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Escola do Bairro ‐ 2013/2014 

 
Espaço de partilha de ideias e do que vai acontecendo para facilitar o cruzamento de algumas 

atividades. 

O desenho que se segue é uma sugestão possível de organização mas que se pode re‐ajustar em 

qualquer momento. Se quiserem façam comentários e sugestões de mudanças na organização. 
 

Qualquer pessoa pode acrescentar Projetos, Atividades e cada tema/disciplina escreve o que 

faz em particular (tal como está na Matemática) 

 
Existem 2 grandes secções (são afinal, 2 tabelas): 

A. Estabelecer relações ‐ um espaço para se privilegiarem as relações entre as várias áreas e a ligação 

delas com os Projetos  

B. Registo temporal ‐ um espaço para se colocarem resumos do que se anda a fazer de uma forma 

temporal (por semana?) 

C. Voluntários ‐ um espaço para sabermos quem são os voluntários. 
 

A. Estabelecer relações 
 

1. Os Projetos serão: 

‐ os pontos de entrada e organizadores do que se venha a fazer;  

‐ os já definidos transversalmente na Comunidade ou outros que venham a surgir 

2. As Atividades globais serão: 

‐ as dos projetos em que podem estar associadas outras aulas ou momentos; 

‐ planeadas e organizadas conjuntamente com algumas das pessoas da Comunidade   

3. As Atividades + específicas serão: 

‐ os temas/disciplinas que podem fazer sentido trabalhar no quadro das Atividades e 

Projetos; 

‐ trabalhadas antes ou depois de uma dada data ou evento; 

‐ descritas, cada uma delas, de forma mais detalhada com referência a disciplinas, 

materiais e ideias 

 

1. Projetos  2. Atividades globais 3. Atividades + específicas 

Nossa 
Organização  

Natal  

Agricultura 

Matemática 
Calendários   
Nºs, contagens, tabelas de registo,...  
Marcar datas importantes (aniversários, festas) 
Construir o Calendário de 2014 (1 p/ cada) 
Fazer calendário p/ o placard ‐ aberto a incluir 
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datas importantes e os tempos da Agricultura 
 
Filosofia Política 
Economia Local 
Referências sobre a agricultura local como 
possibilidade de emancipação económica e da 
transformação do lixo. 
 

Onde estamos Passeios vários 
(Capuchos, Caparica 
cidade…) 

Matemática 
Mapas  
Diferentes  representações (satélite ou 
desenho) 
Reconhecimento de pontos estratégicos  por 
comparação de diferentes pontos de vista 
Alguma noção de escala (intuitiva) 
 
Filosofia Política 
Visão crítica do espaço que ocupamos, o que 
fazemos, o que fazem em nós e quem somos. 
 

Projeto 
MiniLivros: 
Cultura em 
movimento 

Culinária Cabo‐
verdiana 
 
 
Poesia Vadia 

Poesia  
elaboração de textos com palavras e imagens, 
individuais, a pares e grupais a serem 
integrados em brochuras 
 
integrar textos de Batuko em Krioulo e 
português 

Projeto Água Cordão Humano Matemática 
Mapas e Medidas 
Reconhecer o percurso a fazer (ao vivo e no 
mapa); calcular qtas pessoas são necessárias; 
perceber a noção de medida (com diferentes 
unidades ‐ por exemplo, pessoas, passos, pés, 
metros...);  
 
Filosofia Política 
Decisões Locais 
Importância da conscientização dos moradores 
locais face as suas decisões coletivas. 
Importância do coletivo e da parte. 
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Compostagem e 
Reciclagem 

‐ Criar um centro de 
compostagem  
‐ Estimular a 
separação dos 
resíduos que vão no 
contentor amarelo 

Ecologia 
Reciclar e reutilizar 
Separação de resíduos, reconhecer materiais,  
processos biológicos de decomposição da 
matéria orgânica, higiene e saúde na 
comunidade 
 
Filosofia Política 
Decisões Locais 
Importância da conscientização dos moradores 
locais face as suas decisões coletivas 
Compostagem para agricultura local 

Projeto Krioulo Krioulo Filosofia Política 
Importância da Linguagem 
Discussão em torno do ponto que nos faz 
desentendermo‐nos nas próprias discussões 
coletivas na Comunidade Bairro 
 

Matemática no 
cotidiano 

 ‐ Melhorar a 
capacidade de tomar 
decisões + vantajosas 
 ‐ Aprender a ler 
horários  
‐ Usar ferramentas de 
cálculo (calculadora) e 
de medição (fita 
métrica) 

