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Unidade 1.1 Atividade 1 – Tackling Early School Leaving (European Commission) 

(https://www.youtube.com/watch?v=qmhiu392AOA) 

Existem atualmente mais de 4 milhões de jovens na Europa que abandonaram a educação 

e a formação sem concluir o ensino secundário. São designados por abandonadores 

escolares precoces e todos enfrentam maiores riscos de desemprego, pobreza e exclusão 

social. O abandono escolar precoce é um fenómeno complexo, resultante de uma 

combinação de fatores pessoais, sociais, económicos e educativos. Frequentemente é 

despoletado por desvantagens socioeconómicas, insucesso e experiências negativas na 

escola. As escolas têm um papel fundamental na prevenção do abandono escolar precoce. 

Mas não podem enfrentar este desafio sozinhas. É necessária uma abordagem à escola 

como uma organização, com todos na escola, outras partes interessadas, profissionais e 

serviços a trabalhar juntos para promover o sucesso educativo de todos os alunos. Cada 

criança e jovem deve ter oportunidades iguais de acesso, bem como benefícios de 

educação e formação inclusivos e de alta qualidade, com um currículo relevante e 

envolvente, ensino inspirador e apoio apropriado. Isto requer: liderança e governação 

escolar eficaz de modo a promover práticas colaborativas e multidisciplinares para apoiar 

os alunos, o desenvolvimento de toda a escola e mecanismos de avaliação, envolvendo 

todos os atores da escola, a colaboração ativa com os pais enquanto co-educadores e o 

desenvolvimento profissional contínuo para diretores de escolas, professores e outro 

pessoal, com ênfase na prevenção do abandono escolar precoce. Vamos promover a 

abordagem da escola como uma organização, bem como práticas mais colaborativas, 

dando às escolas a flexibilidade e o suporte adicional de que precisam. 

Saiba mais sobre o trabalho da UE na política escolar: 

Unidade 1.2 – Atividade 3 – Reduzindo O Abandono Escolar Precoce na União 
Europeia (https://www.youtube.com/watch?v=Pctv23kuNMw) 

Muitos jovens abandonam a escola demasiado cedo.  

O abandono escolar precoce sem obter qualificações é um problema social e individual 

preocupante.  

 

É urgente atender a este problema!  



 

2018-2-IT03-KA205-014235 
O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação reflete apenas os pontos de vista dos/as seus/suas 

autores/as. A Comissão não pode ser responsabilizada pelo uso que possa ser feito das informações nela contidas. 

((diálogo já em Português)) 

 

Unidade 1.2 – Atividade 4 – OECD. EduSkills. How do teachers innovate their 

practice for the 21st century? (https://www.youtube.com/watch?v=2rH191iZKiE) 

 

A voz de professores e líderes escolares. A TALIS questionou 260 000 professores e 

líderes escolares sobre como trazem inovação para as suas salas de aula.  

TV Mthethwa: Como educadora, compreendo que o mundo não é estático, mas modifica. 

Também nós devemos fazê-lo, para que nos mantenhamos a par dos desenvolvimentos à 

nossa volta.  

Irina Malochueva: Se não existe inovação na vossa aula, torna-se inútil. As crianças ficam 

sempre expectantes para fazer algo novo e diferente. 

Stephanie Ikin: Acho que existe aquela mudança, do conhecimento e da aprendizagem 

rotina, para uma aprendizagem com base nas competências, e garantir que as crianças têm 

as competências que precisam para aquilo que é, cada vez mais, não só trabalhar num 

pequeno grupo, mas trabalhar a um nível mundial.  

 

A TALIS verifica que 74% dos professores dizem que a maioria dos professores nas suas 

escolas estão abertos à mudança.  

 

Hanne Vandezande: Em comparação com há 5 ou 10 anos, a mudança mais visível é que 

os nossos alunos não ficam sentados nas suas secretárias o dia todo. 

Wouter Hoebers: Também tentamos introduzir conteúdos novos, que não é comum no 

ensino secundário. Por exemplo, tecnologia limpa, onde tentamos consciencializar os 

jovens para as questões climáticas e a transição para uma sociedade sustentável. E por 

outro lado, pretendemos métodos de ensino orientados para a experiência. 

Vitor Martins: ((já em Português)) 
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Jorma Turunen: Tento introduzir tecnologias na sala de aula, 

mostrar o que lá está, vídeos do Youtube, realidade avançada, drones, entre outras coisas.  

