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1. Introdução 
 

A vila de Castelo de Vide revela caraterísticas históricas de grande riqueza que poderão 

potenciar propostas educativas com espaço para o desenvolvimento do currículo e para 

a valorização da tradição oral, do património cultural e ambiental, enquanto um vasto 

campo de aprendizagens e de reflexão.  

As janelas transportam consigo o imaginário da comunicação entre o interior e o 

exterior das casas, um espaço de fronteira onde se cruzam as vidas das pessoas, das 

ruas, dos ofícios que as construíram. Olhar pelas janelas, para lá das janelas é conhecer 

um pouco melhor a história das gentes e da vila. 

Esta proposta insere-se no âmbito do atual projeto educativo do Agrupamento de 

Escolas de Castelo de Vide e pretende desenvolver um conjunto de ações que 

promovam o sucesso educativo das crianças envolvidas, contribua para ultrapassar 

dificuldades no funcionamento da língua, na expressão e na oralidade, abranger as áreas 

curriculares e do conhecimento. 

Trata-se de uma proposta que procura no vasto património local e na riqueza da cultura 

das suas gentes, oportunidades de aprendizagem, de abordagem ao currículo de 

experimentação de práticas pedagógicas em diferentes contextos. 

Envolve as turmas do primeiro ano de escolaridade, do segundo ano de escolaridade, os 

seus professores titulares ao longo do presente este ano letivo. 



Para a sua operacionalização constituiu-se uma equipa de trabalho com diferentes graus 

de participação mas com uma estratégia definida e com a valorização dos recursos. 

Trata-se de concretizar um conjunto de intencionalidades: 

- criar uma equipa multidisciplinar com professores, uma arquiteta, uma atriz, um 

animador musical e outros profissionais em momentos pontuais; 

- rentabilizar equipamentos sociais, educativos e culturais existentes;  

- recriar pedagogicamente recursos humanos e materiais, que já existem no 

agrupamento, e que podem ser permanentemente pensados em múltiplas situações de 

aprendizagem. 

Esta proposta é parte de uma rede de projetos europeus que se desenvolvem em 

diferentes territórios de cinco países no âmbito do projeto: ”	   InterContexts - 

Contributions of Civic and Cultural Education in Disadvantaged Local Contexts 

2011 – 2014” e pretende ter um duplo contributo: 

 - a elaboração de um guia metodológico um conjunto de processos metodológicos de 

desenvolvimento educativo comunitário, de participação e exercício da cidadania ; 

- uma abordagem concetual  que possa clarificar conceitos e estratégias de 

desenvolvimento em meio rural.  

Desta forma, processos educativos desenvolvidos no agrupamento de escolas de Castelo 

de Vide tenderão a contrariar uma ideia de desfavor e de periferia dos seus territórios 

porque recentram as práticas pedagógicas, implicam as crianças e outros atores sociais, 

experimentam diferentes situações de aprendizagem e participam em momentos de 

partilha e produção documental. Neste sentido está prevista a visita de projetos europeus 

da parceria no mês de Janeiro de 2013, bem como existe a possibilidades de visita de 

intervenientes do projeto local a outros projetos europeus.  

Estes momentos terão uma dimensão formativa, de formação entre pares e pretende 

reforçar um espírito de cooperação e de participação em contextos de formação-acção. 

 

 

2. Enquadramento 
 

No início da década de noventa, o estudo de Rui D’ Espiney (1991), sobre escolas de 

pequena dimensão na região do Alentejo Litoral, está na génese do Projeto das Escolas 

Isoladas que, com o apoio da Fundação Bernard Van Leer, será implementado em várias 



regiões de norte a sul de Portugal. Na região do Norte Alentejano, elabora-se e assina-se 

o protocolo de parceria entre o ICE – Instituto das Comunidades Educativas e a Escola 

Superior de Educação de Portalegre, ainda em vigor, que suporta projetos e dinâmicas 

educativas nesta região. Trata-se de uma intervenção educativa que aborda um conjunto 

de problemáticas das escolas e das comunidades rurais e que se traduz, nomeadamente, 

na estruturação de projetos locais que promovem o sucesso educativo e mobilizam 

pessoas e instituições locais em processos de animação comunitária. (Valente, 2007) 