Matemática 
Planear e prever 
‐ (preços e quantidades) Análise de folhetos de 
Supermercados (ler informações em palavras e 
em nº) p/ planear compras e prever custos;  
‐ percursos a fazer de camioneta prevendo 
quando sair e quanto tempo precisa para cada 
um  
Construção 
‐ de objetos úteis a partir da reciclagem por ex, 
de caixas (p/ medirem e cortarem papel ou 
tecidos) 
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B. Registo temporal ‐ NOVO ‐ secção de 2014 no princípio 

 

Quando, o 
quê 

Como, o Quê, Materiais  Notas (após) 

2014 2014 2014 

30 Maio 
 
Matemática 

Retomar o trabalho sobre a 
leitura e escrita dos nºs e de 
alguns cálculos com a 
calculadora com recurso às 
folhas de registo dos nº que 
lhes entreguei antes e com 
brochuras de supermercados. 

Só esteve a D. Vitória (a Rita e a D. Lúcia 
disseram‐me que não conseguiam estar hoje). 
Trabalhámos então mais sobre a leitura e a 
escrita dos nº (a D. Vito quer muito saber 
escrever e ler os nºs). Ajudei‐a a comparar 
alguns preços (comparar as unidades e depois 
os cêntimos, que aparecem depois da vírgula). 
Vai conseguindo já arranjar estratégias que a 
levem a identificar o nome dos algarismos 
usando o registo que fizemos no caderno dela 
anteriormente. Correu bem e ela já vai 
identificando alguns º (até dez) e conseguindo 
escrever os algarismos. 

3 Maio 
 
Matemática 

Retomar o trabalho sobre a 
estrutura do sistema 
numérico (unidades, 
dezenas…) a partir da 
descodificação dos horários 
das camionetas e do uso da 
calculadora. 
 
Materiais 
‐ horários e percursos de 2 
carreiras 
‐ calculadora 
‐ modelo de relógio analógico 
e relógios digitais 
‐ folha de registo de 
sequência numérica (de 1 a 
50) com nomes e algumas 
quantidades 

Estiveram a D. Vitória e D. Lúcia. 
Trabalhámos com base nos horários de 2 
carreiras entre Cacilhas e Costa da Caparica, 
com horários e percursos diferentes. O modo 
como estavam estruturados permitiu: 
‐ relacionar com o registo do tempo no relógio 
(digital e analógico); 
‐ pensar no que leva a que haja + carreiras em 
determinadas horas, dias e percursos; 
‐ fazer cálculos do tempo de cada percurso e 
falar da diferença entre previsão e realidade. 
Os cálculos do tempo permitiram introduzir 
alguns exercícios de cálculo (de cabeça e c/ a 
calculadora).  
Recordaram a forma de calcular somas (ou 
seja, a sequência de teclas) e explorámos o 
significado dos sinais das operações. 
Retomámos também o registo da sequência 
de números, associando às quantidades, 
salientando o significado do algarismo das 
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dezenas (os grupos de 10), observando a 
semelhança de escrita e de nomes a partir da 
2ª dezena (vinte e…). 
A D. Vitória tem dificuldade nisto pois ainda 
não reconhece o grafismo dos 10 algarismos, 
mas quer aprender para comparar valores 
escritos (qual é mais caro, 23 ou 26?; 32 ou 
29?). 
A D. Lúcia quer muito aprender a fazer 
cálculos com a calculadora pois domina o 
cálculo mental básico nas somas e em algumas 
diferenças mas não nas divisões. A ideia de 
multiplicação é‐lhe muito estranha. 
 
Foi definido c/elas que nas próximas sessões 
vamos insistir nas contas. 

1 de Maio 
 
Inglês 

Análise de Ementas Nesta sessão procedeu‐se à leitura e análise 
de diferentes ementas que estavam em Inglês, 
de forma a enriquecer o vocabulário 
gastronómico dos alunos.  
 

26 Abril 
 

Poesia e  
 teatro 

 Numa sessão em que estavam presentes 5 
adultos e 4 crianças fizemos um trabalho onde 
a poesia e o teatro se juntaram de novo para a 
elaboração coletiva, oral e escrita. 
Escolhemos, como inspiração inicial, um 
poema que remetia para a ideia de um amor 
universal, sem fronteiras  

Depois de uma leitura coletiva do poema 
em que, de forma expressiva interagimos 
uns com os outros, passámos ao desenho 
de palavras e expressões que nos 
pareciam particularmente relevantes e, de 
seguida, construímos com essas frases 
recombinações em novas organizações 
poéticas. Por fim, passámos à elaboração 
de um poema totalmente novo, inspirados 
no mote do amor universal, para o qual 
remetia o poema inicial. Em conjunto 
fomos dizendo e registando tudo o que 
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íamos dizendo,  