Michelle Djong: Os alunos têm a oportunidade de coletivamente decidir o que querem 

descobrir sobre um determinado tema. Com base nisso, também têm mais interação com 

os seus pares ao invés de apenas a interação professor-aluno. 

A TALIS descobre que os professores estão cada vez mais a usar métodos não-

tradicionais de ensino e aprendizagem nas suas salas de aula.  

A TALIS verifica que  

 - 50% dos professores colocam os alunos a trabalhar em pequenos grupos para 

desenvolver uma solução conjunta para um problema ou tarefa; 

 - 53% dos professores frequentemente deixam os alunos usar TIC para projetos ou 

trabalhos da aula.  

Elena Marycheva: Quando existe uma ideia nova sobre a condução de uma aula, 

certamente consulto os meus colegas que são mais experientes do que eu. 

Abel Maria Torres Muñoz: Inicialmente, fui eu mesmo que tive a ideia, mas também a 

discuti com colegas que ensinam a mesma turma.  

José Manuel Neves: ((já em Português)) 

Angelique Sanze: Eu penso que é muito importante para os professores trocar ideias uns 

com os outros sobre as suas práticas, porque assim podemos genuinamente criar uma 

comunidade de trabalho. 

A TALIS verifica que 78% dos professores dizem que fornecem apoio prático uns aos 

outros para a implementação de novas ideias.  

 

Jorma Turunen: Quando as crianças se sentem incluídas e têm propriedade sobre a sua 

própria aprendizagem, isso produz resultados significativamente melhores.  

Michele Djong: Através da minha inovação na sala de aula, espero inspirar os meus 

alunos a pensar, trabalhar e a viver de forma diferente, para que sejam capazes de gerir 

os desafios do mundo de amanhã.  
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A TALIS verifica que 80% dos professores dizem que a maioria dos professores nas suas 

escolas esforçam-se para desenvolver novas ideias para o ensino e aprendizagem.  

Para mais informação, visite: http://www.oecd.org/education/talis 

 

Unidade 1.3, Exemplo 1 – El Dorado High School, Arkansas, EUA. Students react 

to being called important (https://www.youtube.com/watch?v=fFaJdBq78lc) 

Assisti a um vídeo de um aluno de Chicago, Shea Glover. E fez-me pensar sobre o poder 

das palavras. Por isso, pedi a professores para tirar fotografias de alunos e filmá-los 

enquanto lhes diziam o propósito das fotografias.  

“Estou a tirar fotografias de coisas… 

… que me inspiram”  

… que significam algo para mim” 

… que são importantes para mim”      

…que me fazem querer vir para a escola todos os dias” 

 

- Portanto, estou a pedir a todos os professores para tirar fotografias de coisas que são 

importantes para eles. E tu és muito importante para mim. Tu fazes-me querer vir para a 

escola todos os dias.  

____ 

- Para tirar fotografias de coisas que são importantes para eles e tu és importante para 

mim. Tu és uma das razões pelas quais eu quero vir para a escola todos os dias.  

- Oh! 

____ 

- De coisas que gostamos e coisas que nos inspiram. Portanto, tu és uma das razões que 

me fazem vir para a escola todos os dias. 

____ 
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- Eu escolhi-te a ti, porque significas muito para mim e és 

importante para mim. Portanto, quero tirar uma fotografia tua. Pode ser? 

____ 

- Tirar uma fotografia de um aluno que nos inspira a ser um professor melhor. 

- Ok. 

____ 

- Eu escolhi-te a ti, porque significas imenso para mim e queria que soubesses isso. Por 

isso, queria perguntar se posso tirar uma fotografia tua… Ok, não tem problema. Isso é 

porque sou baixa. Ok. Vai lá. 

___ 

- Então, para este projeto pediram-me para tirar fotografias de alunos que são importantes 

para mim e, embora sejas atrevido, e ambos sejamos atrevidos um com o outro, és uma 

das razões pelas quais adoro vir para a escola.  

__ 

- Então pediram-nos para escolher alunos que são importantes para nós e queria que 

soubesses que és uma das razões pelas quais eu adoro vir trabalhar e que és muito especial 

para mim e tenho muito orgulho de tudo que tens feito. Portanto, quero tirar a tua 

fotografia.  

- Ok. 

___    

- Deixa-me explicar o que se está a passar. Espera… 

- Porque está na minha cara? 

- Ok, assim está bem. Portanto, deixa-me dizer-te porque estou a fazer isto. O Sr. Henry 

pediu para os professores fazerem um projeto e – estás a ouvir-me?  