O projeto, na sua denominação formal, para responder a uma problemática cada vez 

mais complexa em comunidades do interior do país, com perda progressiva de atividade 

agrícola e populacional, adquire o nome de Projeto das Escolas Rurais. É um tempo de 

grandes dinâmicas em várias escolas. É também o tempo em que se inicia o progressivo 

encerramento das pequenas escolas e se afirmam modelos de concentração escolar. Para 

o debate desenvolveram-se várias experiências que sustentaram a elaboração e a 

organização de propostas educativas territoralizadas (Canário, 1999). Encontra-se 

fortemente ligada a esse tempo de decisões de política educativa, a experiência vivida 

no Agrupamento “Os nós da rede” de Nisa. (Amiguinho, Correia, Mandeiro, Valente, 

1999) 

Ao longo destas duas décadas, os projetos educativos pretendem encontrar no 

património cultural e ambiental espaço privilegiado para diversificar as abordagens 

pedagógicas que suportam a produção de documentos elaborados pelas crianças. Em 

simultâneo valorizam-se os mais velhos como portadores de uma cultura local que em 

conjunto com as crianças e os jovens desencadeiam processos intergeracionais de 

aprendizagens (Amiguinho, 2008). A partilha de conhecimentos e a sua escrituralização 

pelas crianças estruturou um conjunto de documentos que editados e publicados, 

consolidaram uma perspetiva de participação numa rede de escolas e comunidades com 

frequentes encontros entre si e com outras regiões. Neste sentido, um olhar mais 

distante no tempo, parece confirmar a ideia de que não se produziu um encerramento 

das comunidades em si, e consequentemente das suas escolas, mas que se proporcionou 

às crianças as “ferramentas” para uma participação ativa num mundo cada vez mais 

global. 

É neste sentido que se observa uma ação educativa de base comunitária onde se 

recentram as práticas pedagógicas e se reconstroem laços sociais. (Sarmento, Oliveira, 

2003) 



A primeira década deste século permitiu, com o apoio de fundos comunitários, o 

desenvolvimento de um conjunto de atividades que estrategicamente se estruturaram 

para a promoção de uma rede de projetos locais. Estes, em consonância com 

metodologias de formação-acção, definiram os seguintes eixos de intervenção:  

- Implicar atores e instituições em coletivos de trabalho multidisciplinares e multi-

institucionais; 

- Promover e sustentar redes intra e interconcelhias; 

- Elaborar um conjunto de propostas metodológicas de intervenção/mediação em vários 

domínios. 

Neste projeto, de carácter regional, envolveram-se autarquias, agrupamentos de escolas, 

associações juvenis, instituições de solidariedade social e outras organizações, 

abrangendo cinco concelhos (Campo Maior, Arronches, Monforte, Nisa e Portalegre), 

que se mobilizaram numa parceria que desenvolveu atividades como: Criação de Um 

Roteiro de Artesãos; Criação e Promoção de um Roteiro de Fontanários; Ciclo 

Artesanal do Trabalho em Barro-Olaria; Musealização de Espaços; Criação e Promoção 

de Roteiro de Igrejas; Criação e Dinamização de Oficina dos Saberes e Fazeres 

Tradicionais; Criação e Promoção de “Roteiros de Interpretação Ambiental”; 

Dinamização de Serviços de Proximidade; Circuito Lúdico-Museológico Concelhio. 

