formas diferentes até que todos compreenderam.”

“Gostava de estar mais à vontade com os professores.”

“O melhor são sempre aulas com maior interação entre professores e alunos.”

“Alguns professores fazem com que não tenhamos vontade de vir para a escola 
porque tornam as aulas muito cansativas.” 

“Professores que tentam perceber os problemas individuais de cada aluno e que nos 
dão atenção é o que mais me motiva a vir para a escola.” 

“Muitos professores tentam dar o máximo e são persistentes para aprendermos.”

“O ambiente escolar é muito bom, os professores preocupam-se!”

“Há professores que tornam impossível nós acreditarmos que somos capazes.”

“Esta professora está sempre disponível, já me ajudou muito, 
tenho muito respeito por ela.”

“Uma vez a professor veio perguntar se estava tudo bem comigo. 
Senti-me bem porque alguém reparou que eu não estava bem.”

“É importante falar, dialogar, fazer perguntas.”

“O que há de diferente entre uns e outros é mesmo 
a relação. A melhor coisa que me aconteceu 

este ano foram os professores.”

NOS ESPAÇOS 
DA ESCOLA…

“Uma escola de sonho teria mais espaços 
verdes e espaços para os alunos.”

“Se pudesse melhoraria as condições para termos mais 
conforto.”

“Estar 8 horas numa cadeira confortável, era ótimo.”

“Lá fora, todos os bancos que temos na escola estão a chuva, 
nenhum está coberto, não dá par termos um sítio 

quando está a chover.”

“Adoro o nosso pavilhão. E para o desporto escolar 
é importante. A maior surpresa que eu tive foi saber que 

não há em todas as escolas!”

“Gostávamos de transformar a fila do bar! É tanta gente 
para ir lá que se formos comer chegamos atrasados 

às aulas.  Agora já quase desistimos e vamos 
comer ao café.”
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zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
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um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
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A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Básica e Secundária Cunha Rivara,
54 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.
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O QUE NOS INSPIRA …

“Saber que vou aprender coisas novas. Ajudar os 
meus colegas e também os professores… a escola é 
um sítio para dar e receber conhecimentos e para 
aprender a viver.”

“O melhor da escola são os meus amigos.” 

 

“Uma escola de sonho é uma escola onde todos se 
divertem a aprender.”

TEMOS IDEIAS 
PARA A NOSSA ESCOLA! 

 “Gostávamos que os horários da biblioteca fossem 
mais regulares… e que pudéssemos ter mais liberdade lá!”

“Nós gostamos muito de ir para a biblioteca. Numa biblioteca 
perfeita as pessoas podem ver vídeos, há silêncio e as pessoas podem 

estar lá a estudar. É um espaço organizado, onde podemos refletir na maté-
ria. As pessoas a organizar são jovens e sabem mais de tecnologia.”

“Na biblioteca devia haver um professor permanente. Estão sempre a trocar e às 
vezes, se o professor tem alguma coisa, a biblioteca tem que fechar… 

era bom haver só uma pessoa dedicada àquele lugar.”

“Os apoios são uma coisa boa, há alunos que precisam de dinheiro para comprar livros 
e é uma boa iniciativa a escola dar dinheiro para os alunos comprarem os livros. 

O subsídio também serve para não pagar as senhas. Assim toda a gente tem 
o mesmo direito. Uma pessoa não pode ser prejudicada só por a mãe ou o pai não 

conseguirem receber o dinheiro que merecem.”

“Gostávamos de mudar a comida do refeitório... muito poucos vamos lá, 
mas para ir a casa também é difícil porque não há horário.”

“Cada um podia ter um cacifo para os seus livros aqui na escola.”

“Aqui na escola há uma rampa própria só para os professores 
e gostávamos que não fosse assim… às vezes está a chover e nós 

temos de ir dar uma volta maior. A principal razão porque 
gostávamos que isso não acontecesse é que isso cria 

distinção entre professores e alunos.”

AS AULAS 
DE QUE GOSTAMOS MAIS

“O essencial para uma aula boa é a professora dizer 
«bom dia» e perguntar como estão as coisas.”

 “Ajuda a aprender ver vídeos que sobre a matéria das aulas.”

“Quando estamos na aula de história não aprendemos só história. Por 
exemplo: o professor foi a Jerusalém e contou a sua experiência lá; o que 

tinha gostado, o que não tinha gostado. Não aprendemos só a matéria, 
aprendemos outra visão do mundo. Ele está a dar do seu tempo para nos dar 

cultura geral.” 

«Abram os livros e vão fazer os exercícios». “Em vez de ser sempre assim, poderíamos 
dizer bom dia e falar um bocado. Com 90 minutos de aula pode restar um tempo 
para falar de outras coisas, que até podem ser a ver com a aula, mas mais livre.”

“Reduzir os livros e pôr tablets – livros de exercícios digitais 
e resolvíamos no caderno!”

“Os professores podiam projetar os livros. Havia uma professora que tinha o livro 
projetado na parede. Enquanto no livro podemos ver cada um por si, no quadro 

temos de acompanhar o tempo da professora a responder.” 

“As aulas podiam ser mais dinâmicas e mais atrativas, mais cativantes e 
sempre a interagir com as crianças.” 

“Conseguimos passar a aula mais rápido se nos estivermos a 
divertir. Há aulas em que estamos a contar os minutos até 

chegar o fim e há outras aulas em que passa muito 
depressa.”

ATIVIDADES 
NA ESCOLA SÃO 

FUNDAMENTAIS…

“O desporto escolar é uma coisa muito boa! 
Não se paga e temos muitos desportos: 

BTT, ténis de mesa, futsal, natação, basquetebol, 
ginástica acrobática.”

“O problema do desporto escolar é que separam rapazes 
e raparigas… há raparigas que gostam de futsal e não 

podem fazer porque é só para rapazes.”

“O desporto escolar faz falta… é bom para a saúde, 
vamos a muitas escolas, conhecemos pessoas novas 

e temos mais concentração nas coisas.”

 “Gostávamos que a escola tivesse mais atividades, 
como ir a mais visitas de estudo.”

“A associação de estudantes podia 
organizar viagens e visitas de 
estudo... e estar mais próxima 

dos alunos.”

OS 
PROFESSORES FAZEM 

A DIFERENÇA

“Professores que saibam fazer a diferença a ensinar 
são o melhor da escola.”

“O facto de haver professores sempre disponíveis 
a tirar dúvidas é o melhor.” 

“O mais importante é os professores ajudarem-nos 
e compreenderem-nos.”

“Há professores que só dão atenção aos que não têm dificuldades, só 
dão aulas aqueles alunos que se mostram mais interessados. Às vezes 
estou virada para trás, mas é porque o professor nunca me diz nada…. 

não está a dar a aula para ti.”

Procuramos professores:
• Simpáticos

• Que sabem explicar
• Divertidos

• Que mantêm a ordem
• Que gostam de ensinar

• Pacientes
• Que ajudam os alunos

OS TEMPOS DA 
ESCOLA

“Nós temos muito tempo de aulas e estamos 
muito tempo na escola.” 

“O tempo das aulas é exagerado. Estarmos 90 minutos 
numa sala de aula torna-se cansativo.”

“A educação física é fixe! Porque não estamos parados 
dentro da sala… e por isso não custa o tempo.”

“45 minutos estamos a prestar atenção, mas depois já 
não. Nos últimos 30 minutos muitas vezes 

já não estamos a ouvir nada.”

“Passado uma hora nas aulas não conseguimos 
captar a atenção do que os professores dizem.”

“Os intervalos podiam ser maiores… sinto 
que não há tempo para estar com 

os amigos e comer.”

SENTIMOS 
FALTA DE MAIS 
FUNCIONÁRIOS

“Eu punha mais funcionários na escola.”

“É importante funcionários com paciência 
para os alunos.”

“Gostamos dos funcionários simpáticos. 
Se nos respeitam temos mais tendência a respeitar.”

“Às vezes sentimos falta de mais funcionários… 
um dia fomos à procura de um funcionário para aca-
bar com um problema e não encontramos nenhum.”

“Os funcionários devem estar presentes 
na escola, ajudar quando há confusões 

e conflitos e ajudar no bar!”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

AGRUPAMENTO 
DE ESCOLAS DE CUBA - CUBA

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Agrupamento de Escolas de Cuba, 41 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



  

              

O QUE NOS INSPIRA …

“O convívio e proximidade entre todos os alunos.”

“A ligação entre professores, alunos e funcionários é o 
melhor desta escola.”

“Com o quadro de honra temos um passe livre para 
a piscina e entrada para o aquashow…é importante, 
é uma motivação.  Acho que faz a diferença, é a 
recompensa de um esforço.”

“Nesta escola os alunos com deficiência estão 
incluídos nas nossas aulas, a nossa turma tem muitos 
meninos do ensino especial… é muito bom e deve-se 
manter. Todos temos os mesmos direitos.”

  

“Há aulas em que trabalhamos em ilhas (conjuntos de 
4 mesas) – isto é muito bom, ajudamo-nos uns aos 
outros, trabalhamos juntos, falamos, aprendemos uns 
com os outros, partilhamos ideias. Um aluno consegue 
ajudar outro!”

“Gostávamos que continuasse o projeto Eramus, que 
nos dá a conhecer novos países. É uma experiência 
muito positiva termos este intercâmbio com pessoas 
de outros países. Sabemos que temos que ter mais 
de 60% para poder ir… estas atividades são tipo um 
prémio… dá-me motivação extra.”

O QUE MAIS 
AJUDA É QUANDO 
OS PROFESSORES… 

“Os professores podiam ouvir-nos para estarem mais próximos 
de nós. Há professores muito formais e que falam muito 

e eu deixo de tomar atenção.” 

“É difícil estar nas aulas em que os professores falam muito e não fazem coisas que 
despertem o interesse dos alunos.”

“Os professores podiam variar as aulas de vez em quando, por exemplo, 
dar uma aula ao ar livre.”

“O que mais ajuda a aprender é a forma como alguns professores explicam a matéria.”

“O que mais me ajudava era que os professores fizessem jogos de aprendizagem 
durante todo o ano letivo.”

“A professora diz: «não tenham medo», «não faz mal errar», «não saiam daqui com dúvidas». 
É mesmo importante!!!”

“A professora, numa das aulas, disse «estudem os adjetivos e na próxima quarta são vocês a dar a 
aula». E foi assim, na aula seguinte fomos nós a dar a matéria. Um pró a aprender com um pró!” Para 
darmos a aula estudámos mais aprofundadamente, fomos fazer pesquisa, fizemos uma ficha com base 
no powerpoint e depois de nós explicarmos eles fizeram a ficha. Nós estávamos sempre a perguntar: 

«Têm dúvidas?».”

Procuramos professores: 
• Que puxem pelos alunos, cativem, incentivem, motivem

• Simpáticos
• Pacientes
• Divertidos

• Que expliquem bem
• Com muita experiência

• Que gostem de ensinar e que gostem dos alunos
• Que compreendam os alunos
• Dispostos a ajudar os alunos

• Que saibam de novas tecnologias

UM DIA 
MUITO CHEIO

“É muito tempo de aula… fica cansativo e muito 
carregado. As aulas deviam ser de 1 hora!”

“Passamos muitas horas na escola…precisamos de descontrair… 
o cérebro começa a encravar!”

“O que não me dá vontade é muitas vezes pensar que venho para escola 
o dia todo e que depois, ao fim do dia, quando voltar, ainda vou ter que 

fazer tpc’s e estudar.”

“Não temos quase tempo nenhum para nós… estamos muito tempo na escola.”

“O que desmotiva é saber que vou ter um dia cheio, com muitas muitas aulas.”

