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A alma napolitana está presente em cada esquina desta cidade. 
O olhar fica ferido ou perplexo entre o grafitti e a arquitetura e cultura da cidade.
 Aqui o ser latino parece ser uma hipérbole de si mesmo. Motorizadas que furam multidões de carros a um
ritmo alucinante, simultaneamente confiantes, extrovertidas. Seja jovem, homem, mulher ou idoso é com o
mesmo à vontade que me passam à frente na fila do supermercado ou no jogo de egos a entrar no metro. A
cidade apresenta-se assim ao turista sem frescuras, sem romantismos, com a sua própria identidade. Aqui nada
se esconde! Nem o lixo…

9:30 – Um grupo de 20 professores de vários países entram para a sala do curso. O formador apresenta a
empresa Enjoy Italy num inglês com sotaque solto de italiano.
Apresentei de seguida Portugal e o AEVV com a devida dignidade… (ou o melhor que consegui!)
Duas professoras finlandesas partilharam o seu modelo de ensino aplicado à sua escola Kuopion Lyseon lukio. 
https://kuopion-lyseo.onedu.fi/web/ 
https://www.facebook.com/kuopionlyseo 
https://www.instagram.com/kuopionlyseo/

https://kuopion-lyseo.onedu.fi/web/
https://www.facebook.com/kuopionlyseo
https://www.instagram.com/kuopionlyseo/


De seguida, uma equipa belga apresentou um colégio católico inspirado 
em Dom Bosco. Destaca-se à primeira vista o imenso espaço verde disponível 
para a aprendizagem, o foco no desporto e no ar livre. Cada aluno aprende 
4 línguas. Aqui o Latimzinho não é passado, faz parte do curriculum a par das 
Ciências e da Matemática. A sustentabilidade é incutida pelo exemplo. 
Com assertividade informaram ao que vinham e o que esperavam: partilha de 
boas práticas, conhecer novas ferramentas, estabelecer parcerias, ganhar cultura. 
De seguida, a escola CEIP Antonio Machado de Málaga foi orgulhosamente apresentada pelas suas professoras
dinâmicas. Destacaria a horta biológica como o projeto mais interessante que nos mostraram.
Do nosso país, uma escola secundária de Almada mostrou o que de bom se faz por Portugal nos cursos
profissionais. Os parceiros focaram-se em fazer perguntas sobre a Universidade Sénior de Almada.
Houve ainda tempo para aprender com uma escola Húngara bem organizada, um liceu de Paris centrado na
construção civil e uma escola alemã que trabalha a inclusão de todas as classes socias em Dusseldorf. O
professor alemão de descendência siciliana confessou-nos que se a inclusão multicultural não funcionar
naquele contexto específico no qual trabalha, não funcionará em mais lado nenhum do mundo. Não faltam
recursos físicos, tecnológicos, professores de 18 nacionalidades, liberdade para criarem disciplinas e manuais
do futuro como por exemplo a Arte da Robótica.
Após um breve intervalo, para respirar um pouco no exterior e repor energias, voltamos ao trabalho!

O nosso formador apresentou as competências do século XXI e de seguida, apresentou as competências chave
para a aprendizagem ao longo da vida:

Sobre a aprendizagem cooperativa, tivemos a possibilidade de conhecer o programa jigsaw. Cada aluno é uma
peça do puzzle em que todos têm de colaborar. Se um aluno falha, todos perdem. Logo todos são importantes
ou responsabilizados.
https://educacaocientifica.com/educacao/metodologias-ativas-parte-viii-metodo-jigsaw/ 
A terminar tivemos oportunidade de estudar os prós e os contras da aula invertida (flipped classroom). Esta
metodologia consiste na inversão das ações que ocorrem na sala de aula e fora dela. O conteúdo é
apresentado previamente ao estudante fora da escola. Pode ser pela internet, vídeos, jogos, livros ou outro
recurso. O professor é fulcral, mas o centro real está no aluno. Depois em aula, tira-se dúvidas, debate-se sobre
os temas abordados. Aqui o aluno passa de passivo a ativo. 
Será que o futuro da Educação já não nos foi apresentada por José Pacheco há 40 anos atrás?
Talvez… só que nós é que ainda não o vimos…

Dia 1  09.May

https://educacaocientifica.com/educacao/metodologias-ativas-parte-viii-metodo-jigsaw/