De acordo com processos metodológicos que suportam a construção do sucesso 

educativo e de qualificação entre pares de todos os intervenientes, este projeto propõe, 

de uma forma global: 1 

1. Uma referência a um modelo de aprendizagem social, o que significa que 

se aposta na possibilidade de se promoverem oportunidades em que todos 

aprendem uns com os outros, simultaneamente enquanto formandos e 

formadores; 

2.  Uma perspetiva de animação comunitária, que poderá passar pela 

densificação das relações sociais, aumentando a comunicação entre as pessoas 

e encontrando processos de estruturação e reestruturação da vida social, 

valorizando-se a participação, nomeadamente dos mais velhos, contribuindo-

se para formas de participação social útil; 
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3. Uma intencionalidade de desenvolvimento local, potenciando o 

património local como reconhecimento de uma identidade própria, na sua 

potencialização como produto económico; 

4. Uma perspectiva de aprendizagem e inovação pedagógica, na valorização 

das oportunidades que surgem para que se possa aprender de outra maneira; 

5. A visibilização de atores sociais, valorizando a sua participação, aquilo a 

que se designa por participação social útil, potencializando os seus 

conhecimentos e mobilizando-os em processos coletivos de resolução de 

problemas, dificuldades, necessidades ou tão simplesmente que melhorem o 

seu quotidiano. 

6. A reabilitação dos saberes dos mais velhos e dos bens culturais, em 

processos de reapropriação e reconstrução identitária, onde estes têm um peso 

decisivo como portadores da história e detentores da herança cultural. 

Trata-se de um conjunto de situações que promovem formas de participação ativa e 

crítica dos intervenientes, desenvolvendo capacidades e competências que favorecem o 

exercício de uma cidadania consciente e crítica, na construção cognitiva e na 

estruturação de uma capacidade de argumentação. (Correia, 1998) 

Este trabalho, em que as entidades interlocutoras são a ESE de Portalegre e o ICE, num 

conjunto e numa malha de parcerias locais e regionais tem consolidado uma ideia de 

construção coletiva de uma estratégia, ou um conjunto de estratégias (Espiney, 2009), 

centradas em eixos de intervenção que suportam uma cada vez mais complexa e 

pertinente intervenção na região. Neste aspeto a ESE tem assumido um trabalho de 

acompanhamento e mediação de processos que permitem: 

- Um trabalho continuado com autarquias e instituições locais; 

- Uma territoralização de práticas educativas; 

- A construção de um dispositivo multidisciplinar e multi-institucional que pensa 

estrategicamente a ação; 

- Uma continuidade entre a formação inicial e formandos que se implicam em projetos 

do terreno; 

- O contributo científico para o debate em grandes questões centrais na atualidade 

educativa como seja, neste momento, a reestruturação da rede escolar. 

O empenho de todos e de todas que participaram ao longo deste anos, mobilizados em 

torno de diferentes projetos, com os eixos estratégicos e metodologias de intervenção 



expostos ao longo deste breve texto, contribuíram de forma decisiva para contrariar uma 

ideia de progressiva periferização desta região e aprofundamento de situações de 

desfavor, ao mesmo tempo evidenciaram um conjunto de experiências que, centraram 

nas suas comunidades, propostas alternativas ao nível de processos educativos e práticas 

pedagógicas, aprofundando dinâmicas coletivas de trabalho e exercício de cidadania. 

 

 

3. Processos metodológicos / eixos estratégicos 

 
Entende-se como processos, eixos metodológicos e estratégicos a abordagem do 

património material e imaterial recria as perspectivas de produção textual e documental 

que encontramos no trabalho de Celestin Freinet e que se pode traduzir na elaboração de 

documentos escritos, cadernões / blocos, cartazes, jornais de turma ou de projeto, por 

parte das crianças, como processos estruturais e estruturantes das suas aprendizagens. 

Na assunção que as crianças podem viver e recriar espaços de trabalho criativo, 

autónomo, em contextos de partilha de poder e de liberdade. 

Para esta proposta que envolve crianças, familiares, comunidade local, profissionais e 

diferentes técnicos, instituições e associações, propõe-se (Espiney, 2009): 

Uma abordagem de base territorial – a partir da identidade social e cultural local, do 

património material e imaterial de uma forma global e integrada; 

Trabalho em rede – em torno de uma ação conjunta, pelas pessoas que intervêm 

interessados ou implicados em momentos formais e/ou informais. Dão um maior 

sentido e sustentabilidade aos processos; 