“Gostávamos de ter mais tardes livres. Tínhamos tempo para nos divertir, 
era melhor para desanuviar. Com aulas só de manhã estamos mais frescos, 

apanhamos tudo melhor. À tarde está muito calor aqui, 
não dá para estar atento.”

“Durante o dia na escola podíamos ter mais tempo 
de almoço e mais intervalos.”

“Uma escola de sonho incentiva os alunos e motiva-os com 
horários menos sobrecarregados. Os alunos já são muito 
sobrecarregados nas aulas…ao ir para casa deviam ter 

tempo para descansar.”

“Os alunos andam muito desgastados, 
era preciso reduzir o horário.”

ESTAMOS A 
APRENDER E ESTAMOS 

DIVERTIDOS NAS AULAS

“As aulas de que eu mais gosto são aquelas em que participo, 
em que temos tempo para tudo: para brincarmos um pouco, 

partilhar coisas e aprender.”

“Gosto das aulas em que damos matéria e ao mesmo tempo são divertidas.” 

“Podíamos fazer mais trabalhos em grupo e jogos com a matéria.”

“Para as aulas não se tornarem tao carregadas podíamos ir para a rua explorar, ver, mexer, estar ali, 
ir a sítios diferentes… e dar a nossa opinião. É mais divertido ver ao vivo.”

“Às vezes, na aula de geografia, íamos à rua ver a posição do sol e aprender onde está o norte.”

“As aulas em que mais gosto de estar são as aulas que têm mais interação com os alunos, não gosto quando 
tem que estar tudo calado e não podemos dar a nossa opinião.”

“Fomos nós a dar a aula aos outros, e ali estávamos a ser avaliados, porque a professora fazia perguntas, 
como se fosse aluna.”

“Deixaria de fazer testes, não devíamos ter tantos testes e exames, o ensino devia ser à base do comportamento 
e das perguntas feitas nas aulas.”

“É bom porque naquela aula a professora está mais ligada à tecnologia. Usamos tablets na aula de francês…
é fixe, é mais a nossa área…não é tao seca.”

“Era bom variar um bocadinho, não estarmos sempre nos manuais… variar com tecnologias, porque incentiva 
mais os alunos a estudar, estar nos computadores. Não só estão a aprender, mas estão alegres 

e divertidos nas aulas.”

“Usar tablets! A diferença de uma aula com e sem tablets: são mais divertidas. 
Não só estamos a aprender, mas estamos alegres e divertidos porque estamos nos computadores.”

“Eu tornaria a aula mais divertida, interagia mais com os alunos e dava mais oportunidades aos 
alunos para participarem.”

“Já tive numa escola com projetor e quadro com caneta. Era mais divertido. Tínhamos 
vontade de aprende mais para ir ao quadro e mexer.”

“Ir ao quadro pode ser uma forma de tirar dúvidas. Mas se eu fosse 
para uma escola nova, não ia ao quadro… era difícil… é 
preciso estar à vontade com a turma! Mas todos deviam 

ter oportunidade de ir ao quadro para 
aprender.”

O QUE MAIS 
ME AJUDA SÃO 

OS AMIGOS

“Dá vontade de ir para a escola, saber que vou 
passar um dia feliz na companhia dos meus amigos.”

“O que mais me ajuda a aprender é interagir 
com outros alunos.”

“O que mais me ajuda são os amigos, 
porque aprendemos juntos.”

“Sinto-me feliz quando venho para a escola 
porque venho estar com amigos.”

“Às vezes os alunos são maus uns para os outros. 
Pode não ser fisicamente… mas é verbalmente. Afeta muito 

algumas pessoas… pessoas que se mudam para cá…
que são novas cá. As pessoas começam logo a julgar, 

sem as conhecerem!”

“Uma escola de sonho é uma escola de 
inclusão, de ajuda, de partilha, de 

amizade e de felicidade.”

AQUI NA 
ESCOLA…

“A comida aqui é muito melhor, é saudável, temos 
sorte de ter a comida feita cá na escola. Ser cozinhado 

aqui é muito bom.”

“Nesta escola os almoços são baratos e cozinhados 
por cozinheiras a sério! Espero que continue assim.”

“Gostávamos de ter mais opções de pratos, mas há poucas 
funcionárias nesta escola… não dá para fazer muitos pratos…

não há tempo.”

“Gostava que o atendimento no bar fosse melhor, mais amigo.”

“O que nos diverte numa escola é ter jogos como matraquilhos; 
podermos estar sentados à mesa a conversar; ter sofás na biblioteca; 

ter um espaço de convívio para os alunos.”

“Queremos manter o parque aqui na escola para convivermos! 
Numa escola sem espaço de convívio as pessoas andam tristes, 

desmotivadas, não conseguem descontrair… temos que ter 
espaço e tempo para descontrair.”

“É importante ter uma escola 
mais limpa e organizada.”

“Pintaria as paredes todas da 
escola.”

USAR A 
NOSSA 

LINGUAGEM

“Percebe-se melhor quando uma professora 
explica e fala com uma linguagem mais nossa, 

mais próxima…a nossa linguagem!”

“Se o professor motivar os alunos e usar uma 
linguagem que todos percebem, é melhor.”

“No canal youtube da escola deviam usar mais a 
nossa linguagem… em vez de ser uma linguagem 
tão formal. Se nós ajudássemos a fazer era mais 

fácil.”

“Uma linguagem, mais à vontade, 
com poucas linhas, mais jovem, 

mais atrativa.”

SABER O QUE 
SE PASSA, 

DAR OPINIÃO...

“Era giro haver na escola a divulgação das 
atividades que estão a acontecer… usar o jornal 

da escola para isso.”

“Devia haver um sítio, tipo um jornal, para divulgar e sabermos de 
informações e atividades. Por exemplo, «este aluno ganhou o corta 

mato». Podia sair em pdf, em formato digital, com vídeos… íamos ver.”

“Há um canal youtube da escola. Devia ser mais editado, maior 
qualidade dos vídeos, os vídeos deviam ser mais atrativos. Quando sai 
algum vídeo vamos ver… aparece no facebook e na página da escola. 

Os vídeos são um bocado secantes, com músicas muito antigas. 
Devia ser mais atualizado, porque todos vemos isto.”

“Podiam ser os alunos a fazer estes vídeos com ajuda dos 
professores. Os alunos estão mais atualizados nestas coisas… 

com a nossa ajuda conseguíamos todos evoluir.”

“Nós uma vez demos opinião para vários pratos que 
podia haver. Escrevemos um menu, foi um desafio de 

que gostámos, mas não sabemos o que 
aconteceu às nossas ideias.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

AGRUPAMENTO 
DE ESCOLAS DE ALCANENA - ALCANENA

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Agrupamento de Escolas de Alcanena, 68 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



  

              

O QUE NOS INSPIRA …

“O melhor aqui é a simpatia de funcionários, 
professores e colegas.”

“O melhor nesta escola são as funcionárias que 
são simpáticas e estão sempre prontas as ajudar-nos 
quando precisamos.”

“O que dá vontade de vir para a escola 
são os amigos.”

“Queremos manter e usar muito mais a sala do futuro 
desta escola. Na sala do futuro dá para fazer coisas 
diferentes, coisas mais interativas… gostamos de ir 
para as aulas quando são lá.”

  

“Às vezes usamos uma plataforma interativa. É uma 
forma mais divertida de aprender. Aprendemos mais. 
O professor projeta as perguntas e nós respondemos 
nos nossos telemóveis.  No final do jogo sabemos a 
nossa pontuação. Fazemos isto dentro das aulas! Já 
aconteceu num teste de história a professora utilizar 
imagens que já tinha usado no kahoot e eu lembrei-me 
da matéria e acertei na resposta.”

AULAS 
DIVERTIDAS 

MAS QUE TAMBÉM 
ENSINAM MATÉRIA 

“Ajuda sermos cativados. Se formos cativados para a 
matéria aprendemos melhor. Se associamos uma coisa 

importante para nós – um sentimento, um objeto – àquela 
matéria, ficamos a saber melhor a matéria!”

“Eu gostava que fizéssemos jogos e coisas que distraem os alunos 
e ajudam a estar na escola.”

“Tentava que as aulas fossem mais apelativas. Fazer com que os 
alunos gostassem das aulas e se sentissem bem lá.”

“Apostar nas novas tecnologias que tornam as aulas muito mais 
apelativas.”

 “Aulas que menos gosto são aulas onde não vemos 
vídeos, nem conversamos sobre a matéria e apenas 

ouvimos.”

 “As aulas que mais gosto são divertidas e 
existe uma grande interação entre 

professores e alunos.”

ONDE 
APRENDEMOS

“A sala do futuro tem vários equipamentos 
tecnológicos, é uma sala interativa. Nós nascemos 
a mexer em tecnologia e por isso na sala do futuro 

é tipo «uau». Quando começa a aula da sala do futuro é 
«aahhh!”, quando acaba é “ohhhh, já acabou». 

Na sala normal, entramos e é «ohhhhh!”, já estamos a pensar 
quando vamos sair dali. E quando saímos é “ahhhhh!». Acho que 

se as salas normais fossem mais parecidas com a sala do futuro era 
melhor. Esta sala é pequena e só cabem lá 16 pessoas…gostávamos de 

ir todos.”

“Eu mudava a disposição da sala. Podia ser em lua! Se estamos em 
filinhas, estamos de costas uns para os outros. Se estamos assim em roda 

vemo-nos todos e participamos.”

 “Ajuda mais saídas para aplicar a teoria das aulas no nosso mundo.”

 “No início do período fomos ao museu dos coches. No próprio 
local surgem mais dúvidas e quero saber mais sobre aquilo. 

Estar no sítio dá-me mais curiosidade.”

 “Estou contente quando estou num museu, então vou 
associar a matéria àquele momento. Isto é 

importante. Associar a coisas reais, 
coisas concretas: lá fora.”

MUDARÍAMOS 
OS NOSSOS HORÁRIOS

“Aulas de 90 minutos são demasiado longas  
e tornam-se cansativas. 50 minutos 

ou 1 hora era o ideal.”

“Na última meia hora estamos sempre a olhar para o relógio!”

 “Sugestão: fazer pausas durante as aulas. 5 minutos chega! 
A nossa mente já está sobrecarregada e assim podemos desligar um 

pouco para estarmos mais atentos a aprender a matéria. 
Nestes 5 minutos dizemos «yes, podemos carregar baterias».”

 “Os intervalos podiam ser maiores e ter música ; 
só descer as escadas passam logo os 10 minutos.”

“Só porque descanso a aula a seguir fica mais interessante.”

“Mudar os horários - nós quase que fazemos 
orários de adultos.”

“Precisamos de tempo para nós: 
fazer coisas que são mais da nossa idade e às vezes 
não conseguimos. Tipo: ver televisão, jogar futebol, 

fazer novas amizades, 
ir a um concerto.”

SÃO 
OS AMIGOS!

“O que me dá vontade de vir para a escola 
é a minha turma, pois somos muito unidos. É a 

minha 2ª família.”

“Os amigos são o melhor.”

“Às vezes estamos a tentar ajudar o nosso colega mas o 
professor acha que estamos a conversar.”

“Sugestão: ter um bocado da aula para os alunos 
se ajudarem uns aos outros.”

“Uma escola de sonho é uma escola onde todos se podem 
conhecer e onde não há discriminação.”

“Numa escola de sonho não devia haver bullying, e 
todos se dariam bem.”

“Sugestão: Criar mais meios de contacto entre 
todos os alunos.”

“Sugestão: Criar um espaço pró-
prio para os alunos.”