Hoje foi dia de conhecer a história, a cultura, o património napolitano. 
O seu nome vem de Neápolis, a cidade nova criada pelos gregos, após terem 
abandonado a ilha de Ischia (colónia grega), por volta de VIII a.C..
A cidade foi ganhando destaque e reputação internacional, escapou aos germânicos.
As influências gregas e romanas estão bem visíveis nas estátuas, nos monumentos, 
nos edifícios…
O nosso guia, um italiano bem-falante, ora apresentava um mito peculiar, ora entusiasticamente nos ensinava a
luta entre bizantinos e lombardos, ou os acordos estabelecidos entre a igreja da época e os normandos.
Com orgulho típico desta região, explicou-nos que no passado próximo em Nápoles falava-se não um dialeto,
mas a língua napolitana e explicou-nos a etimologia das palavras através das frutas. Por exemplo, em
napolitano, laranja vem da palavra Portugal, já que fomos nós que a levamos para o país da bota.
A monarquia Hispânica teve uma época próspera na cidade com construções muito importantes, como a
universidade ou o íngreme, estreito e peculiar bairro espanhol.
Périplo de locais fantásticos que tivemos a honra de conhecer pelo nosso guia:
Piazza del Gesu Nuovo, igreja Gesu Nuovo fundada pelos Jesuítas… a Basílica de Santa Chiara ao seu lado, Piazza
San Domenico Maggiore, onde a mitologia da sereia com duas caudas surpreendeu os participantes e a igreja
com o mesmo nome, Statua del Dio Nilo…. Subimos à Catedral Duomo di Napoli… pelo meio ruas e ruelas
caricatas, difíceis de definir a quem as quer descrever: um caos harmonioso? Uma beleza caótica? Um encanto
com autenticidade? Uma beleza com personalidade? Assim se apresenta Nápoles aos olhos de mais um
viajante. Em Nápoles, sê napolitano!!!

Dia 2  10.May



Quarta-feira, em Nápoles. Por aqui vai-se aprendendo a arte ou talvez 
ciência de atravessar a passadeira. Há todo um ritual de autoconfiança em jogo 
entre o peão, a motorizada e os carros!...
De volta à formação. O dia de hoje foi centrado em ferramentas digitais para
 os professores utilizarem em contexto de aprendizagem.

Como base da informação utilizamos o blendspace:
https://www.blendspace.com/lessons/ssB_KHs5jQkTTA/educational-innovation-key-competences-skills-cooperative-
blended-learning-and-flipped-classroom-and-assessment 

Partilho o mapa mental com as muitas ferramentas, apesar de não termos tido o devido tempo de as explorar a
todas:
https://coggle.it/diagram/YFM-6ygGQ_Xmyu4s/t/ict-apps-for-education-and-learning-designed-by-
image001/c4ef7ed50800960e01f7068d8e2e8b0e7b77c1edb108666cf19a3a88e3b117d2
 
Passamos de seguida a utilizar o Edmodo que permite a criação de turmas, quizzes, partilha de recursos.
Exploramos de seguida as potencialidades do Nearpod: é interessante para apresentações em que o aluno
pode acompanhar na projeção e no seu telemóvel, em simultâneo; interativo como o Kahoot; permite agrupar
pares, sequências de jogo; trabalho colaborativo; tem algumas opções divertidas de competição para
consolidação de conhecimentos.
O último programa apresentado do dia foi o Bookcreator. Mostrou-se útil para a criação de livros digitais!

Dia 3  11.May

https://www.blendspace.com/lessons/ssB_KHs5jQkTTA/educational-innovation-key-competences-skills-cooperative-blended-learning-and-flipped-classroom-and-assessment
https://coggle.it/diagram/YFM-6ygGQ_Xmyu4s/t/ict-apps-for-education-and-learning-designed-by-image001/c4ef7ed50800960e01f7068d8e2e8b0e7b77c1edb108666cf19a3a88e3b117d2


Nápoles acorda cedo em Maio e a claridade que atravessa a janela teima 
em me recordar esse facto… 
O curso desta manhã foi dedicado ao desenho de um projeto. Consistiu 
num workshop de análise de problemas e design e gestão de projetos.
Se for financiado pela União Europeia é preciso conhecer o atual quadro 
comunitário, as prioridades europeias e nacionais.
 Há um conjunto de passos a seguir para planificar bem um projeto. Deve-se partir dos problemas para as
estratégias, recorrendo à análise SWOT, à metodologia GOPP e à árvore dos problemas. Trabalhou-se a
planificação, aplicação e manutenção do projeto até à sua disseminação.

LFA and PROJECT DESIGN - Copia.pptx - Google Slides
https://docs.google.com/presentation/d/1WQT9NEaVy-WoPWkiVFzl2rtQ6xx-Cm34/edit#slide=id.p22

Dia 4  12.May

https://docs.google.com/presentation/d/1WQT9NEaVy-WoPWkiVFzl2rtQ6xx-Cm34/edit#slide=id.p22
https://docs.google.com/presentation/d/1WQT9NEaVy-WoPWkiVFzl2rtQ6xx-Cm34/edit#slide=id.p22


Indoor and outdoor non-formal education workshop + Certificates delivery.
Hoje a manhã foi dedicada à Educação Não formal.
Nesta não há professor mas facilitador, não há alunos mas participantes.
Foram apresentados conceitos como story teeling, Theatre of th Opressed. 
Explorou-se a plataforma Salto da Agência Erasmus + da Juventude, o método 
Plano B e o concurso Parlamenro Europeu Jovem.

https://www.blendspace.com/lessons/tVv_ljTGGZK3jA/non-formal-education-concrete-examples

Em ensino outdoor, realizamos em grupos um CityBingo, que demonstrou ser riquíssimos pelas estratégias
diversificadas.
Partilho a apresentação da prova do grupo de Portugal, Espanha e Finlândia.

https://padlet.com/justinianomota/enj33gkz80ygb3p5 

O dia terminou com o evento de entrega de certificados.

Dia 5  13.May
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