- Sim. 
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- O projeto que ele nos pediu para fazer foi escolher um aluno que 

significa muito para nós e que é muito importante para nós e tirar uma fotografia desse 

aluno. E o primeiro nome que surgiu na minha mente foi Zenaya Smith. 

- Oh meu Deus! 

- Portanto, gostava de saber se posso tirar uma fotografia tua. 

- Claro! 

- Então aqui vamos. Estás pronta? Um – oh, estás cada vez mais alta… Um, dois, três.  

__ 

- O quê? (3:30) 

__ 

- Então basicamente, O Sr. Henry pediu-nos para tirar fotografias de coisas que adoramos 

e coisas que nos inspiram e pessoas que nos fazem querer vir para a escola todos os dias. 

E ver-te crescer e mudar, e esforçaste-te tanto este ano, fazes-me querer vir trabalhar. 

Portanto, vou tirar a tua fotografia, pode ser?  

- Ok. 

__ 

Professores… O que dizemos aos nossos alunos tem um impacto enorme neles. Vamos 

usar o poder das nossas palavras para dizer algo positivo!  

Filmado em: Escola Secundária El Dorado 

 

Exemplo 2 – Reduzir o Abandono Escolar Precoce – Trabalho de grupo sobre 

política escolar (Clare Ryan) 

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jBVxN0Lq7j0&feature=em

b_logo) 

 

Sabem que existem secretárias vazias como esta em escolas por toda a Europa, na 

verdade? Secretárias vazias que não deviam estar vazias. Também nas escolas existem 
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secretárias onde estão sentadas crianças às vezes, mas estão 

psicologicamente ausentes, apesar de estarem fisicamente presentes. Mas na verdade não 

estão lá, pois preferiram abandonar esse sistema.  

Boa tarde, o meu nome é Clare Ryan, sou Irlandesa e estou muito contente por estar aqui 

esta tarde para vos falar sobre reduzir o abandono escolar precoce. Vou falar-vos a partir 

de uma variedade de papéis esta tarde. Vou falar-vos como mãe, como progenitora, como 

professora, como diretora de escola, e também me dirijo a vocês a partir do grupo de 

trabalho sobre política escolar e o relatório sobre isso sairá em Novembro e será também 

um ótimo instrumento para as escolas. Sim, vou falar-vos sobre a escola, porque adoro a 

escola, sou professora. Vou falar sobre o poder da escola, vou falar sobre o valor da 

escola, e infelizmente, também vou falar sobre o discurso onde o processo de 

desvinculação tem um impacto prejudicial nos jovens, no indivíduo, na família, na escola, 

na comunidade e, de facto, na sociedade.  

Também vou falar de três agentes principais que têm um impacto tão grande no progresso 

e expectativas das crianças, e são nomeadamente os pais, professores e líderes escolares. 

Suponho que a partir da perspetiva dos pais, para começar, eu sou diretora escolar, sou 

diretora de uma escola católica só para raparigas na Irlanda, com milhares de raparigas, 

muitas e muitas hormonas, na verdade. E simplesmente adoro a escola, e sempre estive 

envolvida na educação. Na verdade, se pensar nisso, nunca saí da escola desde os meus 

três anos. Estou envolvida particularmente na área dos contextos educativos e socio-

económicos desfavorecidos, e sempre tive uma inclinação e uma propensão para essas 

escolas e em relação a, como disse há momentos, esse tipo de caixas partidas e cercas 

partidas. Profissionalmente, também já trabalhei a nível nacional e tive o enorme 

privilégio de representar a Irlanda durante três anos num dos grupos de trabalho temáticos 

sobre o abandono escolar precoce. E aprendi tanto a fazer isso, a partilhar a prática, mas 

também sinto que trouxe algo de poderoso para esse grupo. Trouxe o aspeto prático de 

estar numa escola todos os dias e isso é muito, muito importante porque às vezes os 

legisladores e decisores perdem de vista o problema real, as crianças reais, a escola real, 

as rotinas reais da vida escolar. Suponho que a nível pessoal, também estou interessada 

nas escolas desfavorecidas. Venho de uma família muito grande, sou uma de treze filhos, 

tenho sete irmãs e cinco irmãos. E o motivo por que estou aqui hoje é que a minha mãe 

acreditava completamente na educação. Ela fez tudo ao seu alcance para garantir que os 

seus treze filhos continuassem e permanecessem na educação, beneficiassem dela e 
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progredissem para coisas maiores e melhores. E foi precisamente 

isso que aconteceu. Não por causa das nossas competências ou capacidades inatas, mas 

porque os meus pais investiram toda a sua vida na educação. E eu fiz uma promessa 

quando fui nomeada diretora há quinze anos: que eu garantisse que não permanecesse na 

escola qualquer obstáculo que prevenisse uma criança de beneficiar da educação. E isso 

é muito importante.  