O 
TRABALHO DA 

ESCOLA EM CASA… 

“Quando chegamos a casa estamos sempre 
com trabalho, testes, tpc’s, etc. Estamos sempre 

com uma preocupação. Andamos preocupados 
com entregas de trabalho, com sucesso escolar...”

“Tudo devia ser trabalhado cá na escola. 
Os trabalhos de casa não deviam ser exagerados.”

 “Eu faço os tpc’s mas não é uma coisa 
que sinta vontade. Quando estou em casa não quero 

muito fazer os trabalhos de casa.”

 “Em casa temos de fazer apresentações, estudar 
para testes, preparar trabalhos e se estivermos 

o tempo todo nisso não temos tempo 
para outras atividades.”

AQUI NA 
ESCOLA…

“Acho que a casa-de-banho é o sítio onde os 
alunos se expressam. As portas estão escritas e é onde 

os alunos dão a opinião em relação às escolas. 
Ali as pessoas sentem que podem deixar uma opinião. 

Podia haver um mural na escola! Parede dos alunos; caixa de 
sugestões, para falar sobre o que está mal e o que está bem.”

“Devia haver boa internet.”

“Há muitas vantagens em ter o sistema de cartões -  
o tempo que ganhamos todos os dias, e no final recebemos um papel com 

as nossas despesas.”

“Gosto do bar e refeitório aqui na escola.”

“Gostava de ter uma dieta saudável no refeitório, 
teria opção vegetariana.”

“O melhor é termos uma biblioteca onde podemos ir sempre que 
precisamos e onde gostamos muito de estar.”

“Eu criava mais espaços para os alunos estarem juntos, 
mesmo no inverno.”

“Criava espaços para pessoas com 
deficiências e ajudava pessoas com 

problemas psicológicos.”

A IMPORTÂNCIA 
DOS PROFESSORES

“O melhor desta escola são os professores que 
apostam em aulas criativas e diferentes, que nos cativam 

para as matérias.”

“Nestas aulas a professora não está só a dar a matéria, também pede 
a nossa opinião.“

“Gostamos quando os professores brincam connosco.”

“Às vezes os professores têm aulas o dia todo e em escolas diferentes e depois não 
têm tanta disponibilidade para nós.”

“Ajuda quando há uma relação amigável entre professores e alunos.”

“Uma ideia era a direção fazer reuniões frequentes com alunos para perceber melhor 
o que eles pensam.”

“Se eu fosse Ministro da Educação, tentaria uma relação de «amigo» com 
os alunos, quebrando barreiras e medo das conversas. “

“Convivia mais com os alunos e tentava saber como é a vida deles na escola.”

Procuramos professores que: 
• Com sentido de humor, divertidos

• Não falam à pressa
• Ajudam e preocupam-se com os alunos

• Têm boa relação com alunos
• São simpáticos

• Entusiasmam, motivam
• São exigentes

• Sabem explicar 

OS TESTES

“Não é só tirar boas notas. 
Às vezes despejamos a matéria nos testes 

mas não sabemos bem e não ficamos 
a saber. Até temos boa nota, 
mas não ficamos a saber.”

“É muito importante o que levamos na bagagem 
connosco: métodos de estudo, bases, conhecimento, 

algumas experiências novas. Deviam preparar-nos para 
um estudo autónomo, não só para tirar boas notas.”

“O que torna mais difícil aprender é a pressão que 
sentimos para tirar boas notas nos testes.”

“É difícil, a pressão dos testes.”

“Gostava que diminuísse o peso 
dos exames.”

ATIVIDADES NA 
ESCOLA!

“As atividades desportivas e artísticas são o melhor 
desta escola.”

“Criava mais atividades onde todos os alunos 
pudessem participar.”

“O desporto ajuda na concentração e a controlar o nervosismo. 
Muitas pessoas estão nervosas para que os exames corram bem… 

ali aprendemos a controlar o nervosismo.”

“No desporto conhecemos mais pessoas! Interagimos com mais pessoas.”

“Ali, no desporto, o objetivo deixa de ser só teu e passa a ser do grupo! 
Nos desportos coletivos a derrota de um é a derrota de todos.  Nos testes o 

único que sente o fracasso é a pessoa que tirou a má nota.”

“É preciso criar um espaço temporal para o desporto escolar. As equipas 
têm dificuldade em juntar todos os elementos.”

“Nós queríamos representar todos os desportos que a escola 
proporciona: a dança, o voleibol, a natação, o arco e flecha, o 

ténis de mesa.”

“Sugestões de atividades: Criar um clube de volunta-
riado onde pudéssemos ajudar outros (humanos 

e animais); aulas de culinária e de 
fotografia.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
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MENTO RURAL DE CISTER  - ALCOBAÇA

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
de Cister , 60 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.
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O QUE NOS INSPIRA …

“Normalmente, nas escolas, existe menos confiança 
entre todos do que a que se sente aqui. Tem a ver 
com o modo como as pessoas se relacionam.”

“O melhor desta escola é o ambiente entre alunos e 
professores. É uma comunidade próxima.”

“Aqui não há grades, não nos sentimos fechados 
cá dentro.”

 

“Uma escola de sonho é uma escola onde todas as 
ideias são ouvidas e onde a associação de estu-
dantes se envolve em vários projetos da escola em 
conjunto com a direção!”

“A escola tem condições ótimas para quem quer tirar 
bar, restauração! Prepara-nos mesmo!”

AULAS EM QUE 
APRENDEMOS!

“Nas aulas ajuda muito ver filmes, 
fazer jogos com a matéria.”

“Podíamos fazer debates sobre vários temas, sobre política 
por exemplo… muitos não sabem o que é.” 

“Numa escola de sonho as aulas eram mais livres, diferentes… podíamos sair à rua.”

“Às vezes pedimos para ter aulas na rua, mas não acontece muito.”

“Termos aulas práticas é o que mais ajuda a aprender. Adoro!”

 “Se inventassem uma atividade e interagissem connosco ficava muito mais na cabeça. 
Mostrar que a matéria não é assim tão seca como parece.” 

“Numa aula tivemos uma parte teórica e depois uma parte prática logo a seguir para conseguir 
perceber. Era fixe ter sempre uma parte prática!” 

“As instalações do curso de cozinha são o melhor!” 

“Se a turma fosse mais pequena os professores conseguiam interagir melhor.” 

“É muita gente dentro de uma turma… às vezes não dá para aprender. Com tanta gente, é 
normal começar a falar, haver grupos, mais confusão.”

 “Se criássemos maneiras mais engraçadas de dar isto… por exemplo fazer teatros ou estar 
assim a debater em roda era óbvio que íamos aprender mais: estávamos mais em sintonia e 

todos juntos assim em roda.”

“Eu perturbo algumas aulas… dá pica porque os professores querem que 
estejamos sempre a fazer o mesmo. Já que eles não entram para a brincadeira, 

entramos nós!”

“Eu acho que era importante nós darmos a nossa opinião sobre 
o que queremos fazer nas aulas. Dar oportunidade aos 

alunos… e dar a entender aos professores que nós 
estamos a querer aprender!”

ESPAÇOS NA 
ESCOLA…

“Se a escola fosse toda renovada dava muito mais 
vontade para vir. Se gostamos do sítio temos mais 

vontade de vir.”

“Já melhoraram alguns espaços, fizeram pinturas, mudaram as 
portas, etc… é bom! Acho que há pequenas coisas 

que fazem grande diferença.”

“Há salas de aula onde não nos sentimos nada bem, 
até porque com a turma tão grande ainda é pior.”

“Gostamos muito da nova biblioteca!”

“Adorávamos ter mais um pavilhão aqui na escola, grande com campo 
de futebol. Ter um espaço de desporto aqui na escola. Muitas vezes estamos 

aqui e vamos para a biblioteca onde nem sempre há coisas a acontecer.”

“Já quisemos jogar nos contentores aqui à frente mas não podemos. 
Só podemos jogar na escola aqui ao lado. Toda a gente sabe, 
quando estou a jogar não perturbo ninguém, só quero jogar.... 

era tão bom!”

“O único sitio onde podemos estar quando está frio 
ou a chover é um sitio onde não temos nada para 

fazer…. precisamos de um 
espaço para nós.”

É PRECISO 
CUIDAR DAS RELAÇÕES

“Uma escola de sonho é uma escola sem proble-
mas, sem conflitos, com uma boa ligação entre todos 

os estudantes.” 

“O que me motiva a vir para a escola são os amigos.” 

“É muito importante manter a união entre todos aqui na escola. 
Já nos conhecemos todos.” 

“Aqui respeitamos as opiniões uns dos outros!”

“Todas as escolas deviam ter um recinto apropriado para alunos 
conviverem… um local livre, sem preocupações. Um espaço nosso.”

“Aquilo é como uma sala normal: só há mesas e cadeiras. Podia ter mesas, 
puffs, sofás, cadeiras, coisas para podermos fazer. Uma sala onde dê 
para estar tranquilo a ouvir música, a jogar às cartas, a falar, a sorrir, 

a cantar, a conversar com a malta. Onde estivéssemos à vontade!”

“Se nós ajudássemos a pensar como ia ser a sala sentíamo-nos 
mais em casa. Eu dava mais valor ao espaço se fosse eu a 

fazer. Sentia-me bem por ver as pessoas a contribuir.”

“Se fossemos nós a contribuir ou a dar ideias 
para o espaço, valorizávamos as nossas 

próprias coisas.”

TEMPOS 
NA ESCOLA…

“Ter que me levantar tão cedo é o que 
mais desmotiva.”

“Era bom menos sobrecarga para os alunos… 
estamos com muita sobrecarga, chega uma altura 

em que estamos com tantas coisas que começamos a 
entrar em stress e com muitas preocupações 

no dia-a-dia.” 

“Uma vez tivemos uma aula em que descansámos, 
fazíamos pausas. Cada um esteve na sua, na 
boa. Aquilo foi mesmo calmo. A diferença é 
que nessa aula conseguimos avançar. Por-
que descansámos! Nessas aulas não há 

ninguém com vontade de quebrar 
as aulas.”

A LIGAÇÃO AOS 
PROFESSORES…

“O que mais me ajuda a aprender é a forte ligação entre 
professores e alunos.” 

 “Há professores que não conseguem estar tão à vontade connosco. 
Com outros estamos à vontade, mas quando é para trabalhar, é para 

trabalhar!” 

“O que mais ajuda a aprender é os professores preocuparem-se 
connosco e ajudarem.” 

“O professor só dá atenção a alguns. Se ligasse a todos em vez de ser só alguns, 
perturbávamos menos…. se ele interagisse connosco.”

“É preciso bom ambiente na aula! Se não percebermos a matéria e se tenho segurança para 
falar com a pessoa, faço perguntas e é na boa.”

 “Aqui é diferente, os professores são nossos amigos! Fora das aulas lidam connosco de outra 
forma. Somos mais unidos do que noutras escolas.”

“Aqui, os professores andam muito mais na rua, não passam muito tempo na sala dos professores. 
Até o bar é o mesmo! Isso é muito bom.”

“Conhecemos todos os professores, mesmo que não sejam nossos.”

“Manter união e convivo entre alunos e professores é mesmo importante.  
Se nós temos uma boa relação com os professores, ajuda para ter boas notas, 

tiramos dúvidas à vontade.”

“Uma boa relação é… a maneira como conversamos, podermos tratar 
igualmente, não é preciso tratar por tu, mas é estar à vontade. 

Não é aquilo do superior, mas há respeito.”

“Não termos medo de falar com o professor sobre aquilo. 
Uma vez tive um problema com a minha família e os 

professores ajudaram-me.”