No poema construído coletivamente, há uma 

polifonia de vozes que ao interagirem entre si 

se  questionam,  comentam  mutuamente, 

complementam, criticam e celebram. O prazer 

de  fluir  com  o  outro  num  processo 

coletivo/conetivo,  o  perceber  que  todos  são 

incluídos, mesmo  aqueles  que  afirmam  nada 

querer  dizer,  o  ver  as  suas  palavras  inscritas 

no  texto.  O  lê‐las  no  fim,  obra  conjunta.  O 

diálogo  para  além  do  cultural,  a  nossa 

humanidade  a  fazer‐se  com  o  outro,  no 

encontro das nossas subjetividades. 

 

22 de Abril 
 
Inglês 

Vocabulário ‐ Food Construção de frases sobre comida com 
suporte de uma tabela que distribui no inicio 
da sessão.  
 

17 de Abril 
 
Inglês 

Conversa em grupo ‐ Food Os alunos pediram para abordarmos o tema 
de comida nas aulas e, assim, tivemos nesta 
sessão uma conversa em grupo sobre comida 
e sobre voculabulário usado neste tema.  
 

15 de Abril 
 
Inglês 

Exercício a pares Aproveitei a sessão para realizar um exercício 
a pares, tentando utilizar a prático do par mais 
competente. Os pares preencheram em 
conjunto uma ficha que levei e que depois foi 
corrigida em grupo.  
 

13 Abril 
 
Francês 

Revisão dos verbos “Être”, 
“Avoir” e “Appeller”. 
Dinamização de conversação 
simulando o encontro entre 
duas pessoas que não se 
conhecem. 
Conjugação do verbo 
“Vouloir” e “Aller”. 

A simulação foi bastante produtiva, 
permitindo aos participantes explorar novos 
conteúdos gramaticais e lexicais, bem como 
perceber a sua proficiência em tal situação. 
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12 Abril 
 
Matemática 

Compreender os números e 
que eles representam 
quantidades; habituar‐se a 
identificar a escrita dos 
algarismos em diversas 
formas (na calculadora, nos 
anúncios de supermercado, 
…); aprender os nomes dos 10 
algarismos e associá‐los às 
quantidades. 
Materiais: 
calculadora, folhetos de 
supermercados, lápis e papel 

Só esteve a D. Vitória (a D. Lúcia teve de ir ao 
advogado, a Rita não estava) e foi bom pois foi 
possível trabalhar mais profundamente c/ a D. 
Vitória nas dificuldades que tem. 
Explorámos números escritos no calendário 
(que dia é hoje, quando volto, quando é a 
páscoa), na calculadora (no visor e nas teclas); 
nos folhetos (onde está um dado algarismo). 
Identifica o 8 c/ o nº da casa dela. 
Escreveu no caderno os 10 algarismos e 
desenhou (para cada um) uma fila c/ o nº de 
bolas correspondente. Ela sabe contar (os 
nomes dos algarismos e a sequência) embora 
não associasse o grafismo a cada um deles.  
Ficou de repetir a escrita que fez na sessão 
para ir fixando o nome e a imagem de cada 
algarismo. 
Futuro: 
Ver se numa das próximas sessões podemos ir 
à estrutura dos nº c/ 2 algarismos mas sempre 
na relação com os preços. 
Vou tentar fazer alguns exercícios c/ a 
calculadora para se habituarem a usá‐la (pelo 
menos a Rita e a D. Lúcia). 

08 Abril 
 
Inglês 

Corpo Humano e Família Nesta sessão concluímos o tema do corpo 
humano, abordando a ficha que tinha 
entregue na sessão anterior com diversos 
conceitos.  
 
Falamos ainda dos termos que utilizamos em 
Inglês quando queremos falar da família. 
Levei, também, uma ficha com estes conceitos 
e respetivas traduções.  

06 Abril 
 
Francês 

Revisão dos elementos 
explorados na sessão anterior.
O verbo “Appeller”: 
‐ J’appelle 
‐ Je m’appelle. 
15 questões para se 
apresentar/ falar de si. 

Levantou‐se a possibilidade de fazer um 
pequeno diálogo na próxima sessão para 
fortalecer a aprendizagem dós conteúdos já 
trabalhados.  
 

03 Abril Análise de uma Música e  Nesta sessão concluímos o exercício da música 
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Inglês 

Corpo Humano “Ordinary Love” dos U2 e iniciamos o tema do 
corpo humano, com a análise dos termos em 
inglês através de uma ficha que levei.  
 