Relativamente aos pais, os pais são co-educadores. E é o nosso trabalho na sociedade 

olhar para a várias formas de os envolver como parceiros na educação dos seus filhos 

para que se tornem recursos para os seus filhos, e que permaneçam recursos no futuro. 

Na Irlanda, um dos esquemas que tem feito uma enorme diferença é o esquema 

comunitário casa-escola, onde os professores são diretamente enviados para trabalhar 

com os pais para que os filhos possam beneficiar na escola e tendo feito isso durante cinco 

anos enquanto professora, é incrível perspetiva que se ganha, é incrível o conhecimento 

que se ganha quando estamos sentados na cozinha de alguém. E posso dizer-vos isto, 

invariavelmente, que nunca conheci um pai ou mãe que não quer o melhor para a sua 

criança. Pode não ser o vosso melhor, pode não ser o meu melhor, mas é o seu melhor. E 

o nosso imperativo absoluto é continuar a capacitá-los, a permitir que eles construam a 

sua capacidade enquanto pais e co-educadores e modelar o caminho a ser seguido por 

eles. Suponho que preciso de vos convencer mais se este é um tema importante quando 

olham para esta secretária vazia. Ouvimos algumas das estatísticas esta tarde, mas para 

continuar, a redução do abandono escolar precoce sabemos que menos de 10% da 

população relevante é um dos principais alvos da estratégia 2020. Não há dúvidas disso. 

Sabemos que 11% de jovens dos 18 aos 24 anos abandonaram a educação sem concluir o 

ensino secundário e sabemos as consequências disso. A história já está escrita, a 

conclusão está lá. Sabemos que temos imenso desemprego jovem na Europa, 21%, e isso 

traduz-se em 7.5 milhões de pessoas entre os 18 e 22 anos que, ou estão desempregados, 

ou não estão a frequentar a educação ou formação. Portanto, é um tópico importante? 

Absolutamente. E se olharmos para todas as palavras que têm a ver com o abandono 

escolar precoce, acho que traçam esse cenário do que realmente é. Palavras que já foram 

usadas na abertura. Todas estas palavras nos dão a sensação, quer seja o desemprego, quer 

seja desvinculação, exclusão social, pouca saúde, mal-estar, isolamento… todas as 

palavras se juntam e traçam esse cenário de pessoas reais e histórias reais. E como diretora 

de uma escola, tenho de acrescentar algo a isto, porque quando eu personalizo os jovens 
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eu penso na perda, na perda de potencial, a perda para a 

sociedade. Penso no desperdício, penso na solidão, porque muitos dessas crianças não 

têm qualquer ligação a ninguém ou a nada naquele edifício escolar. Penso no enorme 

custo em termos de saúde e bem-estar, mas também financeiramente, porque, lembrem-

se destas palavras, estaremos a apanhar os estilhaços durante as próximas décadas em 

termos de abandono escolar precoce. E penso também na pobreza, porque na verdade, é 

sobre pobreza. E lembro-me da citação do Feiffer, nos anos 60, que é tão relevante hoje 

como era na altura. E vale a pena ler. “Costumava pensar que era pobre. E depois 

disseram-me que não era pobre, apenas carente. E depois disseram-me que era auto-

derrotista ver-me como carente, estava na verdade privado. Depois disseram-me que 

privado era uma má imagem, era na verdade desprivilegiado. Depois disseram-me que 

desprivilegiado era excessivamente usado, e que na verdade era desfavorecido. Continuo 

sem ter um tostão, mas tenho um excelente vocabulário.” E podemos aprender muito com 

isto. Podemos usar todas as palavras e todos os idiomas, mas por detrás disto tudo, 

estamos a falar de pessoas reais. Crianças reais, vidas reais, histórias reais, lares reais. E 

isto na verdade é sobre pobreza. E quando eu penso na pobreza – claro que a pobreza 

material é terrível – mas mais apavorante e destrutivo para o futuro é a pobreza de 

expetativas, a pobreza de ambição, a pobreza de esperança. O grupo de trabalho sobre 

política escolar olha para aquela noção de mudar as melhores práticas para as seguintes 

práticas, prática essa que é transmissível e aplicável em todos os sistemas. Quero que nós, 

esta tarde, tenhamos mesmo uma conversa dentro desta sala. Portanto, qualquer que seja 

a vossa apresentação, qualquer que seja o papel que representam, quer sejam professores, 

profissionais que trabalham com jovens, legisladores, funcionários públicos, um pai ou 

mãe, não interessa. Cada um de nós nesta sala tem um papel a desempenhar neste drama. 