UMA 
ESCOLA COM 

MAIS ATIVIDADES…

“Gostava que houvesse mais atividades 
extracurriculares para quem 

sai tarde da escola.”

“Uma escola de sonho é uma escola com várias 
atividades para os alunos.”

“Uma escola onde os alunos aprendiam 
e também tinham algumas atividades como 

dança e música.”

“Gostávamos que a Associação de 
Estudantes organizasse mais 

atividades… viagens e visitas 
de estudo.” 
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O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola EBI Professor Dr. Aníbal Cavaco Silva , 
56 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.
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O QUE NOS INSPIRA …

“Uma escola de sonho seria uma escola com espaços 
verdes e salas lúdicas para nos divertirmos e espaços 
para podermos conviver.” 

“O melhor da escola é a amizade que se cria entre 
alunos e professores.” 

“As pessoas são o melhor da escola.” 

“Se for alguém fixe a dizer a matéria nós aprendemos 
melhor.”

 

“Numa escola de sonho os alunos podiam selecionar 
disciplinas que querem ter, podem escolher o que 
gostam para o futuro.”

“Podíamos ter uma associação de estudantes para 
ouvir os alunos.” 

“Na escola podia haver mais visitas de estudo, 
com atividades para o nosso desenvolvimento 
e para convívio entre alunos.” 

AULAS ONDE 
É MUITO MAIS FÁCIL 

APRENDER…

“Era bom encontrar novas formas de ensino que não fossem 
tão cansativas para alunos e professores.”

 “Podíamos fazer mais jogos para aprender.”

“Ideia: uma aula aberta, dar um tema ao nosso gosto para podermos aprender 
mais sobre aquele tema a exprimirmos as nossas ideias.”

 “Adorava poder ouvir música nas aulas enquanto fazemos exercícios.”

 “Aulas aborrecidas em que não fazemos atividades não ajudam a aprender.”

“Aulas divertidas em que todos participam são as melhores.”

“Era importante termos material para usar nas aulas práticas. 
Aprendemos melhor nas aulas práticas!”

“Para aprender a dizer «esquerda, direita, ir em frente, parar» nas aulas de francês, 
a professora fez um jogo em que vendámos os olhos e tínhamos de nos guiar uns aos outros!”

“Na aula de francês estivemos a jogar um jogo no telemóvel sobre a matéria. 
Nós estávamos a aprender e ao mesmo tempo a divertir-nos!”

“Às vezes esquecemo-nos de matéria, mas como associamos a matéria 
a um momento, lembramo-nos no teste. Momentos em que nos estamos a divertir.”

“Associamos a matéria a uma coisa diferente, que não é habitual. 
Tipo uma aula de EV em que estivemos lá fora e fizemos tinta 

de beterraba, caril, açafrão, café…” 

“Haver mais aulas interativas, para a pessoa se divertir, 
abstrair e ver a escola de outra forma. 

É mais fácil aprender assim.”

CONHECEMO-NOS!

“Saber que vou estar com os meus amigos é o que 
mais me motiva.”

“Alguns amigos que me ajudam a estudar é o melhor.”

“Isto é a escola do monte, tudo se conhece. Aqui toda a gente sabe por 
exemplo, quando alguém faz anos!”

“Dia em que me senti especial na escola: quando cantaram todos os parabéns na 
cantina. Ou no jogo do repuxo - quer dizer que se lembraram que nós fazíamos anos. 

Significa que não somos assim tao insignificantes. 
Queremos manter estas tradições.” 

“Na minha antiga turma, na 100ª aula também fazíamos uma festa. Era uma aula de 
convívio. Conhecíamos as pessoas de outra forma, conhecíamos o lado divertido do 

professor, sem ser só com «aquele ar de ensinar».”

“Há escolas em que as pessoas são postas em grupinhos, aqui toda a gente se dá bem 
e se conhece. As turmas estão misturadas, por isso damo-nos bem com todos.” 

“Quando mudámos de turma não gostámos tanto, mas agora gostamos. 
Não se cortam as relações com os colegas anteriores e 

nesta turma fizemos novos amigos.

“Nós conhecemo-nos e claro que não há bullying.”

“É importante ir falar com as pessoas que estão sozinhas. 
Ninguém gosta de estar sozinha, mas a pessoa está com 

medo de não se conseguir integrar.”

“Gostava de poder conversar sobre os nossos 
problemas na escola, sem ninguém 

nos criticar.”

OS 
PROFESSORES…

“Aulas mais interativas onde os professores tocassem 
o coração dos alunos.”

“A interação entre professores e alunos ajuda a simplificar 
a matéria e a aumentar o interesse na disciplina.”

“Queremos professores que nos ajudam quando temos dúvidas.”

“Gostava que os professores estivessem na brincadeira connosco, 
assim era mais fácil aprender.”

 “As melhores aulas são aquelas em que os professores falam connosco 
e em que tentam que as aulas sejam divertidas.”

“O melhor é quando os professores interagem com os alunos.”

“A professora mesmo quando dá matéria brinca connosco, 
a aula é sempre engraçada, dá-me gosto ir à aula.”

“Há aulas complicadas em que não existe 
comunicação entre professores e alunos.”

“O que me faz gostar da aula é o professor que tem capacidade de comunicar, 
de avaliar o interesse do aluno pela disciplina e de cativar e motivar 

os alunos para aquela matéria!”

“Os professores podiam ter formações para lidar com certos 
problemas como a depressão. Normalmente estou muito 

cansada… é difícil dormir. O que não dá vontade de 
vir é também ninguém perceber que eu estou 

mal.”

FUNCIONÁRIOS 
NA ESCOLA

“O que há de melhor nesta escola é 
a amizade entre alunos e a simpatia de 
muitas funcionárias com os alunos.”

“Se no pbx tivessem mais material de primeiros 
socorros e soubessem socorrer sentiamo-nos 

mais seguros.”

“O melhor da escola são professores e funcio-
nários simpáticos e amigos dos alunos.”

“A simpatia e paciência é muito 
importante nos funcionários.”

ÀS VEZES 
ESTAMOS CANSADOS!

“Os nossos tempos de aulas são muito bons, são 
só 50 minutos, foi uma boa mudança muito boa na 

escola.”

“Os horários são muito compridos, temos muitas aulas e pouco 
tempo para descansar entre umas aulas e outras.”

“No final do dia estamos todos cansados. A matéria já não entra e a 
vontade de estar nas aulas é nula.”

“Quando chegas a casa, aquela hora em que podias estudar já é tão 
tarde… já não dá para estudar.”

“Depois pergunto-me: onde estão as atividades, outras coisas que podia 
fazer depois das aulas? Só ficamos com tempo para nós e para a 

família ao fim-de-semana.”

“Temos muitos testes. Quase não houve um fim de semana desde o 
inicio da escola em que eu não estivesse a estudar.” 

“Era bom ser uma avaliação diferente… a maioria das 
coisas, sabemos no teste porque estudamos e decora-

mos para aquele teste. O professor avalia o que 
decoramos e depois esquecemos.” 

A COMIDA E 
A ESCOLA…

“Devia haver um mecanismo em que 
podíamos comer mais. Devia ser self service. 

Cada um tirava aquilo que queria e depois estava 
alguém a controlar para não mandarmos comida fora. 

Nós recebemos um prato, o do 1º ciclo recebem um prato 
igual mas eu comia mais do que aquele prato, enquanto os 

do 1º ciclo não conseguem comer tudo.”

“Eu gostava de mudar a comida do refeitório.”

“A comida do bar é boa. Tem variedade. Mas eu acho que 
podia ser mais saudável. Mas nós gostamos muito.”

“Se um aluno não tiver comido suficiente e se não tiver 
com fome, não vai estar concentrado nas aulas.”

“Era bom o bar estar sempre aberto para os 
alunos terem um local para conviver.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA BÁSICA DE ALJEZUR 
- ALJEZUR

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Básica de Aljezur, 56 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



  

              

O QUE NOS INSPIRA …

“Acho que esta é uma escola onde as decisões são 
tomadas o mais democraticamente possível, com a 
influência de alunos, professores e funcionários.” 

“O que há de melhor nesta escola são os amigos e 
alguns professores e funcionários.” 

“O que me da mais vontade de vir à escola é o 
ambiente escolar, a minha motivação para aprender e 
encontrar-me com pessoas de que gosto. Na minha 
opinião esta é extensão natural da nossa casa.”

 

“Uma das coisas mais importantes é saber como 
nos ensinar. Podia haver uma geração em que era 
suficiente só estar, mas na nossa geração talvez não 
seja assim. Precisamos de esquemas, pôr as coisas em 
prática, ver mesmo… comprovar, ter mais imagens.” 

O NOSSO 
ENTRETENIMENTO 

TAMBÉM NA ESCOLA…

“Wi-fi, internet na escola… adorávamos voltar a ter, 
faz mesmo diferença!”  

“Os professores pensam que nos faz melhor tirar a internet… 
mas nós continuamos a ir mas gastamos dados móveis 

com a nossa internet!” 

“Agora é como se estivéssemos mais dependentes da internet. 
Quando havia internet até jogávamos mais a bola ou fazíamos 

outras coisas no intervalo… agora parece que estamos mais dependentes… 
anda tudo preocupado com isto.”

“Na escola usamos internet para fazer trabalhos, para espairecer um bocado ou 
para falar com amigos que não estão na escola.” 

“Muitos de nós adorávamos ter um skate-park na escola!!!”

“Tiraram a baliza aqui da escola porque era preciso ser arranjada, mas 
faz-nos tanta falta. Precisamos que não nos tirem o nosso entretenimento. 

A escola não é só estudos. Se fosse só isso não tínhamos boas notas… 
precisamos de outras coisas também para estar descansados.”

“As paredes pintadas e as decorações 
dão à escola um ambiente que gostamos.”

“Gostamos do bar aqui na escola.”

DIVERTIR AS AULAS

“Divertir a aula de forma a que 
os alunos percebam melhor.”

“Se tivéssemos tablets em vez de livros era tão bom. Não andá-
vamos tão carregados com livros. Podíamos ir pesquisar mais longe, 

expandir as nossas pesquisas. A nossa geração é tudo tecnologia.” 

“Gostávamos de ouvir música enquanto fazemos exercícios.” 

“As aulas de que mais gosto são mais interativas.” 

“É bom quando logo a seguir vamos experimentar. Antes de esquecermos 
o que aprendemos vamos pôr em prática!”

“Pensamos em ciências… aconteceu uma vez, fomos ver flores e animais. 
Nas aulas práticas estamos mais atentos ao que o professor está a dizer e fazemos 

mais perguntas porque queremos saber mais sobre o que estamos a ver.” 

“Na matemática podíamos fazer mais jogos, mais exercícios.” 

“Eu não sabia nada de rochas, mas depois tive 19 porque a professora fez 
uns resumos excelentes, com esquemas e imagens e assim.” 

“Basta ser interessante que o aluno faz logo mais perguntas. Dar a aula de 
forma misteriosa… fazer com que fiquemos interessados… perguntar 

aos alunos.”

“Havia expressividade. Com expressividade nos estamos 
mais atentos. Mudar o tom de voz é das coisas 

mais importantes. 
E vermos as coisas e mexer.”

O PAPEL 
DO PROFESSOR 
É FUNDAMENTAL

“Um professor que dá aulas mais dinâmicas, ajudando quem 
não percebe e que mantem a calma quando nós não percebemos 

à primeira.” 

“Quando o professor não sabe, podia dizer «vamos pesquisar isso tudo 
juntos!» e assim podemos aprender todos ao mesmo tempo, logo, ali. Se tivesse 

uma dúvida podia pesquisar na internet e mostrar a todos.” 