01 Abril 
 
Inglês 

Análise de duas Músicas Devido ao pedido de alguns alunos em 
utilizarmos a música nas aulas, organizei um 
exercício com duas músicas: “Happy” do 
Pharrel e “Ordinary Love” dos U2.  
Na ficha estava descrita a letra da música com 
algumas palavras em branco que eles tinham 
de preencher ao longo do decorrer da canção. 
 

30 Março 
 
Francês 

Introdução à Língua Francesa. 
Diagnóstico inicial através de 
diálogo com os participantes 
(Filipa, Guilherme e Daniel). 
Conteúdos: 
Exploração das questões: 
‐ Comment tu t’appelles? 
‐ Quel âge as‐tu? 
‐ Comment ça va? 
Os números. 
Verbos “Être” e “Avoir”. 

Os participantes manifestaram interesse em 
aprender fórmulas de apresentação e 
questões para um pequeno diálogo face a 
alguém que acabaram de conhecer. 

29 Março 
 
Matemática 

Iniciar o uso da calculadora 
para cálculos simples que 
permita fazer uma previsão 
do que vão pagar na caixa do 
super antes de lá chegar 
 
 
Materiais: 
‐ publicidade de 
supermercados Mini‐preço 
‐ calculadoras simples (cada 
uma delas ficou c/ 1 para si 
própria) 

Presentes a D. Vitória, D. Lúcia e Rita. 
 
Expliquei as teclas principais da calculadora 
(ligar, desligar, apagar, somar e =) e fizemos 
exercícios de reconhecimento da escrita dos 
números nos vários formatos: digital (no ecrã 
da calculadora e relógio da D. Lúcia), das 
teclas e da publicidade.  
Com a publicidade fizemos exercícios de 
simular uma ida ao super decidindo o que 
queriam comprar  e calcular o que se iria 
pagar. Aí tivemos oportunidade de perceber 
quando é preciso usar o ponto da calculadora 
(a vírgula). 
A D. Vitória ainda tem muita dificuldade no 
reconhecimento dos algarismos (mesmo a 
comparar com o que está escrito). 
Treinámos só c/ 2 valores para aprenderem a 
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sequência Nº+Nº=total 
Estiveram bem interessadas e agradadas por 
lhes ser útil saber o gasto antes de pagarem. 
Quiseram ficar com a publicidade (era desta 
semana) e perguntaram quando é que eu 
vinha de novo. 
Conversámos também sobre mim (decorrente 
de perguntas da D. Vitória) mas que pareceu 
ser o reconhecimento de que os laços se estão 
a fortalecer. 
Ficámos de continuar e de fazer uma visita ao 
super para treinarmos mesmo lá! 

27 Março 
 
Inglês 

Trailer de um filme Nesta sessão, vimos o trailer do filme “Doze 
anos Escravo” em Inglês. Os alunos tinham de 
tentar perceber a mensagem do filme e 
algumas expressões utilizadas ao longo do 
trailer.  
Tivemos a presença da Sílvia, nesta sessão, o 
suscitou o pedido de termos uma conversa 
entre as duas em Inglês, seguida de uma 
tentativa de todos eles fazerem o mesmo 
sobre o assunto que gostariam.  
 

25 Março 
 
Inglês 

Do you? Abordamos a utilização do verbo to do, na 
construção de perguntas e na sua utilização 
com os mais diversos verbos.  
 

22 Março 
 
Futebol 

 1 - Evolução e desenvolvimento da relação com 
a bola (Fazer da bola um segmento do corpo) 

 

Progressão: 

- "Eu e a bola" 

- "Eu a bola e o meu colega" 

- "Eu a bola o meu colega e o adversário" 

 

2 - Princípios específicos do jogo de futebol 

 

- Princípios específicos ofensivos: Progressão 
ou Penetração / Cobertura Ofensiva / Mobilidade
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- Princípios específicos defensivos: Contenção / 
cobertura defensiva / equilíbrio  

 

3 - Desenvolvimento e Potenciação da Tomada 
de Decisão (Perspetiva ecológica de análise do 
jogo de futebol) 

- Decisão ao nível dos comportamentos em 
inferioridade, igualdade ou superioridade 
numérica para com o adversário através de 
jogos reduzidos.  

 

4 - Jogo Coletivo (Exercício Competitivo - 
Exercício Especifico de Preparação) 

 
 

20 Março 
 
Inglês 

I don’t Nesta sessão falamos do verbo To do como 
verbo auxiliar, na forma negativa. Utilizamos 
exemplos de várias formas que podemos 
formar com esta expressão.  
 

18 Março 
 
Inglês 
 

Revisões Verbo Do/Work/Like Análise dos conteúdos abordados na sessão 
anterior.  

