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As Jornadas da educação de Marvão, surgem 
num contexto, em que o debate sobre estas 
temáticas da aprendizagem, vai surgindo 

um pouco por todas as comunidades 
escolares. A nossa Região e em particular 
Marvão não podem perder o comboio desta 

discussão, e melhor será se forem 
pioneiros nesta mudança inevitável.
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José Manuel Pires
Vereador da Educação

Afirmou a necessidade urgente de 
promover novos modelos de educação, 
defendendo que passando a citar “o 
ensino tradicional já esgotou” afirmou 
com veemência aquando do seu discurso. 

Concluindo passando a citar “ enquanto 
eu for Vereador da Educação em Marvão, 
tudo farei para que Marvão tenha uma 
escola com um modelo que se adapte às 
novas gerações”. Dizendo conhecer o 
modelo da Escola da Ponte e a reforma 
educacional na Finlândia.

27 de Fevereiro de 2016
Primeiro Painel de Oradores
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27 de Fevereiro de 2016
Primeiro Painel de Oradores
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Sandra Russo
Presidente da Associação de Pais 
do Agrupamento de Escolas de 
Marvão.

Ao sentir a urgente necessidade da 
mudança educacional, ao aperceber-se 
que o espaço escola pode e deve ser um 
lugar em que as crianças e jovens 
aprendam a brincar, disciplina, 
regras, autonomia e responsabilidade, 
arregaçou as mangas e em representação 
dos pais de Marvão, convidou a virem a 
Marvão, personalidades que pelos seu 
trabalho e dedicação às temáticas da 
aprendizagem, são ou representam 
exemplos de ensino diferenciadores, 
Professores do Ensino Superior, 
psicólogos com curriculum comprovado 
nestas temáticas.
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Começou por afirmar passando a citar 
“que a educação deve ser vista como um 
todo e não como um sistema 
fragmentado”.
 
Abordou um pouco da história do 
escotismo, da sua experiência escotista 
e na importância da mesma na formação 
da sua personalidade.
Explicou o método escotista, no 
trabalho de formação de crianças e 
jovens.

Na promoção da responsabilidade; 
autonomia; componente física (mente sã, 
corpo são); área intelectual 
(criatividade); área social 
(interajuda); área emocional (quem sou, 
como lido com as emoções seja na 
alegria ou na frustração); área 
espiritual (amor à natureza); área do 
carácter (valores – fazer o bem não 
significa apenas ser boa pessoa).

Afirmou que o escotismo desenvolve os 
jovens para que estejam conscientes da 
sociedade que os rodeia e que estejam 
ativamente envolvidos na mesma, 
contribuindo para um mundo melhor
Explicou que cada criança/jovem 
escoteiro, tem uma voz e participa no 
poder de decisão, fomentando o 
desenvolvimento do sentido crítico.

27 de Fevereiro de 2016
Primeiro Painel de Oradores

Ana Ferreira
Associação de Escoteiros de 
Portugal
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Começou por afirmar que juntar-se-ia ao 
Vereador da Educação de Marvão, na 
realização de uma escola com uma 
metodologia diferenciadora em Marvão.

Explicou que a ESE na formação dos seus 
alunos, obedece a um quadro legal. Que 
a Licenciatura de professores, está já 
formatada pela tutela, e que 
condicionados por este contexto, não 
existe muito espaço de manobra.
No entanto embora se respeite o 
enquadramento legal, a escola oferece 
aos seus alunos currículos 
alternativos, como é exemplo a unidade 
curricular jogos e brinquedos.
Defendeu da perigosidade do unanimismo, 
a riqueza da pluralidade de opiniões e 
a construção da educação no trabalho 
conjunto de pais, professores e 
autarquia.

Deixou-nos uma questão. “O que 
pretendemos da Escola? Uma escola sem 
paredes ou com paredes translucidas que 
seja construída por todos? Ou a escola 
em que dentro dela pouco se sabe e 
discute?
A ESE também tem paredes de vidro, 
porque pretende ouvir e olhar para a 
comunidade em que está inserida.
Concluiu que Pedagogia – Pedagogo, é 
alguém que conduz a criança pela mão, 
com liberdade, com partilha e que o 
leva a descobrir o mundo.

27 de Fevereiro de 2016
Primeiro Painel de Oradores

Luís Cardoso
Director da ESE de Portalegre, 
Presidente das Escolas 
Superiores de Educação, Pai
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As Jornadas da Educação, 
aconteceram num contexto de 
partilha de experiências e 
visões, de vários actores 

dos fenómenos da 
aprendizagem e num ambiente 
bastante informal, falámos 
de coisas muito sérias.