“Os professores, no início do ano, podiam perguntar o que estamos mais à vontade 
para fazer: se aprendemos melhor com vídeos, filmes, imagens, desenhos, powerpoint, 

esquemas, quadro, etc.” 

“As aulas são fixes porque o professor também é fixe e isso faz-me ter curiosidade de 
aprender.” 

“O que torna difícil aprender, e não dá vontade de vir para aulas, é quando os professo-
res gritam muito.”

“Temos bué sorte com os professores que temos nesta escola. Há certos professores que 
até para aqueles que se portam pior mostram afeto. Tipo, vamos almoçar todos 

juntos, mostram-se preocupados connosco.” 

“Há professores a quem dizemos que temos dúvidas e eles voltam a repetir 
a mesma coisa porque acham nós não ouvimos. Podiam tentar explicar 

mais calmo, mais a brincar, para nós percebermos melhor.”

“Gostava de dizer aos professores para não gritarem 
quando nos não percebemos e para não explicarem 

melhor a uns do que a outros, porque assim 
parece que têm preferidos.”

PRECISAMOS DE 
MAIS FUNCIONÁRIOS

“Mais funcionários na escola, 
e que sejam fixes.”

“Precisamos que os funcionários nos ajudem.”

“Talvez não haja tanta segurança, há menos auxilia-
res. São poucos, não conseguem ver a escola toda.”

“É mesmo importante manter boa relação com 
funcionários. Há auxiliares que nos respeitam e que 

são simpáticos, outros não.” 

“É preciso manter a confiança e deixar que 
os funcionários sejam queridos 

para nós.” 

DIAS 
DIFERENTES NA 

ESCOLA

“A escola não é só estudos. Se fosse só isso 
não tínhamos boas notas. As pessoas que 

praticam desporto desenvolvem-se: têm mais 
atenção nas aulas, aprendem melhor, estão mais 

concentradas.”

“Desporto, música, artes, etc. devia haver 
mais isso na escola.” 

“Uma escola de sonho era uma escola com 
temas e com atividades.” 

“Aqueles dias diferentes com visitas de estudo 
e atividades divertidas são os melhores.” 

“Ideia: haver um dia onde podemos 
trazer um animal de estimação 

para a escola.”

FICAMOS 
CANSADOS…

“Há demasiadas aulas, nós 
trabalhamos até tarde na escola, depois 

chegamos a casa e ainda há tpc’s e estudar 
e quando tudo isto acaba já são 10 da 

noite.” 

“Ficamos cansados de estar aqui 
tantas horas.” 

“Mudaria os horários.”

“Uma escola de sonho tinha sempre 
autocarros disponíveis, 

em vários horários.” 

O QUE NOS FAZ 
MELHOR E PIOR

“O que me dá vontade de vir para a escola é estar 
com os meus amigos e divertir-me.” 

“Nas horas de almoço eu ficava sozinha, não tinha amigos, não 
gostava de vir.” 

“Eu estava noutra turma e não me sentia feliz e aceite lá. Não tinha amigos, 
não me integrava, não me identificava. Depois fiz amigos noutra turma e disse-

ram-me que podia mudar de turma! Quando recebi o papel a dizer que mudei fiquei 
«yeeeeeey» e foi o melhor que me podia ter acontecido.” 

“Nesta turma eu sabia que não iam gozar comigo e isso muda tudo.” 

“Eu já bati a pessoas na escola… o que pode funcionar? Ir atrás e saber porque é que ele 
bateu. Outra pessoa ir falar com ele e percebe-lo, quando ele estiver mais calmo. Quando 
a pessoa está irritada começa a fumegar. Não vale a pena ter uma conversa quando a 

pessoa está exaltada.”

“Se calhar a pessoa tinha um problema. Com ajuda a pessoa podia deixar de ter 
esse problema e não batia.”

“O que ajuda é fazer mais perguntas. Os professores quererem saber mais sobre 
os alunos. Já me aconteceu… eu estava chateado, a professora perguntou 

o que se passava comigo, primeiro eu falei lhe mal, mas depois fui pedir 
desculpa.” 

 “Se pudesse acabava com o bullying nas escolas.”

“Uma escola de sonho é uma escola com respeito e 
tolerância independentemente das capacidades. 

Respeito entre todos: alunos, professores 
e funcionários.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA SECUNDÁRIA 
DE ALCÁCER DO SAL  - ALCÁCER DO SAL

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Secundária de Alcácer do Sal , 45 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



  

              

O QUE NOS INSPIRA …

“Nos intervalos posso ser eu própria, às vezes 
os professores querem que sejamos só alunos e não 
nós próprios. Às vezes nas aulas estou calada e no 
intervalo sou mais aberta.” 

“Se cada aluno «fosse ele próprio» em aula, ganhar-
-se-ia mais atenção nas aulas, melhores notas, mais 
inquietação… curiosidade.”

 

“Gostamos muito das aulas de cidadania: podemos 
falar sobre tudo. Entre nós e com a diretora de turma e 
fica só entre nós, a não ser que achemos que deve ir a 
conselho de turma, à Associação de Estudantes, etc.! 
Serve para falar sobre a turma, a escola, as aulas. 
Sobre o que sentimos ou não sentimos.” 

“O espaço da escola é muito bom, está aberto, é 
grande, sentimo-nos bem.” 

TER AMIGOS 
NA ESCOLA 

É FUNDAMENTAL

“O tempo que passamos juntos é muito mais do que com 
as nossas famílias. Passamos muita parte da nossa vida aqui. 

Aqui estamos em família também. “

“Estou entusiasmado aqui porque estou com os meus amigos.”

“Se uma pessoa não tem amigos, não tem essa motivação  
para a escola.”

“Os amigos ajudam… eu e a minha colega tínhamos muitas negativas e  
fizemos um pacto: estudávamos uma com a outra e íamos superar as notas. 

A ideia era obrigarmo-nos a estudar juntas e a aprendermos ao mesmo tempo.” 

“Nós somos uma turma unida e tomamos as decisões em conjunto.” 

“A nossa turma é daquelas em que quando chega uma pessoa nova,  
nós não excluímos, vamos conhecer a pessoa, interagimos!” 

“Acho que uma das coisas que nos faz integrar com os outros é termos 
algo em comum. Eu e ele gostamos os dois de ginásios  

e começamos a conhecer-nos e a dar-nos bem.” 

“Há sempre uma coisa que gostamos todos. Por exemplo, na 
turma há pessoas que gostam do mesmo estilo de musica e 

isso faz com que sejam amigas. Podemos descobrir 
estes gostos nas aulas.” 

OS 
PROFESSORES 

QUE NOS MARCAM…

“O que mais me ajuda é o facto de alguns professores nos 
ajudarem.”

“O melhor é um professor que seja fixe e que a sua aula motive os alunos.”

“Professor que faz aulas dinâmicas.”

“Um professor que consegue ser profissional e brincalhão.”

“É bom quando os professores nos compreendem.” 

“Às vezes tentamos ser o «aluno fora da sala», dentro da sala… mas é preciso que sejam 
os professores a dar a mão para que isso aconteça. 

De vez em quando os professores não nos deixam ser nós próprios.” 

“Este ano tivemos um professor que nos ajudou muito... um grande amigo! Vai metendo piadas 
nas aulas e consegue ajudar-nos bem, explicando a matéria. Isso revela-se nas notas, são muito 

melhores agora!” 

“O que mais me ajuda a aprender é quando os professores gostam de dar a aulas, têm 
vontade.”

“É sempre aquele professor que nos marca.”

“Gostamos que os professores falem connosco! O mais importante de tudo é falarem 
connosco.” 

“Gostava de sentir que o professor está a ouvir e que quer saber o que 
dizemos.” 

“O que mais gostamos de ouvir é “vai tudo correr bem”, que as 
coisas iriam melhorar. É tipo tranquilizar a pessoa.” 

“Gostava que me perguntassem «está tudo 
bem? Queres falar?».” 

AS CONDIÇÕES 
NA ESCOLA…

“As condições e conforto desta escola são o que mais 
gostamos.” 

 “Gostamos da arquitetura da escola e dos espaços exteriores… 
e os sofás são fixes!” 

“Os sofás e o intervalo são ótimos porque posso estar com os meus amigos e
 é onde me sinto bem.” 

“É um espaço moderno, enquadra-se nas nossas gerações. Dá um melhor ambiente!”

“Adoramos as máquinas de chocolates na escola.” 

 “Era mesmo importante que as casas de banho estivessem sempre abertas, algumas 
fecham às 16h e isso é mesmo mau para nós que saímos mais tarde.” 

“O horário dos funcionários não devia terminar ao mesmo tempo que termina o dos 
alunos, para não estarmos dependentes.”

“Eu gostava de ter comida mais saudável na escola.” 

 “Sentimos falta de mais funcionários aqui na escola.”  

“Quando queremos fazer os trabalhos, vamos para a cantina fazer, é o melhor 
espaço para isso. Sentimos bem, tem muitas cadeiras, tem muito espaço, dá 

para estar com outras turmas, tem vidros e conseguimos ver tudo.”

“Na escola temos acesso a computadores para fazer trabalhos, 
é muito bom, mas são muito poucos na biblioteca.” 

“A internet não funciona tão bem como gostávamos.”

OS NOSSOS 
PROBLEMAS…

“É importante combater a solidão na escola,
 há pessoas que vivem solidão na escola.” 

“Há pessoas que não têm amigos. Algumas vão estar com raiva 
e vão descarregar nos outros. Mandam bocas, insultam, fazem esperas 

lá fora… e isso desmotiva as pessoas para virem para as aulas.” 

“Fizeram-me uma espera uma vez, é muito má essa sensação de 
a pessoa não se sentir protegida.” 

“Os amigos ajudam a tirar a tristeza que está dentro de mim. 
Eu sabendo que vou estar com eles, posso desabafar.”

“A maior parte das pessoas que sofrem bullying são pessoas que não têm grande apoio 
ou não têm ninguém para partilhar.”

“Percebi pelo olhar dela que não estava bem. A expressão no olhar. 
Há certos momentos em que a pessoa não tem olhos iguais.”  

“Eu às vezes venho triste para a escola. Como o professor já sabe como eu sou, 
ele percebe logo e pergunta o que se passa.” 

“A gente fala dos nossos problemas e depois ficamos meses e meses a espera 
e não acontece nada.” 

 “Às vezes vimos para a escola com alguns problemas de casa. Sentimos que 
há qualquer coisa que não esta a correr bem em casa. Depois estamos 

nas aulas e não queremos propriamente estar lá.”

“Nem sempre ficamos concentrados porque ficamos a 
pensar naquela coisa. Não conseguimos interiorizar a 

matéria como queremos.” 

AS ATIVI-
DADES UNEM A 

ESCOLA

“A A.E. organiza festas e jogos, 
a sensação é boa e sentimo-nos livres, temos 

mais contacto com outros alunos.” 

“Ficamos mais unidos.” 

“Nós não dançamos só com a nossa turma, 
juntamos as turmas todas. Há mais união com 

outras turmas!” 

“A diretora até se junta à festa e vem dançar 
connosco. É importante porque geral-
mente quando sai é só para resolver 

problemas da escola e aqui é 
diferente.”

TEMPOS NAS 
AULAS…

“O que não me dá vontade de vir para escola é 
acordar tão cedo… vivo longe da escola e por isso 

também chego muito tarde a casa.”

“Acordamos muito cedo!” 

“Podíamos ter algum tempo para descontrair durante as aulas, 
tipo 5 a 10 minutos.” 