15 Março 
 
Matemática 

Diálogo para definir o que 
vamos fazer daqui em diante, 
identificando espaços de ação 
das pessoas da comunidade 
que faz sentido explorar. 
 
Levei: 
‐ cópia de horários e 
percursos de 2 carreiras 
diferentes (Caparica‐Cacilhas);
‐ publicidade de 2 supers e em 
momentos diferentes do ano 
‐ Livro com fotos aéreas da 
costa portuguesa ‐ a 16 de 
março vão passear à Costa 
(cidade) 
 
 

Estiveram presentes: 
‐ Vitória, Lúcia, Domingas, Rita. 
‐ Algumas visitas da Mônica (brasileiras c/ José 
Roberto de Matos de mat) e de Coimbra 
(trabalha c/ ciganos).  
 
Algumas ideias abordadas: 
‐ leitura de horários  
‐ leitura de publicidade de supermercado p/ 
análise da relação preço/quantidade  
‐ exploração das vistas aéreas de zonas como 
Costa da Caparica, Trafaria, Cova do Vapor, 
Ponte 25 de Abril, Cacém (onde trabalha a 
Domingas), Oeiras (onde eu vivo) 
‐ as medições (a Rita está a aprender a 
costurar e precisa de medir e de calcular, mas 
não tem fita métrica). 
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15 Março 
 
Poesia e 
teatro  

 Ler pequenos poemas, de Jaime Salazar 
Sampaio, simples e profundos ao mesmo 
tempo. Ir ao centro da roda e lê-los a pares: 

Depois leitura expressiva de um novo 
poema, de Ana Viana, em círculo, cada 
um lendo uma estrofe, passou-se ao 
ziguezaguear do encontro, em diálogos 
simultâneos, dois a dois, a que se iam 
sucedendo novos diálogos e em que o 
mote eram as questões que o poema ia 
colocando: 
  

Quem és tu? Sou …. E tu, quem és tu? 
Sou … 
E tu, quem és tu? Sou… Tens a certeza? 
Quem serias sem essa certeza? Seria … 

 Finalmente, em roda, cada um dizendo 
uma frase à qual juntava um movimento: 
EU sou… e que todos em coro mimavam 
a seguir: Eu sou… Nós somos… (eu sou 
um rio que corre para o mar; eu sou um rio 
que corre para a nascente; eu sou uma 
borboleta; eu sou um arco íris…), 
formando assim um longo poema coletivo 
que não acabava no fim de cada roda, 
pois o entusiasmo levava-nos a todos de 
novo a dizer de si e a dizer de nós, juntos 
e de alguma forma espelhos uns dos 
outros. 

13 Março 
 
Inglês 

Verbos Do/Work/Like Nesta sessão falamos de três verbos distintos 
que são utilizados frequentemente numa 
conversa. Utilizei vários exemplos de frases 
que podemos formar com estes verbos, dando 
oportunidade para cada um dos alunos puder 
construir diversas frases.  
 

11 Março 
 

Horas e Trailer de um Filme Nesta sessão o tema foi as horas e a forma 
como se dizem na língua inglesa, levei uma 
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Inglês ficha para que pudessem ter um suporte 
escrito. Seguidamente, visualizámos o trailer 
do filme Django de forma a captarmos a sua 
mensagem e algumas expressões inglesas.  

6 Março 
 
Inglês 

Números, Meses e Dias da 
semana 

Neste dia falamos dos números, dos meses e 
dos dias da semana, de forma a puderem ler 
datas e abordarem questões de dinheiro em 
situações onde tenham de falar inglês.  

4 Março 
 
Inglês 

Parabéns e Espaços da casa Devido ao aniversário do Romário, decidi levar 
uma ficha com a letra do Happy Birthday de 
forma a iniciarmos a aula a cantar. De seguida, 
abordamos os conceitos dos espaços da casa, 
surgindo até relações entre a forma de dizer 
um conceito em inglês com palavras em 
Krioulo.  

27 
Fevereiro 
 
Inglês 

What? Which? How? Abordamos a construção de perguntas com as 
três expressões, percebendo a diferença entre 
cada uma delas e a diferença para com a 
língua portuguesa quanto à construção de 
frases interrogativas.  

25 
Fevereiro 
 
Inglês 

Verbo To Have Abordagem do Verbo  to have  e das formas 
como o podemos utilizar na construção de 
frases e na sua tradução para a língua 
portuguesa.  

18 
Fevereiro 
 
Inglês 

Verbo To Be  ‐ interrogativa  Utilizámos o verbo to be na construção de 
perguntas e na consequente resposta. 
Utilizámos vários exemplos de construção de 
perguntas e respostas com o verbo To Be. 