INTERVALO
FIM DO 

PRIMEIRO 
PAINEL
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28 de Fevereiro de 2016
Segundo Painel de Oradores

Assumiu-se como um pedagogo com 
metodologias diferentes, muito 
influenciado na Escola da Ponte, no 
Projecto Ancora, projectos estes que 
inspiraram o que é hoje o ensino 
Finlandês, visto como um modelo de 
excelência educacional em todo o mundo.
Partilhou em conjunto com uma aluna da 
escola, alguns exemplos da metodologia 
que defende e pratica com resultados 
comprovados.
Falou no acompanhamento com José 
Pacheco, de vários projectos em 
Portugal Continental e Ilhas, 
possibilitando directrizes para uma 
(trans)formação pessoal, uma 
re-elaboração de cultura pessoal, com 
reconfiguração da prática escolar.
Não acredita em fundamentalismos, mas 
sim, potenciar o melhor que cada 
caminho tem.
Defendeu que a Educação deverá ser 
pensada mais a partir das comunidades a 
que servem, do que a partir da 
instituição, de modo a que os processos 
de aprendizagem assumam um papel 
transformador na sociedade. Formando 
cidadãos democráticos e participativos, 
sensíveis e solidários, fraternos.
É preciso cuidar da pessoa do 
professor, este não pode ser visto como 
objecto de formação, mas sim como 
sujeito de autoformação num contexto 
real de trabalho, pertencente a uma 
equipa.
A Escola como a conhecemos deverá dar 
origem a novas formas de aprender. Um 
dos caminhos apontados para essa 
alteração são as comunidades de 
aprendizagem, em contraponto com o 
posicionamento isolacionista da escola 
tradicional, passa pelo conjunto de 
praxis comunitárias baseadas num modelo 
educacional gerador de desenvolvimento 
sustentável. É a expansão da prática 
educacional para além dos muros da 
escola, envolvendo ativamente a 
comunidade na consolidação de uma 
sociedade mais justa e participativa.

Filipe Jeremias
Escola Os ERES
REV - Rede Educação Viva
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28 de Fevereiro de 2016
Segundo Painel de Oradores

Sílvia Roda Couvaneiro
Professora Inglês - 
Investigadora na área da 
introdução de equipamentos 
móveis (Tablet e Smartphone) no 
ensino aprendizagem. 

Vivemos numa era, em que as nossas 
crianças e jovens, têm tudo à 
distância de um clic. Podemos entrar 
em negação e lutar contra isso, ou 
direccionar essa realidade para 
enriquecer o ensino aprendizagem.
Com a descoberta do RADIO chegou-se à 
bomba atómica mas também à 
radiografia. Tudo depende da forma 
como e para que fim utilizamos o 
progresso tecnológico.

Se podemos ter as crianças e jovens, 
motivadas para aprendizagem com a 
utilização de equipamentos, que fazem 
parte da sua realidade e as fascinam, 
porque não utilizar essas ferramentas?
Alguns projectos estão a surgir, e que 
deverão ser replicados como é o caso 
da Sala de aula do futuro, bem como 
diferentes propostas que se aplicam as 
novas tecnologias ao ensino.
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Houve tempo para 
diálogar, partilhar, 

sobre educação.
E também tempo para 

brincar!

INTERVALO
FIM DO 
SEGUNDO 
PAINEL
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28 de Fevereiro de 2016
Terceiro Painel de Oradores

A escola deve combater a desvalorização 
da vida coletiva, da intervenção 
cívica, da participação cidadã, da 
democracia e da política. "Não 
perguntem às crianças o que é querem 
ser quando crescerem, mas que problemas 
eles querem resolver. Isto muda o 
sentido da conversa de para quem querem 
trabalhar, para o que é que precisam de 
aprender para poderem fazer isso."

Alguns Desafios do Sistema Educativo
- Colocar a melhoria do sistema 
educativo ao serviço das transformações
culturais, sociais, económicas e 
políticas
- Carácter imprevisível das 
transformações culturais, tecnológicas, 
sociais, económicas, políticas
- Educação ao longo da vida para 
combater as novas iliteracias
- O crescimento da educação não formal
- Atração, recrutamento e fixação dos 
talentos

Transformação Pedagógica para Mudar a 
Educação
1.Centrar no aluno;2.Motivação; 
3.Relevância Social das aprendizagens;
4.Integração tecnológica;5.Socialmente 
Construído; 6.Construção Social da 
Moral; 7.Desafio e criatividade;
8. Gestão flexível (do currículo, da 
disciplina e do tempo); 9.Processo 
democrático e desenvolvimento da 
cidadania.