“As aulas de 90 são bué secantes. Só em educação física é que 
não, porque nos estamos sempre a mexer, ou nas aulas que são 

divertidas.” 

“São muitas horas sempre a ouvir… nós precisamos de nos distrair! 
De arejar a cabeça. As aulas com brincadeira não se tornam tão 

secantes.” 

“Estar uma hora e meia sempre a olhar para o quadro, a 
escrever não tem estímulo, 45 minutos depois já não estamos 

a ouvir.” 

“Passamos 45 minutos atentos à aula e os outros 
45 a dizer «quando é que a aula acaba?». 

Passamos o tempo a olhar para o 
relógio.” 

NAS AULAS 
GOSTAMOS DE TER 

VÁRIAS FORMAS DE APRENDER

“Uma escola de sonho seria um lugar sossegado e tranquilo, com 
aulas teóricas e práticas!” 

“As aulas de que mais gosto são aquelas que 
são divertidas e interessantes.” 

“Nas aulas podíamos divertir-nos um pouco mais com a matéria.” 

 “É muito cansativo estar sempre com as mesmas coisas, nós gostamos de ter várias formas 
de aprender.”

“As melhores são sempre as aulas práticas.” 

“Gostávamos de ter instrumentos para a sala de música.”

“Era bom poder ouvir música nas aulas.” 

“Adorava que fosse uma escola mais avançada ao nível da tecnologia.” 

“A transição para a tecnologia faria com que pudéssemos aceder à escola virtual. Se estudássemos 
pelo manual virtual não tínhamos de gastar tanto dinheiro com os livros e nem andávamos com 

tanto peso às costas.”

“Quando os professores usam computadores parece que se explica melhor, não se torna tão 
secante… até a cor chama a atenção.”

“Gostava de mais discussões críticas e opiniões nas aulas.”

“Nas aulas era importante que fosse dada mais liberdade aos alunos para 
conversarem.” 

 “A melhor forma de conseguir motivar os alunos é pensar como eles… 
fazer mais atividades nas aulas, não estar sempre a falar. E falar com 

o aluno!!!”

“As aulas de que mais gosto são aquelas onde 
todos convivemos.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA 
DA POVOAÇÃO   - POVOAÇÃO

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Básica e Secundária da Povoação, 
32 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



  

              

O QUE NOS INSPIRA …

“O que me ajuda a aprender é o que há fora e 
dentro da escola.” 

“Uma escola de sonho teria boas condições, ativida-
des que dão motivação e seria uma escola unida, em 
que professores, auxiliares e alunos socializam.”

 

“Uma escola onde se ouve música nas salas e nos 
corredores.”

A ESCOLA 
FICA MAIS FELIZ…

“Podíamos interagir mais professores 
e alunos, sem ser só na aula. Acho que isso 
fazia com que até nos portássemos melhor.” 

“O que faz ter vontade de vir para a escola são as 
amizades que tenho aqui.” 

“O convívio entre as pessoas – alunos, auxiliares 
e professores – é o melhor desta escola.” 

“O que me dá vontade de vir para a escola 
são os amigos.” 

“Com o convívio conhecemo-nos mais. Cole-
cionamos amizades, deixávamos os garreios 

de parte. A escola ficava mais feliz. 
Ganhamos novas amizades.” 

SÃO MUITAS 
HORAS

“Se fosse diretor da escola eu mudaria os 
horários aqui da escola e fazia mais atividades 

durante os intervalos.”

“Ter muitas horas de aula de seguidas faz com 
que não tenha tanta vontade de vir.”

“Gostava que pudéssemos passar menos horas na 
escola.”

“Acordar tão cedo é o que torna mais difícil.” 

“O que me faz não ter vontade de ir para a 
escola é a quantidade de horas que 

estamos na escola por dia.”

AULAS 
DIFERENTES

“Aulas mais divertidas, mais práticas, mais mexidas.”

“Há aqui muitos rapazes que gostam de falar futebol… podíamos 
usar esse tema para fazer uma atividade nas aulas.” 

“Uma ideia podia ser organizarmos uma caminhada em que íamos a 
falar em inglês, por exemplo.” 

“Algumas aulas podiam ser numa visita guiada, termos mais visitas de estudo… 
até ir ao continente.” 

“Gostamos das aulas com projetores, em que passam vídeos ou projetam os livros. 
É mais fácil. Consegue-se trabalhar melhor.”

“Muitas das escolas têm um laboratório para fazer experiências… 
nós gostávamos de ter.” 

“As aulas têm de ser mais interessantes para termos mais motivação. 
Só passar do quadro para o caderno e do caderno para o quadro cansa.” 

“O desporto ajuda a sair daquele ambiente da aula. A gente liberta-se mais.” 

“Não gosto quando há muito barulho nas aulas, alunos muito barulhentos 
e não se faz nada.”

“O que podia acontecer nas aulas de diferente era divertirmo-nos. 
Não é divertido andar na escola.” 

“É bom quando podemos ver filmes nas aulas.” 

“Gostava de ter música durante as aulas.” 

“As aulas de que mais gosto são descontraídas 
e as pessoas estão unidas – 

professores e alunos.”

ATIVIDADES 
QUE NOS UNEM

“Para resolver muitas coisas podiam juntar duas 
turmas (cursos e regular) e fazer uma atividade!”

“Podíamos fazer atividades de experimentar os cursos, 
de todos poderem passa pela mesma experiência como nós, 

na terra.” 

“No corta mato estivemos todos juntos e foi bom, 
não senti que houvesse diferenças.”

“Podíamos fazer feiras: fazer bolos, fazer sumos e com o dinheiro fazer 
viagens de estudo ou para comprar materiais para a escola.” 

“É preciso convidar todos quando há festas organizadas na escola, 
pela A.E.!” 

“Gostávamos de acampar com a turma, fazer um churrasco, 
fazer um festival…!”

“É importante manter as atividades na escola, 
mas ter sempre cartazes e informações!” 

“Nas festas da Páscoa e do Natal 
os professores e os pais 

encontram-se!”
É MUITO 

IMPORTANTE SER 
VALORIZADO E 
RECONHECIDO

“Todos os alunos mereciam poder estar no quadro de 
honra, devia ser para todos os cursos.” 

“O quadro de honra é uma forma de motivar os alunos. Toda 
a gente gosta de ser reconhecido.”

“Gostávamos que nos tivessem agradecido a participação naque-
la atividade, mas não recebemos nenhum elogio.” 

“Gostávamos que os alunos dos cursos fossem mais valorizados. 
Às vezes parece que os outros é que são inteligentes.” 

“Às vezes não apetece ir para a escola por isso… gostava 
que a escola visse em mim o esforço, o trabalho que 

fazemos, as horas que a gente passa aqui.”

“Às vezes os professores conhecem um aluno e 
podiam falar sobre ele, falar bem, também 

dizer coisas boas aos nossos pais e 
não só as más.”

OS 
PROFESSORES…

“O melhor da escola são os professores.” 

“Eu gostava de conhecer melhor os professores… talvez 
nos pudéssemos dar melhor, as notas podiam subir, porque 

podia gostar mais de ir para aquelas aulas.” 

“Todos os anos mudamos de professores… todos os anos temos de 
conhecer um professor diferente, assim não temos tanta confiança com 

os professores.”

“Os professores também podiam ir conviver com a gente. Mas só alguns 
fazem isso.” 

 “Ter muitos professores que nos compreendem é o melhor aqui na escola.”

“Ser justo é muito importante.” 

“Um professor calmo, com paciência para ajudar os alunos.” 

“O que mais gosto é quando o professor está a dar matéria e diz 
alguma piada.” 

“Um professor precisa de ter um bom humor 
e ser sociável, levar a aula na boa, e não é só brincar, 

de vez em quando também 
é preciso conseguir ter calma.”

ESCOLA - UM 
ESPAÇO PARA NÓS

“Não temos um sítio para nos reunirmos, para 
jogos, para relaxar… uma sala para nós.” 

“A sala de convívio faz com que os alunos fiquem mais 
tempo na escola… era um lugar para conviver, jogar, estar com os 

amigos, para nos conhecermos.” 

“Aqui sentimo-nos bem porque estamos em segurança. Ao nível de 
segurança estamos bem na escola. É importante não haver qualquer pessoa 

a entrar.”

“É bom termos os cacifos para as nossas coisas.” 

“É importante haver sempre comida na escola! Manter-se a cantina, mas 
às vezes no bar há horas (16h) em que já acabou.” 

“Há pessoas que têm dificuldades financeiras e devia haver comida de 
graça. Por exemplo, uma zona da cantina para quem não pode 

pagar, em que se chega e se pode servir.” 

“Gostávamos de ter um bom sítio para fazer educação física, 
salas confortáveis e com material.” 

“É fixe a escola ter computadores e internet, quem 
não tem computador ou net em casa pode 

usar aqui para fazer alguns trabalhos.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA SECUNDÁRIA 
DAS LARANJEIRAS - PONTA DELGADA

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Secundária das Laranjeiras, 27 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



  

              

O QUE NOS INSPIRA …

“Numa escola de sonho não havia aulas a durar 90 
minutos, havia rádio na escola, podíamos ter música 
e teríamos pelo menos 1 hora para almoçar.” 

“Numa escola de sonho seria ótimo porque podíamos 
expor mais as nossas ideias.”

“Na minha escola de sonho poderíamos dar mais 
importância às matérias que nós gostamos mais e 
que nos dedicamos e também ter apoio nas coisas em 
que temos mais dificuldade.” 

 

“A sala de apoio ajuda muito, principalmente nos exa-
mes. Funciona muito bem aqui! Pode ir para lá quem 
quiser, os professores tiram as dúvidas e podemos fazer 
os trabalhos de casa. É livre, não precisas de ser 
especial para ir.”
 
“Usamos muito o espaço exterior da escola para 
estar com os amigos. Há relva, vê-se verde, respira-se 
melhor, temos um bocadinho de mais liberdade.” 

OS TEMPOS QUE 
A ESCOLA TEM… 

“O que me faz não ter vontade de ir à escola é ter 
muitas aulas e sair tarde.” 

“Não ter mais do que 45 minutos da mesma aula.” 

 “Não dá vontade de vir para a escola saber que vou estar muitas horas 
sempre só a ouvir.” 

“Eu mudaria os tempos que as aulas têm.” 

“Aulas de 90 minutos é muito… se fizéssemos jogos já não era tanto assim.” 

“Nas aulas de 90 minutos passado uma hora já não conseguimos ouvir.” 

“Sugestões: temos sempre aulas de 45 minutos, ou se forem de 90 minutos ter sempre um 
intervalo ao meio.” 

“Se a gente tivesse tempo para focar noutros assuntos e voltar, já era bom. Um tempo curto 
a meio da aula, para a gente ir lá fora comer, distrair.” 

 “Os intervalos são muito curtos,15 minutos é muito pouco para descansar depois de 90 
minutos de aula.” 

“Um intervalo serve para: descansar, comer, ir à casa de banho, estar com os amigos… 
mas 15 minutos passa a voar, quase só dá para ir de uma sala para a outra.” 

“Para nós é importante refrescar a cabeça, para ficarmos mais interessados na 
matéria da aula a seguir.” 

“Somos muito sufocados na matéria, andamos cansados, são muitas 
matérias num só dia (e muito peso na mochila).” 

“Temos muitos exames seguidos, é muita matéria para 
estudar no fim de semana, não dá para descansar.”

OS AMIGOS 
NA ESCOLA…

“O que me dá vontade de ir à escola é saber que 
vou estar com os meus amigos e vou poder conversar, 

desabafar e rir.” 

“No dia-a-dia a gente convive na escola.” 