Diversidade ritmos – as pessoas funcionam em ritmos diferentes e com diferentes 

motivações e aspirações específicas. É neste sentido que não existe uma dinâmica única 

mas um conjunto de dinâmicas que estruturam o trabalho e enformam os processos. É 

na diversidade, no respeito pelo grau de consciência e de convição de cada um que se 

constrói um trabalho coletivo com sentido para cada um; 

Metodologia de trabalho projeto – com a implícita participação de todos, num processos 

de conscientização defendido por Paulo Freire, com uma dimensão prática e possível de 

concretizar, com a energia necessária ao envolvimento de quem participa; 

Desenvolvimento ecoformativo – “a aprendizagem dos vários intervenientes e, de uma 

forma geral, toda a prática de transformação e mudança dos atores implicados é 



realizada à imagem dos sistemas ecológicos – isto é, na relação uns com os outros e 

com o contexto.” (Espiney, 2009). Além da relação com as coisas, também existe a 

relação com os outros, em contextos em que interage onde prevalecem situações de 

complexidade e incerteza; 

Pedagogia de escuta, do superavit e do acaso – na capacidade de desocultação  e 

auscultação da realidade, dos afetos, dos saberes, das expetativas, dos saberes das 

competências. No reforço da participação e da utilidade do outro. Agir com o que vai 

acontecendo, se vai ouvindo, com uma temporalidade longa; 

Aposta na intergeracionalidade – junto dos mais velhos, na valorização dos saberes que 

acumularam, a cultura de que são depositários, a energia que ainda possuem. Poderão 

ser sujeitos de alguns processos de inovação pedagógica e de requalificação dos espaços 

que habitam, na renovação de espaços e equipamentos locais. Trata-se pensar a 

intergeracionalidade como uma interação de subjetividades que cria as condições para o 

envolvimento de idosos e crianças em iniciativas portadoras de futuro para o local 

(Correia, 2007); 

Dispositivo de acompanhamento – numa perspetiva de criar condições para que uma 

equipa se consiga auto-organizar, no sentido de produzir a sua própria governação 

aquilo que Henriques (2008) designa por “governança local”. Na perspetiav de criação 

de um dispositivo que acompanhe o trabalho, que o avalie e recrie permanentemente, 

faça emergir potencialidades locais, oportunidade de aprendizagem e pense a estratégia 

de intervenção. (Valente, 2007) 

  

 

4. A equipa e metodologia de funcionamento 
 

A equipa será formada pelos professores titulares das turmas envolvidas: Amândio 

Valente, Filomena Bruno, Maria José Ramalho, e Paula Graça,, a atriz responsável pela 

atividade “Teatro” no âmbto das AEC(s): Susana Teixeira, o animador responsável pela 

atividade “Música”, no âmbito das AEC(s): Nuno Simão, a sub-diretora do 

Agrupamento, professora Paula Oliveira, a arquiteta Susana Bicho, responsável de dois 

projetos educativos em parceria com o Agrupamento de Escolas de Castelo de Vide. 

Existe a possibilidade de participação pontual de outras pessoas de acordo com os 

momentos previstos ao longo do ano letivo como se poderá ler no ponto 6 deste 



documento. Nomeadamente: familiares, pessoas da comunidades, bibliotecária, 

museóloga, outros professores do agrupamento, etc. 

Pretende-se a realização de três momentos formais de reunião entre toda a equipa. 

Podem ser realizadas outras reuniões formais mas de acordo com os intervenientes de 

cada momento previsto. 

Manter-se-ão outras formas de comunicação formal e informal de acordo com o 

desenvolvimento e aferição do trabalho. 

Esta equipa de diferentes origens e competências pretende valorizar a diversidade de 

fontes de conhecimento, a experiências e propostas de trabalho, articular as suas 

competências em processos que se pretendem tão ricos quanto possível. 