João Couvaneiro
Professor Universitário
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28 de Fevereiro de 2016
Terceiro Painel de Oradores

Cristina Murteira
Psicóloga Criminal e do 
Comportamento Desviante
Psicoterapeuta/Ludoterapeuta 
Membro da Ordem dos Psicólogos 
Portugueses
Autora do livro “Quem Sou?”

Os objectivos e benefícios das Oficinas 
“Quem Sou?” é proporcionar às nossas 
crianças (acredito que todos temos uma 
dentro de nós), algumas formas de 
desbloquear e restabelecer o 
equilíbrio. Fortalecer a auto-estima, e 
o foco no momento Presente. Desenvolver 
o autoconhecimento, a criatividade e 
sensibilidade, através da ferramenta 
“Quem Sou?” e da técnica da Meditação.
 
Os conteúdos gerais destas oficinas 
facilitam a autoreflexão e meditação. 
Através da música, conversas, contar 
histórias, relatos de situações com 
imagens positivas e construtivas, 
visualizações de excertos de filmes e 
vídeos; realização de trabalhos 
práticos (pinturas e pequenos textos 
com mensagens positivas).
 
“A Partilha da nossa experiência e do 
nosso conhecimento individual 
enriquece-nos a todos.”
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28 de Fevereiro de 2016
Terceiro Painel de Oradores

Tiago Malato
Professor /  Geógrafo

Apresentou um levantamento demográfico 
fundamentado, sobre o envelhecimento 
demográfico em Portugal, e em 
particular na nossa região e Concelho, 
onde esse envelhecimento e 
desertificação do território é ainda 
mais acentuado.

Defendeu e apresentou alguns exemplos 
em que projectos diferenciadores que 
surgem dentro da comunidade podem 
reverter essas tendências.

Anuindo que um projecto diferenciador 
que saia da comunidade escolar, poderá 
ser um contributo para a fixação de 
populações jovens que querem formar 
família, num contexto de qualidade de 
vida que o território oferece, 
alavancada numa oferta diferenciadora 
do fenómeno ensino-aprendizagem, 
desenvolvido por toda a comunidade 
escolar, associativismo, e sociedade 
civil. 
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28 de Fevereiro de 2016
Terceiro Painel de Oradores

Vítor Frutuoso
Presidente da Câmara Municipal 
de Marvão

Encerrou as Jornadas da Educação, 
defendendo que este tipo de iniciativas 
são uma mais-valia para o Concelho, uma 
vez que é sempre positivo o debate de 
temas importantes como este que é a 
Educação.

Gostaria de ver mais pais de Marvão 
presentes neste tipo de iniciativa.
Mostrou-se disponível para ajudar, no 
processo do desenvolvimento de um 
modelo de educação diferenciador.

No seu facebook escreveu: “As primeiras 
Jornadas da Educação de Marvão foram um 
sucesso. Em aberto ficou a 
possibilidade de abraçar um novo 
projeto educativo para o concelho. Será 
inovador e uma realidade, caso seja 
aceite por todos os intervenientes no 
processo.”
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INTERVALO
FIM DO 
TERCEIRO
PAINEL

A comunidade é
educação e educação 

é comunidade!
Todos temos de 

assumir 
compromissos.
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28 de Fevereiro de 2016
Outros Contributos

Jorge Ascenção
Presidente da CONFAP 
Confederação Nacional das 
Associações de Pais 
 
Partilha da opinião que o modelo está 
esgotado, felicitou a Associação de 
Pais por esta iniciativa, demonstrando 
o seu apoio, e colocou-se à disposição 
para tudo o que for necessário.

Referiu que conhece bem alguns modelos 
diferenciadores espalhados pelo país, 
bem como dos bons resultados que têm 
atingido na formação de crianças e 
jovens.

Falou da sua experiência e proximidade 
no relacionamento como projectos como 
o da Escola da Ponte e do Projecto Os 
ERES, com quem tem desenvolvido algum 
trabalho conjunto.



Ana Paula Travassos
Directora do Agrupamento de 
Escolas de Castelo de Vide

Abordou o seu encantamento por modelos 
como o da Escola da Ponte, Waldorf 
entre outros. Mas que existem também 
muitos constrangimentos, vindos das 
diretrizes do MNE, que por vezes não 
dão tempo para que se façam coisas 
diferentes.

Aceitou no entanto e demonstrando 
entusiasmo, o desafio, de que se lhe 
for apresentado um projecto estruturado 
de um modelo de aprendizagem 
diferenciador com o apoio do poder 
local e de toda a comunidade escolar, 
estará empenhada na implementação desse 
mesmo modelo no agrupamento de escolas 
que dirige.
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28 de Fevereiro de 2016
Outros Contributos



OBRIGADO
A TODOS OS

INTERVINIENTES