13 
Fevereiro 
 
Inglês 

Verbo To Be No seguimento da sessão passada, onde os 
alunos demonstraram interesse em estudar os 
aspetos gramaticais da Língua Inglesa, 
trabalhamos a conjugação do verbo To be e a 
sua utilização na construção de diversas frases 
em inglês. 
 

11 
Fevereiro 
 

Água Esta primeira sessão de inglês, teve como 
tema principal a água. Decidi assim levar duas 
imagens distintas (uma de um rio e outra de 
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Inglês um copo com água) de forma a podermos 
falar sobre os mais variados aspetos. Ao longo 
da sessão, os alunos demonstraram interesse 
em estudar a gramática inglesa de forma a 
puderem conjugar verbos e formular frases.  

2013 2013 2013 

1  
dezembro 

  

6 dezembro 
 
Filosofia 
Política 

Filosofia Política 
Discussão de um texto de 
Slavoj Zizek sobre economia e 
exclusão social. 
 
Estudo da Ecologia, no sentido 
deste autor. 
 
 

Filosofia Política 
Texto em estudo durante todos os dias desta 
aula. 
 
Breve discussão sobre a economia global e 
seus efeitos na economia local. 
 
Passamos por conversas sobre o lixo, a 
agricultura 
 
Texto lido até então por Daniel e Durval. 

7 dezembro 
 
Matemática 
 
 
 
 
Agricultura 

Matemática ‐ Calendários  
Explorar: 
(i) o mês em que fazem anos 
(de 2013 ou 2014)  
(ii) o mês de dezembro de 
2013 
Para quê: (por exemplo)  
‐ ler registos em tabelas, ler e 
escrever os nºs e algumas 
palavras,...; 
‐ criar recursos de 
planeamento (identificar 
datas relevantes e projetar o 
que acontecerá) 
Materiais: 
‐ vários calendários de 2013 e 
2014  
‐ 1 folha de registo para cada 
participante  
 
Agricultura  

Matemática ‐ Calendários  
Estiveram ‐ a D. Vitória, a Rita, a D. Lúcia e 
depois uma outra senhora de mais idade (D. 
Liana); a Lizzie, a Ana Filipa e a Mônica; e 
alguns miúdos (rapazes e raparigas de várias 
idades). 
Todos trabalharam na folha de registo dos 
calendários do mês em que fazem anos (2013 
ou 2014) e alguns fizeram o Dezembro 2013 e 
identificaram alguns dias. Houve muita ajuda 
entre todos. 
Projeto futuro ‐ Cada um vai fazer  um 
calendário de 2014  onde se pode incluir 
desenhos dos miúdos ou frases. 
Material e ligações 
Vou levar as folhas com as tabelas para serem 
preenchidas  e cartão para as bases. 
Podem ser ilustrados ou concluídos noutros 
momentos da escola?  
 
Agricultura  
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Como preparar o terreno p/ 
cultivo c/ a limpeza das ervas 
(c/ sacholas e no terreno da D. 
Vitória). 
Como limpar os materiais 
para guardar no fim. 

D. Vitória ensinou 
Mônica, Madalena e Ana Filipa foram 
aprendizes 
Falou‐se da sequência temporal do que se vai 
cultivar (ervilhas)  vai‐se marcar isso no 
calendário a colocar no Placard 

8 dezembro   

13 
dezembro 

  

14 
dezembro 

Culinária de Cabo Verde ‐ 
aprender a fazer cachupa 
Professora “Mana” ‐  

Ida às compras (Mónica e Sílvia) 

Preparar os legumes (cebola, couve e 

cenoura) 

Cachupa cozida em lume brando (fogo 
verdadeiro): na “cozinha” da D. Vitória, ao ar 
livre duas panelas, uma grande, onde cozia o 
feijão e o milho; outra, mais pequena, onde 
coziam as carnes (chispe, orelha e rojões de 
porco); depois acrescentou‐se a couve, a 
cenoura, a mandioca e o frango; quando tudo 
estava cozido, tirou‐se uma parte para quem é 
vegetariano; depois misturaram‐se as carnes 
com os legumes na mesma panela, 
acrescentando ainda os chouriços. Ficou 
deliciosa. 
A Mana recorria às senhoras mais velhas como 
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assessoras (especialmente a D. Vitória) para se 
assegurar que estava tudo cozido, se era a 
hora de acrescentar os legumes, ... 
Conversas paralelas: fiquei a saber como vai 
haver um ponto de água no bairro e como já 
se antecipam alguns problemas na gestão 
desse ponto de água: as pessoas que vão ficar 
sem o seu rendimento (os 5 aguadeiros) as 
pessoas que querem ligação direta da torneira 
para casa, … quem vai ter direito ao quê … 
(Escrito por Margarida Belchior, 14/12/2013; 
ver aqui as fotografias que tirei: 
https://plus.google.com/photos/11368310819
4688900222/albums/5957335436502351041?
authkey=CP69hpWvg5isZQ) 
Algumas sugestões de exploração futura: 
‐ as quantidades dos alimentos e a variedade 
destes, bem como a sua classificação; 
‐ quanto tempo demora a fazer … os 
diferentes tempos de cozedura; 
‐ vegetarianos e não vegetarianos: como 
coexistem? que alterações foram feitas para 
atender a esta diferença? 
‐ no grupo do teatro: dramatizar a chegada do 