 

5. Objectivos dos “momentos” 

 
Entende-se como “momentos” as ações que ocorrem ao longo do ano letivo e que se 

consideram centrais e marcam o ritmo dest proposta educativa. A saber: 

 

. Abordar e desenvolver o currículo nas diferentes áreas, nomeadamente na língua 

portuguesa, conhecimento do meio, matemática e expressões; 

 

. Contrariar dificuldades ou fragilidades encontradas na escrita, funcionamento da 

língua, na oralidade e raciocínio lógico, dedutivo e indutivo; 

 

. Reconhecer o tempo e o espaço, adquirir metodologias para a sua gestão e 

sistematização da informação recolhida 

 

. Estimular a criatividade das crianças em diferentes contextos de aprendizagem; 

 

. Promover processos de participação e implicação em momentos de aprendizagem e 

animação de espaços públicos; 

 

. Potenciar o património e a memória para o trabalho pedagógico em contexto de sala de 

aula e noutros contextos; 

 



. Diversificar locais que suportem processos de aprendizagem; 

 

. Diversificar fontes de conhecimento para enriquecimento dos conteúdos e métodos de 

aprendizagem; 

 

. Valorizar e mobilizar equipas multidisciplinares e multifuncionais para a 

aprendizagem das crianças envolvidas; 

 

. Aprofundar o conhecimento do local, valorizá-lo e promover intercâmbio de 

experiências em contexto nacional e internacional; 

 

. Animar espaços públicos com ações educativas a partir de propostas do Agrupamento 

de Escolas de Castelo de Vide; 

 

. Consolidar parcerias entre o agrupamento, a autarquia, associações e instituições 

locais. 

 

 

6. Proposta de “momentos” a desenvolver e a animar 
 

 

Momento I 
 

“Janelas” – Olhares e histórias em Castelo de Vide. 

Reunião e discussão de ideias na turma. 

 

Data prevista: setembro de 2012 

 

Local: EB 1 de Castelo de Vide 

 

Turmas envolvidas: 1º ano turmas A e B; 2º ano turmas A e B 

 

Equipa coordenadora: Professoras Filomena Bruno, Maria José Ramalho, Paula Graça e 

professor Amândio Valente; professora Paula Oliveira (direção) 



 

Proposta de trabalho: Realização de plenários de turma para discussão das ideias 

centrais da proposta educativa. 

 

Impactos e produtos esperados: registos em atas e outros textos. 

 

 

Momento II 

 

 

  “Janelas” – Olhares e histórias em Castelo de Vide. 

Reunião e discussão de ideias na turma. 

.Saídas de campo: registo fotográfico; 

Elaboração de uma ficha de registo. 

Elaboração de um cartaz/bloco 

 

Data prevista: Outubro de 2012 e Novembro de 2012 

 

Local: Sala de aula; comunidade de Castelo de Vide. 

 

Turmas envolvidas: 1º ano turmas A e B; 2º ano turmas A e B 

 

Equipa coordenadora: professoras Filomena Bruno, Maria José Ramalho, Paula Graça e 

professor Amândio Valente, professor José Paralta, professora Paula Oliveira (direção) 

 

 

Proposta de trabalho: saída de campo para conhecimento da riqueza patrimonial que 

constitui o conjunto de janelas de Castelo de Vide; registo fotográfico; conhecimento de 

pormenores de construção e de materiais usados bem como noção de tempo historio. 

 

Impactos e produtos esperados: colecção de fotografias de janelas, elaboração de um 

cartaz, elaboração e preenchimento de uma ficha de registo, desenho de uma janela 

reconhecendo matérias de construção usados e partes da sua construção. 

 



 

Momento III 

 

Janelas: memória histórica e patrimonial; 

Registo de alguns exemplos 

Elaboração de um cartaz/bloco 

 

Data prevista: dezembro de 2012 

 

Local: Castelo de Vide 

 

Turmas envolvidas: 1º ano turmas A e B; 2º ano turmas A e B 

 

Equipa coordenadora: professoras Filomena Bruno, Maria José Ramalho, Paula Graça e 

professor Amândio Valente, professor Peralta, professora Paula Oliveira (direção); 

arquiteta Susana Bicho 

 

 

Proposta de trabalho: saída de campo para observação e análise do valor patrimonial do 

conjunto histórico de janelas de Castelo de Vide 

 

Impactos e produtos esperados: registo fotográfico, elaboração de uma ficha de registo, 

montagem de uma “linha do tempo histórico” marcado com janelas de diferentes 

épocas, elaboração de um cartaz, registo de palavras – chave, elaboração de um relatório 

de saída de campo. 