As escolas não conseguem fazê-lo sozinhas, as famílias não conseguem fazê-lo sozinhas, 

e certamente alunos que são desafiados todos os dias não conseguem fazê-lo sozinhos. E 

é da responsabilidade de cada um de nós chegar lá para intervir e fazer a diferença, quer 

individualmente, quer coletivamente.  

Estas são as cinco áreas que foram identificadas pelo grupo de trabalho, em termos de 

fazer realmente a diferença. Particularmente, em termos de uma abordagem da escola 

como uma organização, da comunidade como uma organização, para fazer a diferença. E 

isso está incluído numa visão abrangente que é inclusiva e inclui uma visão e estratégia 

inclusivas para a educação. As cinco áreas que mencionei – já mencionei três – já falei 
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dos pais, e agora vou abordar o vosso tema preferido: todos 

gostam de falar dos professores.  

Mas sabem, há algo interessante sobre o ato de ensinar. Novamente, temos conhecimentos 

de muitos bocados e pedaços. Sabemos que em salas de aula, em escolas, em corredores 

e jardins, por toda a Europa, existem práticas que potenciam a aprendizagem e os 

resultados, e há também práticas que exacerbam isso. Por exemplo, quando olhamos para 

a diferenciação, o que queremos dizer com isso é que precisamos de olhar para a criança 

à nossa frente e precisamos de tornar o currículo e a aprendizagem acessível a essa 

criança. E isso tem a ver com a diferenciação. Sabemos em termos de professores que as 

práticas na sala de aula e as suas atitudes perante as crianças que têm à sua frente é 

extremamente importante. Sabemos que têm de ter as mais elevadas expetativas para as 

crianças a seu cuidado. E também que potenciam e constroem relações calorosas, seguras 

e carinhosas para que essas crianças tenham uma ligação a esses adultos e a essas escolas. 

E claro que falamos da cultura da escola, que deve ser calorosa, segura, inclusiva e 

acolhedora. Mas a questão dos professores que é interessante é que todos pensam que 

sabem tudo sobre a escola, todos pensam que são peritos sobre a escola e professores, 

porque todos andamos na escola. Mas na verdade é muito, muito diferente. Eu tenho 

imenso orgulho em ser professora. Mas frequentemente lembro-me das palavras da 

Harper Lee em que o Atticus Finch diz à filha, no fim, até te colocares na pele de alguém 

e aí permanecer um bocado, não se tem o conceito ou compreensão sobre onde se 

encontram. Quer sejam alunos ou professores, peço-vos para fazer isso. Em termos de 

ensinar, sabemos o enorme poder que os professores têm para fazer a diferença para as 

crianças. E como vos disse, tenho imenso orgulho de ser professora. Acho que é uma 

profissão muito, muito nobre. De facto, o Micheal Fullen di-lo de uma forma muito bela, 

ele diz que poucas são as profissões, para além do ensino, onde ganhar significado pessoal 

melhorando a vida dos outros durante anos e até gerações é tão palpável e tão profundo. 

É uma citação poderosa. E sabem, quando trabalho com professores, pode pender para 

qualquer dos lados. O que é importante é que precisamos de trabalhar e apoiar e ajudar 

os professores, em particular quando falamos de abandono escolar precoce. Porque tenho 

também de dizer que quando trabalhamos com esses alunos, são frequentemente os mais 

desafiantes, os mais difíceis, os mais carentes. E eu já trabalhei nessa escola, onde se está 

a lidar com mau comportamento, onde se lida com cinismo, onde se lida com apatia. E 

trabalhamos tanto enquanto professores e temos tão pouco a mostrar. E isso pode destruir 
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a alma. Digo-vos isso nos vossos workshops amanhã. Como 

sustentamos esses adultos e esses profissionais na escola? Porque às vezes pode ser assim, 

na verdade. Tanto para a criança como para o adulto. E talvez tenhamos de nos perguntar 

neste público: qual somos nós? Estão a empurrar ou estão a ser empurrados? E suponho 