“Nas aulas também podíamos trabalhar em conjunto. Podíamos fazer 
fichas em grupos. Esclarecer as dúvidas entre colegas!” 

“Com os trabalhos de grupo uma pessoa diverte-se mais, ficamos com 
mais pica, com mais energia por poder estar com os amigos.” 

“É importante que as pessoas não fiquem sozinhas. Só porque uma 
pessoa é diferente não significa que não possa ter amigos. Todos são 

iguais aos outros.” 

 “O que resultou foi haver um dia em que houve basquete eu fui 
para lá e fiz amigos.” 

“Já tivemos um colega que andava sempre muito triste.” 
“Se fosse Ministro da Educação acabava com violência 

na escola.” 

“O que há de melhor na escola são os 
meus amigos.”

ATIVIDADES 
NA ESCOLA

 “O melhor da escola é poder fazer deporto.”

“É importante ter torneiros da escola. Para poderem vir 
pessoas de outras escolas.” 

“Devíamos ter dispensa das aulas para ir assistir e não só para 
participar. A gente fica com energia para ver a nossa escola!” 

“Com os torneios fazemos outros amigos, conhecemos novas pessoas.”

“Ginástica, badminton, voleibol, futebol, ginástica artística, golf, atletismo… 
lá ganhamos experiência. É uma maneira diferente de conviver.”

“No futebol distribuímos as pessoas das várias turmas por diferentes equi-
pas… é uma maneira de trabalhar em equipa.”

“As atividades podem ser também dentro das salas, dentro da 
escola.” 

“O que me faz perder a vontade de vir para a escola é não ter 
muitas atividades.”

“Ouvir a opinião dos alunos é importante, a AE podia 
fazer isso.” 

“Ter espaços para atividades ao ar livre…  
ao ar livre estamos mais livres. Há 

mais liberdade.”

OS 
PROFESSORES 

MARCAM

“O que mais me ajuda a aprender são os 
professores.” 

“Em vez de só escrevermos o que professor diz, 
gostávamos de falar com o professor.” 

“Gostamos de professores mais divertidos.” 

“Há professores que nos falam de uma maneira
arrogante e isso custa.” 

“Na sala de aula normal a professora não pode ti-
rar dúvidas específicas, só tira dúvidas gerais… 

e ajuda mais quando podemos tirar dúvidas 
nossas.” 

“É importante professores tenham 
boa onda.”

DIVERTIR E 
APRENDER NAS AULAS

“As aulas de que mais gosto são divertidas, mais 
animadas, são agradáveis.” 

 “Mais tecnologia, computadores em vez de livros.”

“A minha escola de sonho seria com computadores 
em vez de livros.”

“Gostava de poder ouvir música nas aulas. 
Aulas mais relaxadas e mais alegres.”

“Gostava que tivéssemos mais silêncio.” 

“Quando as aulas são muito chatas não aprendemos nada.” 

“Como conseguir silêncio numa aula: fazendo coisas que nós gostamos, como 
jogos, atividades… mexer ou ser algo que se vê.” 

“Uma brincadeira com plasticina fez-nos estudar. Tive curiosidade sobre molde 
de fósseis e aprendemos sobre os fósseis.”

“Divertir e aprender ao mesmo tempo… ficarmos com curiosidade sobre 
aquilo, falar, ser interessante.” 

“Gostamos de falar com a pessoa. Aprender oralmente! 
Cansamo-nos menos. É muito chato e mais difícil de aprender 

só escrevendo.”

“Lembro-me do jogo de mapas para identificar 
os países e dos vídeos sobre atividade 

sísmica.”



PENSAR A EDUCAÇÃO  
EM PORTUGAL O CONTRIBUTO 
DOS PRÓS DA EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA BÁSICA 2,3 DO CANIÇO 
- SANTA CRUZ

COMPARTE & EDUCAÇÃO 
NO ROTEIRO CIDADANIA EM PORTUGAL

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento 
cívico e transformação social, desenvolvido em parceria com a organi-
zação norueguesa FORANDRIGSFABRIKKEN. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram na construção e no desenvolvi-
mento das estruturas da sociedade de que fazem parte, partilhando o seu 
conhecimento e sugestões com entidades decisoras. 

No ComParte & Educação contamos com a experiência, vivacidade e 
motivação dos alunos, como Prós da Educação, para refletir sobre a 
escola e propor ideias inovadoras a Decisores, das direções escolares 
ao Governo. Neste processo, o envolvimento dos alunos é reconhecido 
como parte importante na construção de um Sistema de Educação a 
funcionar no seu melhor.

O Roteiro Cidadania em Portugal, com o lema “Parar, Pensar, Agir”, preten-
de desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem 
de descoberta, reflexão e ação sobre a cidadania e participação. É um de-
safio à construção de comunidades ativas em todos os cantos de Portugal,  
um roteiro de mobiliação que inspira as pessoas e as organizações num 
movimento de promoção da cidadania e igualdade.

Com o propósito de estimular a participação e contributo de todos para a 
construção de uma sociedade que funciona no seu melhor, o Roteiro para 
a Cidadania em Portugal desafiou o ComParte & Educação a levar a sua 
metodologia a 50 escolas do País. De novembro de 2016 a junho de 
2017 jovens de todo o país contribuem para a Educação em Portugal, a 
partir das suas experiências!  

É COM ENORME ENTUSIASMO 
QUE AGRADECEMOS A TODOS 
OS QUE CONTRIBUIRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO!

NESTA ESCOLA OS JOVENS 
CONTRIBUÍRAM PARA PENSAR 
A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL!
Com o desafio de conhecer o que melhor funciona e o que poderia ser transformado 
na Educação em Portugal, a partir das experiências vividas pelos Prós da Educação, 
ouvimos na Escola Básica 2,3 do Caniço, 58 Prós da Educação. 

Este documento resulta da partilha de experiências e sugestões nas sessões ComParte nesta 
escola e convida o leitor, também ele, a pensar a Educação, a partir de uma às várias 
vozes destes alunos e alunos.

*PRÓS – ESPECIALISTAS EM SABER O QUE MELHOR 
FUNCIONA E O QUE PODE SER TRANSFORMADO NOS 
SISTEMAS DA SOCIEDADE A QUE PERTENCEM, PELA SUA 
EXPERIÊNCIA ENQUANTO UTILIZADORES E PARTICIPANTES.

SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE

REPÚBLICA 
PORTUGUESA

www.comparte.ptComparte

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte



  

              

O QUE NOS INSPIRA …

“Uma escola de sonho é um sítio livre, com professo-
res divertidos e aulas mais práticas. Uma escola com 
alguma diversão - onde dá tempo para um pouco 
de tudo!” 

“O melhor nesta escola são as amizades e algumas 
atividades.”

“O melhor desta escola é a comunicação entre as 
pessoas, que existe com os projetos.”

 

“O melhor é quando acreditam no potencial dos 
alunos e ouvem os alunos!”

“O que é a escola? É um caminho para o futuro; é a 
nossa base; é um ponto de encontro para encontrar-
mos os nossos amigos todos os dias!”

“Nós agora temos de aprender o «ser» e o «estar», 
que é o que aprendemos no PAC!”

O 
IMPACTO DOS 
PROFESSORES

“O que torna mais fácil ou mais difícil aprender é a 
maneira como o professor explica.”

 “Alguns professores explicam de uma forma que desperta interesse.”

“Eu mudava a forma de alunos e professores comunicarem.”

 “Dá vontade de aprender quando os professores nos deixam pensar.”

“As aulas de que menos gosto são aulas em que os professores gritam muito.”

“Um professor divertido, que faça os alunos quererem aprender mais e que faça a turma 
ficar mais unida.”

“É bom um professor que está a gostar de ensinar.”

“Quando as pessoas não percebem, ele explica de uma forma mais descontraída 
e nós percebemos. Quando voltam a repetir a matéria toda da mesma forma 

eu continuo sem perceber.”

“Se um aluno fizer uma pergunta não vale a pena responder da mesma forma que já usou. 
Ajuda dar exemplos.”

“O que queríamos ouvir: tu podes melhorar, tu consegues fazer melhor, não é bem 
assim, isso está errado, tenta fazer de outra forma de novo!”

“É  tão importante os professores ouvirem-nos. Ganhava-se maior convívio entre 
alunos e professores.”

 “Um professor que nos respeita é um professor ouve a nossa 
opinião.”

“Gostava que houvesse mais socialização 
entre professores e alunos.”

SOMOS COMO 
UMA FAMÍLIA…

 “O melhor é o facto de ter amigos que me ajudam.”

“Nos intervalos temos já um cantinho onde qualquer pessoa sabe 
que a turma está lá - fortalecemos os laços!”

“Se mudasse alguma coisa seria dar mais atenção - alguns sofrem mesmo 
à nossa frente e ninguém age.”

 “Uma turma unida não aparece, vai-se formando. Uma turma unida mantém perso-
nalidades diferentes e complementam-se umas as outras!”

“Somos tipo uma família. O PAC ajudou a que isto acontece-se. Eu tenho relação com 
algumas pessoas que se não fosse o PAC eu não tinha.”

“Uma turma faz com que todos se sintam bem e ninguém vai abaixo.”

 “Tentar aceitar as opiniões dos outros, conversar, ver ponto de vista dos outros, tentar ser 
quem nós somos sem prejudicar os outros.” 

“Criar laços dentro da escola, mas também fora da escola.”

“O melhor é começar com grupos pequenos, assim se este não tem confiança, vai 
começar a ganhar com alguém e depois vai alargando”.

“No 7º ano os professores fizeram jogos para nos conhecermos todos, logo nas 
primeiras aulas!”

“O que também nos ajudou a conhecer melhor, no primeiro dia, foi o facto 
de termos almoçado juntos.” 

“Nós achamos que as mesas aos pares promovem a coopera-
ção entre todos. Podemos partilhar os livros. Se tivermos 

uma duvida e não soubermos, o colega pode 
explicar.”

PRECISAMOS 
DE TER TEMPO

“Uma escola de sonho seria aquela onde 
se agradece passar os dias, sem cansar… e 
quando chegar a casa não sentir «finalmente».”

“Precisamos de tempo: ter tempo para a escola, ter tempo 
para as coisas que nós gostamos, ter tempo para a família e 

para os amigos, ter tempo para descansar.” 

“Chegar a casa e ainda ter mais tpc’s depois de tanto tempo 
na escola…” 

 “A escola não é tudo, não é a nossa vida toda.”

“O que é mais difícil é ter que acordar tão cedo!” 

 “Passado muito tempo nas aulas já não conseguimos 
ouvir e até começamos a fazer coisas para distrair.”

“Podia haver um tempo na aula em que 
descontraímos, fazer uma pausa.”

AS 
AVALIAÇÕES…

“Gostávamos de ter aulas sem 
as preocupações dos testes.”

“A avaliação devia ter uma maior percentagem 
do que se passa nas aulas. Porque eu até posso 

aprender para fazer os testes mas depois esqueço...nas 
aulas posso aprender mesmo.”

“As provas de aferição deviam ser só no final de ciclo! 
Que é para ver se estamos prontos para passar de ciclo. 
Não é preciso este ano que não estamos a terminar o 

ciclo, é só mais pressão.”

“Numa escola de sonho não haveria provas nem 
exames.”

“As aulas de educação física é que me 
ajudam a descontrair de tanto 

stress dos testes.”

NÃO É PRECISO 
ESTAR DENTRO DE UMA 

SALA DE AULA PARA APREN-
DER

“O melhor são os projetos e as atividades que há aqui na 
escola.”

“Dá muito mais vontade de vir para a escola quando temos visitas de 
estudo ou quando sabemos que vamos ter trabalhos em equipa.”