 

Momento IV 

 

Visita da parceria internacional 

Ver programa próprio 

 

Data: final do mês de Janeiro de 2013 

 

Local: Castelo de Vide e Portalegre 



 

Equipa coordenadora: professoras Filomena Bruno, Maria José Ramalho, Paula Graça e 

professor Amândio Valente, professor Peralta, professora Paula Oliveira (direção); 

arquiteta Susana Bicho, atriz Susana Teixeira, animador Nuno Simão. 

 

Impactos e produtos esperados: partilha de experiências com projetos de outros países, 

valorização do património local, promoção de uma rede de projetos em diferentes áreas 

em contextos periféricos, rurais ou em situação de desfavorecimentos, recriação de 

metodologias de trabalho educativo, comunitário e de desenvolvimento curricular. 

Organização de uma sessão de trabalho de reflexão e definição de eixos estratégicos 

para trabalho futuro. 

Visita Guida a Castelo de Vide monitorizada por intervenientes do projeto. 
 

 

Momento V 

 
Histórias de janelas em Castelo de Vide; 

Sessão na biblioteca municipal. 

 

Data prevista: Janeiro de 2013/fevereiro de 2013 

 

Local: Biblioteca Municipal de Castelo de Vide 

 

Turmas envolvidas: 1º ano turmas A e B; 2º ano turmas A e B 

 

 

Equipa coordenadora: professoras Filomena Bruno, Maria José Ramalho, Paula Graça e 

professor Amândio Valente, professora Paula Oliveira (direção), atriz Susana Teixeira, 

animador Nuno Simão, elementos da comunidade (nomeadamente mais velhos), 

responsável/ coordenadora da Biblioteca Municipal. 

 

 



Proposta de trabalho: as janelas e as ruas onde elas estão têm histórias para contar. As 

pessoas que as habitam constroem uma história local de grande interesse para 

entendermos um pouco da cultura e do património imaterial de Castelo de Vide. Estas 

histórias podem ser uma oportunidade interessante para a sua escrituralização por parte 

das crianças das turmas envolvidas, uma oportunidade de recriar a história local pelas 

“penas” dos mais novos. 

 

Impactos e produtos esperados: registo da atividade, organização de um caderno de 

histórias (escritas e ilustradas), elaboração de um cartaz, publicação e distribuição no 

agrupamento de escolas, oferta de um exemplar à Biblioteca Municipal. 
 

 

Momento VI 
 

As janelas e os olhares sobre a Páscoa tradicional: recolha junto dos mais velhos 

 

Data prevista: Março de 2013 

 

Local: Sala de aula / comunidade local 

 

Turmas envolvidas: 1º ano turmas A e B; 2º ano turmas A e B 

 

Equipa coordenadora: professoras Filomena Bruno, Maria José Ramalho, Paula Graça e 

professor Amândio Valente, professora Paula Oliveira (direção), arquiteta Susana 

Bicho, atriz Susana Teixeira 

 

Proposta de trabalho: elaboração de um guião; entrevistas junto dos mais velhos sobre a 

tradição da páscoa, registo em cartaz ou em blocos/cadernão 

 

Impactos e produtos esperados: sistematização de informação no âmbito da proposta do 

ano letivo; contributo da Páscoa, como tradição local, para o conhecimento das histórias 

das casas, das ruas e das gentes de Castelo de Vide 
 

 



Momento VII 
 

As janelas da judiaria museu/sinagoga: a história da casa, representações sociais e 

culturais na localidade. 

 

Data prevista: abril de 2013 

 

Local: Judiaria de Castelo de Vide 

 

Turmas envolvidas: 1º ano turmas A e B; 2º ano turmas A e B 

 

Equipa coordenadora: professoras Filomena Bruno, Maria José Ramalho, Paula Graça e 

professor Amândio Valente, professora Paula Oliveira (direção), arquiteta Susana Bicho 

 

Proposta de trabalho: visita ao “Museu – Sinagoga de castelo de Vide” guiada pela 

arquiteta Susana Bicho. Abordagem aos sinais da presença judaica na vila inscritos na 

toponímia, nas casas, portas e janelas. 