que seja essa a questão para todos nós. E quando olho para essas crianças do abandono 

escolar precoce, os professores que necessitamos são aqueles mais comprometidos, os 

mais dedicados, os mais apaixonados, os mais enérgicos. Os que realmente querem 

trabalhar com esses alunos. De modo a potenciá-los, a desenvolvê-los, a fomentá-los, 

temos de olhar para a liderança escolar, porque é tão importante que tenhamos líderes 

escolares que adorem as suas crianças e que adoram as disciplinas, e que adoram o que 

fazem e aquilo que ensinam. O Dean Fink di-lo de forma muito bela, ele diz que as escolas 

do amanhã requerem líderes que estão apaixonadamente, obsessivamente, criativamente 

e firmemente comprometidos a potenciar a aprendizagem dos alunos.  

Sabemos quão importante é a liderança nas escolas e, novamente, temos de colocar a 

questão: como sustentamos estas pessoas? Porque contra todos as probabilidades, eles 

lutam por aquelas crianças. Sabemos que liderança escolar crítica e eficaz é 

absolutamente crucial. Sabemos que a liderança escolar é secundária apenas à instrução 

na sala de aula em termos de resultados nas aprendizagens das crianças. E isso é um facto 

espantoso. Em termos dos líderes escolares, precisamos de líderes que apoiem e traduzam 

o valor primitivo de que a criança importa, que todas as crianças importam. E de facto, 

que tu importas, que tu importas tanto que faremos tudo, enquanto escola, para trabalhar 

para ti, para que te mantenhas sentado neste lugar. Vamos investir em ti, vamos 

desenvolver-te, adaptaremos o nosso currículo, diferenciaremos, usaremos diferentes 

metodologias, vamos ouvir-te, vamos procurar-te incansavelmente, trabalharemos com a 

tua família, e exigiremos deles que levem as responsabilidades a sério – mas sabes que 

mais? – vamos apoiá-los a eles também. E vamos fazer isso porque queremos que tu 

levantes a cabeça e sejas como todos os outros, e sejas tão poderoso e brilhante como 

qualquer criança desta escola. Fá-lo-emos e porquê? Fá-lo-emos porque queremos cuidar 

de ti. E nas escolas, o cuidado significa imenso. É tudo sobre cuidado, é tudo sobre 

relações, afinal. E o que vos digo, quando comecei esta conversa, falamos sobre líderes 

escolares e falamos sobre escolas e falamos sobre professores. E também vos pedia, 

dentro da vossa capacidade, como é que podemos apoiar as escolas a serem inovadoras, 

a serem criativas, porque é o que também precisamos. Precisamos de escolas que tomem 
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riscos e façam as coisas de forma diferente. Porque se 

continuamos a fazer o que sempre fizemos, continuamos a obter os resultados que sempre 

obtivemos e que não têm funcionado até hoje. É tão importante que façam isso. Comecei 

a nossa conversa hoje a dizer-vos que sou da Irlanda. E somos conhecidos por muita coisa. 

Até ontem, fomos dizimados pela Argentina. Mas passa, ficaremos bem. Mas a Irlanda é 

conhecida por muita coisa. Uma delas era o Rugby, e será o Rugby outra vez, faremos 

isso. Também somos conhecidos pela nossa bela paisagem, as falésias de Moher. Temos 

um ótimo sentido de humor, temos de ter com a economia que temos. Somos conhecidos 

pela literatura, duendes, todos reconhecem a Guinness, as camisolas de Aran. Somos 

conhecidos também por outra coisa, somos conhecidos pela música e dança. E sabem, a 

dança irlandesa é um tipo muito particular de dança, e nas décadas de 40, 50, 30 e por aí 

em diante, a dança irlandesa era uma forma muito particular de dança. E quando olhamos 

para ela, não é assim tão entusiasmante, mas quero que olhem para ela um momento.  

Sim, é muito habilidosa, mas não é muito entusiasmante. Não é muito inspiradora. E 

sabem, como fizeram os Beatles, pegaram numa música e tornaram-na melhor. E o que 

aconteceu foi que tivemos uma pessoa que chegou e ensinou de forma diferente e com 

um pensamento fora do comum. E pegou na dança e reconstruiu-a e redesenhou-a para 

torna-la melhor.  

E é isso que precisamos fazer na educação. As mesmas pernas, um pouco de música. É 

na verdade repensar, “fora da caixa”, fazer as coisas de forma diferente e fazê-lo melhor. 

Uma abordagem à escola como organização. Muito obrigada.                                    