ponto de água e o que isso vai provocar no 

bairro ‐ perspetivar soluções, … 

 

15 
dezembro 

Poesia 
livro de poesia, textos de 
poesia. folhas, canetas, etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

espaço de encontro e vivência poética 
partindo de textos de outros e passando aos 
nossos próprios construídos em conjunto e em 
conjunto vividos 
 
Leituras soltas de poemas de um  livro de Ana 
Viana –  intitulado Femininos Singulares  ‐ e de 
poemas  de  Guilherme  Brito,  seguidas  da 
escolha de estrofes,  levam‐nos a  levantar e  ir 
ter com outro, no círculo, lendo‐lhe os poemas 
e instalando‐se no seu lugar enquanto este se 
levanta  para  ir  ter  com  outro  lendo‐lhe  a 
estrofe  escolhida,  até  todos  se  terem 
levantado.  Para  no  fim,  em  roda,  recriar  um 
novo poema com  leituras dessas estrofes que 
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Aula de crioulo 
Professora Elisângela 
 
 
Teatro 
Lucília Valente 
Margarida Belchior 
Jogos dramáticos 
Objetos diversos trazidos pela 
Margarida 

depois  ficam  a  ecoar  em  espiral  ao  centro, 
todos  ao mesmo  tempo  lendo  as  suas  frases 
favoritas. 

 
 
Aula de crioulo 
 
 
Teatro  
Jogos de aquecimento: literalmente ‐ jogos 
rítmicos com as palmas, o nome de cada um, 
com objetos trazidos pela Margarida (“o que 
os objetos nos dizem?”, dramatização de uma 
história em dois grupos, ...) 
 
Sugestões para o futuro: 
‐ dramatizar as novas questões/problemas 
que se preveem com a chegada da água ao 
bairro; pensar, prever possíveis soluções, 
dramatizá‐las e discuti‐las com os restantes 
habitantes ‐ participantes e público (Jogos do 
“Faz de conta”) 
Fotos tiradas por Margarida Belchior: 
https://plus.google.com/photos/11368310819
4688900222/albums/5957756073029046481?
authkey=CNqBhqvHx4TjowE    

   

21 
dezembro 

Matemática ‐ Calendários  
Explorar: 
(i) o ano 2014 ‐ meses, dias 
importantes (aniversários, 
domingos, feriados...), 
diferentes “arrumações” das 
semanas nos meses,)  
(ii) os tempos vários ‐ das 
escolas (férias, aulas, fins de 
semana); da agricultura 
(semear, tratar, colher,...) 
Para quê: (por exemplo)  
Em grupo, vamos analisar o 
calendário de 2014 que vamos 
colocar no placard. 

Matemática ‐ Calendários  
Estiveram ‐ dos crescidos a D. Lúcia e a D. 
Liana e a ajuda da Ana Filipa; mas tivemos 
mais um grupo de crianças em vários níveis 
(desde o 2º ano ao 5º ano). A D. Vitória estava 
atrapalhada com a preparação de muita coisa 
para a festa de domingo (pilar o milho, 
matança do porco…) 
Todos trabalharam nos calendários, 
montando‐os, assinalando datas particulares 
globais (domingos, feriados,...) e 
personalizando‐os (com datas de interesse 
pessoal, cores, identificação,...) 
Foi giro de ver: 
‐ os + pequenos criar um para si mas também 
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Cada um vai personalizar um 
calendário de 2014  para a sua 
casa com registos seus e 
ilustrado com o que quiser.  
Durante isto vamos tentar:  
‐ falar dos tempos e ritmos de 
várias atividades (gerais, 
escola e comunidade)  
‐ realçar algumas datas; 
‐ ler tabelas, ler e escrever os 
nºs e algumas palavras;  
Materiais: (Mada leva) 
‐ vários calendários de 2014 
‐ calendário 2014 (2 folhas em 
A3, 6 meses em cada) + mica 
‐ para o calendário de cada 
participante: 1 conjunto de 
folhas por mês + 1 placa de 
base + 1 fita + 2 atachas  
 