“Gostávamos que houvesse mais disponibilidade para visitas de estudo.”

“Novos projetos para formar liberdade de expressão e para nos divertirmos.”

“As escolas podiam ter mais atividades ao ar livre e mais visitas de estudo, mais 
atividades fora da escola!”

“Mais atividades lúdicas, diferentes, produtivas… fotografia, fazer roupa, mais 
teatro, mais desporto.”

“Não é preciso estar dentro de uma sala de aula para aprender. Quando 
fomos ao museu estávamos mais atentos ali a aprender. Interessa-nos mais 

porque é muito real, não estamos dentro de quatro paredes.”

“Na sala de aula não sabemos para que é que a matéria vai 
servir. Quando estamos fora, no «mundo real», podemos 

aprender para que serve.”

“Criar uma Associação de Estudantes ajudaria 
muito.”

AQUI NA 
ESCOLA…

“Gostávamos que houvesse mais 
comida confecionada na hora, que 

as funcionárias cozinhassem na escola.”

“Uma coisa que todas as escolas deviam 
ter eram quadros interativos, é muito 

fixe!”

“Esta escola tem imensas coisas 
tecnológicas. É uma maneira 
melhor de aprender. Cativa 

mais a aula!”

AULAS QUE 
GOSTAMOS E EM QUE 
APRENDEMOS MAIS

“As aulas em que aprendemos mais são as aulas em que traba-
lhamos em equipa.”

“Adoramos o PAC, trabalhamos em equipas, é um projeto interdisciplinar, 
temos um tema. Aprendemos a cooperar. 
Nos grupos, cada um tem a sua função.”

“Com o PAC estamos todos em igualdade e não uns melhores que outros. 
Há equipas, mas não há competição.”

“Ajuda quando fazemos jogos sobre a matéria.”

“Gostamos do quadro interativo e das mesas a pares.”

“Ajuda-me fazer esquemas, um pouco mais de diversão, resumos e pequenas pausas 
na matéria.”

“O projeto + é o que mais me ajuda a aprender.”

“O que mais me ajuda é quando fazemos experiências e trabalhamos em equipa.”

“Podia dar-se mais liberdade aos alunos para escolherem como queriam 
que fossem as aulas.”

“Às vezes os professores usam palavras que nós não conhecemos. 
Mas há colegas que perceberam. Eu acho que se esses colegas explicassem 

a matéria podíamos aprender melhor, é o nosso vocabulário.”

“Se um aluno fizer uma pergunta, não vale a pena responder da mesma 
forma. Não vamos perceber, se for uma explicação igual. 

Uma coisa que os professores podem usar muito mais nas aulas é 
dar exemplos.”

“Aulas mais descontraídas, 
onde se podia ouvir música.”
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O QUE NOS INSPIRA …

“As pessoas são o melhor desta escola.” 

“As instalações são muito confortáveis, o ambiente 
também é muito agradável, não há muita confusão!”

“O melhor desta escola é a maneira como as coisas 
são tratadas igualmente para todos os alunos.”

“Gosto da pouca quantidade de alunos nas turmas.”

 

“Uma escola de sonho seria uma escola 
sem pressão.”

“O melhor desta escola são os projetos Erasmus, 
os intercâmbios e os quadros interativos.”

“O facto de sermos todos muito próximos é o melhor 
desta escola.”

AS AULAS QUE 
NOS MOTIVAM…

“Aulas leves, calmas que juntam matéria e brincadeira.” 

“As aulas mais práticas não são tão esgotantes e aprendemos.”

“Não gosto de aulas «livrescas» em que o professor só está a seguir o 
livro.”

 “Com mais interatividade conseguimos estar mais interessados.” 

“As aulas de que menos gosto são onde há um clima de ameaça em relação a castigos.”

“Aulas mais difíceis são aquelas em que estou sentado a ouvir e escrever muito tempo sem 
perceber nada, quando não há comunicação.”

“Gostava que pudéssemos comer e ouvir musica, porque se aprende melhor num ambiente 
relaxado.”

 “Aulas que motivam o aluno para querer ir aquela aula. As dinâmicas e interativas captam o 
nosso gosto.”

“Aulas em que os professores interagem connosco, existe silêncio mas não demasiado silêncio.” 

“Acho que devíamos debater mais a nossa opinião e desenvolver mais as nossas ideias.” 

“Gosto das aulas em que fazemos trabalhos de grupo, vemos vídeo, ou fazemos debates e 
todos participam.”

“Podíamos dar matérias mais adequadas aos locais. Por exemplo, se vivemos na Madeira 
devíamos saber mais sobre a história da Madeira.”

“Os alunos podiam dar as aulas um dia.”

“Uma vez fomos para o parque de diversões com o diretor de turma. Fomos 
estudar os movimentos da terra, energias, etc.. Relacionar a matéria 

com a vida do dia-a-dia incentiva-nos a querer saber mais, 
estamos a ver o que está a acontecer e consigo relacionar 

isso com a matéria.”

RELAÇÕES COM 
PROFESSORES E 
FUNCIONÁRIOS

 “Sim, devia haver também professores nos convívios. 
Nas aulas só conhecemos o lado profissional dos 

professores. Fora das aulas conhecemos o lado pessoal, social.” 

“Manter convívios entre a turma e professores. Às vezes vamos 
almoçar fora. Todos organizamos!” 

“No fim da aula, nos últimos 45 minutos fazemos um lanche na aula.” 

“Às vezes é criada uma certa tensão nas aulas. Isto pode quebrar a tensão: 
se pudermos falar da matéria mas também da nossa vida pessoal 

e experiências.”

“Como já conhecemos, temos confiança e podemos falar sobre coisas que 
não falamos com outros professores.”

“O professor convidou-nos para irmos almoçar a casa dele.” 

“Acaba o primeiro período, a gente faz um convívio numa disciplina.” 

“Há uma funcionária que é a melhor pessoa do mundo. 
A pessoa mais simpática do mundo!  Diz bom dia, está sempre 

rindo, tem experiência a interagir com jovens, gosta 
do que faz.”

“Queremos manter as boas relações entre 
alunos funcionários e professores.” 

RELAÇÕES ENTRE 
ALUNOS

“O que me dá mais vontade de vir para a escola é 
saber que vou estar com os amigos e que vou ter um futuro.”

“O que torna fácil aprender é a relação entre alunos.” 

“Muitos alunos são excluídos de um certo grupo. Os outros simplesmente 
não gostam da pessoa, não a conhecem sequer. Isso desmotiva muito e vai 

refletir-se no sucesso escolar do aluno.”

“Se o aluno está desmotivado porque não tem amigos, 
não se vai interessar pela escola.”

“Às vezes basta estar, dar um abraço, tens a sensação de que está ali alguém para ti. 
Insistir, fazer algum tipo de brincadeira.”

“Muitas vezes as pessoas não querem que as outras se preocupem consigo, não querem 
ser vistas como vítimas, mas como pessoas normais. Muitas vezes estas questões são 

levadas para dentro da sala de aula.”

“Na minha escola de sonho ninguém seria julgado pela roupa que usa.”

“Muitas vezes sentimo-nos excluídos porque não temos amigos suficientes numa 
rede social.” 

“Gostávamos de ter um espaço para os alunos, para além do bar, onde 
alunos de todas as turmas podiam conviver.”

“Grande parte da vida é passada na escola, é importante 
aprender como interagir na escola. Sugestões: fazer 

cartazes, interagir, ter momentos assim para falar, 
a escola envolver-se com a comunidade, 

para fora.” 
ATIVIDADES: 

CRIAMOS LAÇOS, APREN-
DEMOS, DIVERTIMO-NOS…

“Gostávamos de mais atividades lúdicas com alunos e 
professores.” 

“Podia haver todas as semanas atividades diferentes para nos 
motivar a aprender.” 

“Se fosse diretor, faria mais visitas de estudo dentro dos temas de cada 
disciplina.” 

“Fazer atividades para ouvir mais os alunos.” 

“Estar numa Associação de Estudantes é uma forma de partilhar bons momentos 
com a escola.”

“Podia haver um dia em que havia comida diferente na escola.”

“Podíamos ter atividades a acontecer nos intervalos, jogos e assim.” 

“Podíamos ter atividades extracurriculares mais relacionadas com o mar, 
como cursos de nadador-salvador, canoagem…” 

“Os intercâmbios são das melhores coisas que vou levar para a vida. 
Lá conhecemos pessoas de sítios onde a gente pensa que nunca vai. 

Trocámos experiências.” 

“Existem pessoas do 12º com quem nunca tinha falado e 
agora falo por causa das viagens.”

“Quando criamos laços, sentimo-nos 
mais confiantes.”

CUIDAR DA 
RELAÇÃO ENTRE 

PROFESSORES E ALUNOS

“A relação professore-aluno é o melhor da escola.”

“Ser exigente nos momentos certos, manter a sala tranquila, ter paciência, 
interagir com os alunos… a confiança com os alunos é o melhor sinal!” 

“Falar e interagir, para que não exista aquela parede 
entre professores e alunos.”

“Um professor compreensivo e com ideias.”

“Não me ajuda a aprender as aulas em que o professor só fala.”

“A maneira como os professores nos tratam ajuda a aprender.”

“Se os professores não incentivam a aprender e os métodos são sempre os mesmos, 
isso não ajuda a aprender.” 

“Às vezes é um sacrifício virmos todos os dias para aqui às 8h. 
Se tivermos uma boa relação com o professor já ajuda.” 

“É importante não criar aquele ambiente de atrito, porque depois os alunos ficam 
a tentar defender-se. Toda a gente odeia quando os professores dizem «eu já fiz 

o 10º ano há muito tempo» – isto desmotiva-nos.” 

 “Quando alguns professores têm preferidos e acabam por se dar melhor com 
esses, os outros ficam fartos de estar na aula.” 

“É importante haver diálogos entre professore e alunos 
não só sobre a matéria.” 

“Professores que são divertidos ajudam a aprender.” 

“Uma escola de sonho é unida entre 
professores e alunos.” 

SENTIMOS 
PRESSÃO…

“Temos muitos testes e trabalhos de 
avaliação todos juntos.” 

“É difícil com tanta exigência, muita pressão.”

“Não ajuda a aprender estarmos todos muito 
preocupados com os exames, nós e os profes-

sores.”  

“Os testes não definem a nossa inteligência.” 

“A pressão tanto dos familiares, como dos 
professores, para ser bem sucedida, faz 

com que perca a motivação.”

É PRECISO DAR 
ATENÇÃO AOS TEMPOS 

DA ESCOLA…

“O objetivo da escola é aprender, mas às vezes 
chegamos ao final do dia tao cansados 

que já não ouvimos nada.”

“A quantidade de aulas é excessiva.”

“Não ajuda a aprender as aulas começarem demasiado cedo 
e acabarem muito tarde. Não estamos acordados.”

“Ninguém se consegue concentrar 90 minutos, são aulas muito longas. 
Podíamos fazer uma pausa.”

“Não é preciso ser uma pausa para ir para a rua, bastava 10 minutos de 
paragem a meio da aula para falar de outros assuntos. Um tempo de convívio.”

“Há aulas que nos levam à exaustão, isso não ajuda a aprender.”

“Estarmos muito tempo numa aula dá-nos sono 
e fica mais difícil para aprender.”

“O ideal seria 60 minutos de aulas, intervalos maiores 
e mais tempo de almoço.”

“Sugestão: diminuir as férias no verão e aumentar no inverno. 
Em vez de termos três meses concentrados no verão, 
podíamos ter mais tempo no Natal, por exemplo. 

Com as férias mais distribuídas dá para 
descansar.”
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