 

Exemplo 3 - School Education Gateway. European Toolkit for Schools. Manchester 

Communication Academy. (https://www.youtube.com/watch?v=PB0Akm5yjfc) 

O meu nome é Amberlily, tenho 16 anos de idade e sou a mais velha de 6 irmãos. No 

início do ano, a minha capacidade de ir à escola era muito fraca. Não estava interessada. 

Não tinha qualquer preocupação.  

A Manchester Communication Academy foi construída numa das áreas mais 

desfavorecidas de Inglaterra. As crianças enfrentam muitos problemas sociais, que 

impedem a sua capacidade de ter sucesso escolar. Portanto, o nosso trabalho é galvanizar 

qualquer apoio para mitigar o impacto dessa desvantagem. Para isso, recrutamos 



 

2018-2-IT03-KA205-014235 
O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação reflete apenas os pontos de vista dos/as seus/suas 

autores/as. A Comissão não pode ser responsabilizada pelo uso que possa ser feito das informações nela contidas. 

proactivamente parceiros, parceiros da comunidade, e fizemos 

isso, em parte, para garantir que tínhamos todos os principais serviços representados. 

Tivemos as autoridades de saúde, tivemos cuidadores do setor voluntário, tivemos o 

banco alimentar local, dois tipos de alojamento social diferentes. Também colaboramos 

de forma muito próxima com 16 outras escolas e autointitulamo-nos de Zona Familiar 

das escolas. No caso da Amberlily, houve algumas dificuldades financeiras, portanto já 

sabíamos que a escola geria uma loja de comida. Portanto, fornecíamos cestas básicas e, 

na verdade, ajuda para se realojarem numa casa mais apropriada.  

Amberlily: Às vezes, a Vicky, uma vez ou outra, traz sacos grandes de comida para casa. 

Ela ajuda-me muito e ajuda a minha mãe a desenvolver a sua confiança também, 

conversando com ela.  

- Senta-te. Olá Amber, estás boa? 

- Sim. 

- Correu tudo bem na escola hoje? Sim? 

- Sim.  

- Demasiado barulho.  

A Amberlily tem um verdadeiro talento para a música. E o que a escola foi capaz de fazer 

foi identificar esse talento, e temos pessoal muito prendado aqui, que foi capaz de 

colaborar connosco imediatamente. Isto tem sido um verdadeiro ponto de acesso para 

voltar à escola. A história ainda não terminou e a assiduidade dela ainda está a melhorar, 

mas a diferença dramática é que, quando ela está aqui, o que é cada vez mais frequente, 

ela está totalmente envolvida.  

Amberlily: A grande melhoria foi a confiança. Esta escola fez-me perceber aquilo que 

consigo alcançar se eu me esforçar. E ajudam-me a seguir os passos que preciso seguir e 

o verdadeiro caminho a seguir.  

A coisa que me faz sentir mais otimista sobre ela é que ela é única. Ela sabe o que quer e 

tem a capacidade para traçar o seu próprio caminho. Os resultados nos exames nos últimos 

anos têm sido surpreendentes. Os nossos alunos desfavorecidos obtiveram resultados 

melhores que a média nacional, o que é incrível, porque o que isso indica, em suma, é que 
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não interessa quão desfavorecidos eles são, temos sido capazes 

de mitigar o impacto de todas essas desvantagens.  

 

Devido ao seu vasto trabalho junto das famílias e da comunidade, a Manchester 

Communication Academy ganhou o prestigiado prémio TES School, em 2017.    

                 

Exemplo 4 - Good practice in Kolsva, Sweden - European Toolkit for Schools 

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=5bx-

6ZeBXAA&feature=emb_logo) 

 

- Há cerca de 15 anos, quando eu e os meus colegas começamos a trabalhar aqui, 

aproximadamente 15% dos alunos estavam a reprovar nas suas notas e não seriam 

elegíveis para o ensino superior. Questionamo-nos sobre como isto poderia ser possível. 

Qual seria a causa? 

- Quando vim para a escola, estava muito ansioso. Saltava ao mínimo barulho. Não 

conseguia concentrar-me, não conseguia parar quieto. Muitas vezes ia lá para fora.  

- É preciso encontrar uma forma de orientar e apoiar os professores, para poderem dar o 

apoio adequado a cada aluno. Desenvolvemos reuniões abertas com o serviço de cuidados 

de saúde aos alunos da escola, 3 a 4 vezes por semana. O professor vem e conhece a 

equipa. Dissemos: “Pode vir aqui, não precisa de ter completado uma investigação, ou ter 

uma solução à mão. Iremos trabalhar juntos.”  