 

Impactos e produtos esperados: diferentes registos fotográficos e escritos, elaboração de 

um documento de registo, elaboração de uma cartaz ou de um bloco / cadernão. 

Elaboração de um roteiro para a saída de campo. 

 

Momento VIII 
 

Sistematização em diferentes suportes; 

Exposição de trabalhos; 

Animação de rua 
  

Data prevista: junho de 2013 

 

Local: salas de aula e um espaço público a definir em Castelo de Vide 

 

Turmas envolvidas: 1º ano turmas A e B; 2º ano turmas A e B 

 



Equipa coordenadora: professoras Filomena Bruno, Maria José Ramalho, Paula Graça e 

professor Amândio Valente, professora Paula Oliveira (direção), arquiteta Susana 

Bicho, atriz Susana Teixeira e animador Nuno Simão 

 

Proposta de trabalho: pretende-se que o final do ano letivo coincida com uma ação 

inserida na Semana da Escola e que dê visibilidade ao trabalho realizado, devolvendo à 

comunidade os trabalhos que as crianças realizaram, optando-se pela montagem de uma 

exposição recorrendo a vários tipos de suporte. Em consonância com esta proposta, 

pretende-se animar um espaço público com um conjunto de ações a definir mas que 

resultará do contributo multidisciplinar dos intervenientes. 

 

Impactos e produtos esperados: uma exposição, um documento final em suporte a 

definir (jornal, boletim, informático – CD/DVD) e um momento de animação centrada 

na potenciação pedagógica da(s) memória(s), na valorização do património material e 

imaterial como um recurso para o desenvolvimento comunitário, recriador das 

potencialidades ímpares que se encontram em Castelo de Vide. 

 

 

7. Avaliação global e o futuro do trabalho 
 

Os desafios inerentes a esta proposta sugerem alguma temporalidade para o seu 

desenvolvimento pelo que se propõe, inicialmente, de dois anos. 

Nela pretendem-se dois grandes impatos:  

A diversificação de situações de aprendizagem e dos seus contextos que permitam 

aprendizagens tendencialmente inovadoras que melhorem os resultados escolares dos 

alunos e das alunas envolvidas; 

Um conjunto de processos metodológicos mediados pelas crianças envolvidas e pela 

valorização de equipas multidisciplinares implicadas no seu sucesso educativo e na 

promoção de recursos que poderão recriar trilhos para o desenvolvimento de Castelo de 

Vide. 

O trabalho ao longo do ano letivo poderá aprofundar uma lógica de trabalho coletivo e 

em parceria que valorize as funções e as experiências de cada um, em torno de 

propostas de trabalho comum. 



Os muitos recursos que o agrupamento já possui bem como os eixos estratégicos 

definidos pela direção proporcionam múltiplas situações de trabalho pedagógico e 

democrático que favorecem o sucesso educativo das crianças e dos jovens.  

O trabalho educativo permite um exercício de contínua recriação das práticas dos 

professores e das professoras, de todos os intervenientes e, é nesta perspetiva que será 

avaliado e reequacionado no final do ano letivo. 

O conjunto de produções das crianças, o impato destas ações nos seus resultados 

educativos, o relato das experiências vividas pelos intervenientes, em documentos a 

elaborar oportunamente, suportarão o trabalho de análise e avaliação desta proposta 

educativa. 

Em termos da rede europeia de projetos em diferentes áreas sociais, o trabalho que se 

desenvolva a partir do agrupamento de escolas de Castelo de Vide, contribuirá 

decisivamente para a clarificação de processos metodológicos, eixos estratégicos e 

propostas/ documentos de trabalho pedagógico que ultrapassem situações de desfavor e 

periferização das crianças destes territórios, progressivamente estigmatizados em 

resultados de “rankings” e desvalorização acentuada da escola pública. 
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