- O grupo inclui diferentes profissões, professores substitutos, terapeutas, enfermeiros 

escolares, diretor, psicólogos. 

- Os meus pais tinham acabado de ser divorciar e as coisas em casa não estavam boas, de 

ambos os lados. Havia gritos e bater de portas. Havia falta de dinheiro e comida e eu 

estava sempre zangado.  

- Quando o Sebastian veio para aqui, ele tinha muita dificuldade em gerir a raiva e não 

confiava na maioria dos adultos. A nossa primeira missão foi fazê-lo sentir-se seguro, 
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fazê-lo sentir-se bem e capaz. Por exemplo, se ele se sente agitado 

ou nervoso, pode sair da sala de aula, ir dar uma caminhada ou vir ao meu gabinete e 

trabalharemos juntos.  

- Frequentemente encontramos formas não-convencionais para muitos alunos. Se 

necessário, faremos telefonemas para acordá-los, por vezes vamos buscar alunos a casa. 

Nunca pensamos: “Já tentamos tudo.” Se algo não resulta, tentaremos ir mais além.  

- Os professores da escola têm me ajudado muito e tornaram-se importantes para mim. 

Tenho mais confiança agora. Não estou tão ansioso. Consigo ficar na aula. Os sons não 

me incomodam.  

- Após o trabalho árduo de professores e muitos alunos, quase 100% dos nossos alunos 

nos últimos 7 anos tornaram-se elegíveis para o ensino superior.  

- Graças ao apoio da escola, melhorei as minhas notas. Cresci como pessoa. Quero estudar 

construção na Ullvi. Depois vou preparar-me para a universidade para tornar-me 

engenheiro civil.  

- Precisamos de estar lá para eles, segurá-los, abraçá-los e nunca desistir.  

 

Leituras adicionais: Escolhas - “Mentes Perigosas” ©1995 Hollywood Pictures 

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=XXkctjzm55A&feature=e

mb_logo) 

 

- “Eu não irei para baixo da terra, porque alguém me diz que a morte está a chegar.” Ok, 

este é outro poema do Dylan. Agora, isto é um código ou simplesmente significa o que é 

dito? “E não traçarei a minha vida para a morte, quando eu for para o túmulo será de 

cabeça erguida.” O que significa isto? Alguém? Ninguém. Existe algo que eu deva saber?  

- Sim, eu digo-lhe. Você chibou o Raúl, o Gusmaro e o Emílio. 

- Sim, fez com que o Emílio ficasse de castigo.  

- Não eram os seus assuntos, chismosa.  

- E fez com o Raúl e o Gusmaro fossem suspensos.  
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- Ei, eu não chibei ninguém… Querem falar sobre isto? 

- Bem, se estão assim tão indignados, podem sair da sala. Ouçam, ninguém vos está a 

forçar a estar aqui. Podem escolher. Podem ficar, ou podem ir embora.  

- Senhora, porque está a fazer este jogo connosco? Nós não temos escolha.  

- Não têm escolha? Não têm escolha sobre estar ou não aqui?  

- Não. Se sairmos, não nos formamos. Se ficamos, temos de a aturar.  

- Bem, isso é uma escolha, não é? Têm uma escolha. Ou não se formam, ou têm que me 

aturar. Pode não ser uma escolha que gostem, mas é uma escolha.  

- Meu, você não percebe nada! Você não vem de onde nós moramos. Não vem de 

autocarro até cá.  

- Vocês podem escolher entrar naquele autocarro. 

- Meu, venha morar no meu bairro durante uma semana e depois diga-me se você tem 

uma escolha.  

- Mas há muitas pessoas que vivem no teu bairro que escolhem não entrar naquele 

autocarro. O que é que eles escolhem fazer? Escolhem ir vender droga, escolhem ir matar 

pessoas, escolhem fazer muitas outras coisas. Mas escolhem não entrar no autocarro. As 

pessoas que escolhem entrar no autocarro, que são vocês, são as pessoas que estão a dizer 

“Eu não traçarei a minha vida para a morte, quando eu for para o túmulo será de cabeça 

erguida.” Isso é uma escolha! Não há vítimas nesta sala de aula!  

- Porque é que você se importa? Só está aqui pelo dinheiro.  

- Porque eu escolho importar-me. E querida, o dinheiro não é assim tão bom.  

- Como queira.          

 

      

  

 

 