 
 

um para dar aos pais, 
‐ a D. Liana a querer saber o nome de nºs 
específicos ‐ como diz o 1 e o 8? (era o 18) ou 
a identificar estratégias de observação para 
distinguir e fixar por ex o 6 e o 9 (“cabeça para 
baixo”, “cabeça para riba”). E nesse esforço foi 
tendo a ajuda de uma das crianças mais 
velhas. 
‐ a D. Lúcia a ser capaz de identificar os nºs das 
datas que queria assinalar mas também a 
explicitar uma utilidade que antecipava para o 
seu calendário ‐ “vai ser bom para marcar as 
consultas do meu filho”. 
Com os mais pequenos analisámos o 
calendário anual e surgiram várias questões e 
descobertas: 
‐ os meses não são todos do mesmo tamanho, 
não começam todos no mesmo dia da 
semana, há meses quase iguais,  
‐ “dizemos ‘daqui a 8 dias’ mas só passam 7 
dias” 
‐ porque é que as semanas nuns calendários 
começam no domingo e noutros na 2ª feira? 
‐ porque é que um dos calendários que eu 
levei começa em Setembro e acaba em Julho? 
(era um calendário escolar)...  
Quando as sras mais velhas vieram já se 
estava a marcar algumas datas especiais no 
calendário grande que vai para o placard (os 
aniversários de cada um) e elas integraram‐se 
nessa tarefa e na marcação dos dias festivos 
nos seus próprios calendários. Depois cada 
pessoa ia montando e personalizando o seu 
próprio calendário.  
Como a D. Vitória não estava resolvi não 
analisar o calendário anual em termos de 
agricultura, mas iremos fazê‐lo num outro 
momento. 

 
 

C: Voluntários 
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AGRICULTURA LOCAL  VITÓRIA 

ALFABETIZAÇÃO CRITICA  SÍLVIA 

ALFABETIZAÇÃO PELA ARTE  ANA FILIPA 

ARTEHIER TÓ ZÉ 

BATUKO  NÓS HERANÇA 

circulos de cultura MONICA E DANIEL 

CONSTRUÇÃO DA ÁRVORE DE NATAL  ALINE 

CONVERSAS  Teatro FU  

Batuko NÓS HERANÇA  

e 

OUTRAS FRONTEIRAS, com Aline 

Conrado e  Sinid Berg 

COZINHA CABOVERDIANA  MANA 

ECOLOGIA  LIA 

ELETRICIDADE  NUNO 

ENCONTRO PAIS E FILHOS  MIRIAM E ISABEL 

ENFERMAGEM  MARTA 

FILOSOFIA POLÍTICA  MÔNICA 

FOTOGRAFIA DIGITAL  EDUARDO 

 

FUTEBOL  PEDRO 

HISTÓRIA  FRANCISCO 

KRIOULO  LIZZI 
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MATEMÁTICA  MADALENA e JOSÉ 

PINTURA  JOÃO 

POESIA ANA PAULA, JOÃO E RITA 

TEATRO LUCÍLIA e MARGARIDA 

   

COBERTURA JORNALÍSTICA  ELISIANE, ELIANA, MÔNICA E 

CARLA 

PASSEIO CAPUCHOS CENTRO ARQUEOLOGIA DE 

ALMADA 

EXPOSIÇÃO DE ARTE LOCAL  DANIEL, GONÇALO E DAIANE 

WORKMOVIE  VITOR 

FESTA DE NATAL  COMISSÃO DO BAIRRO 

apresentação: 

Dança Cigana ‐ PAULA 

Dança Folk ‐ MARTA 

Didgeridoo ‐ RODRIGO 

Aves Migratórias ‐ CARLOTO 

LOVE Project  

INGLÊS Ana Filipa 

Atividade “A sair das mãos” Sara Inácio 

Contadora de Histórias Isabel Curica 

 FRANCÊS Sílvia 

 









   Projeto Fronteiras Urbanas        
 

Escola do Bairro:  Cozinha cabo‐verdiana 

Cachupa 
Ingredientes: 

Milho,  

Feijão Branco,  

Feijão Manteiga,  

Chispe,  

Orelha de porco,  

Rojões,  

Frango, 

Chouriço,  

Cenoura,  

Mandioca,  

Couve lombarda,  

Azeite,  

Alho,  

Cebola,  

Sal,  

Cominhos.

Como fazer: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 



ESCOLA DO BAIRRO  
 22 DEZEMBRO 2013 

 Local: Campo da Bola 

 
 
 
 
 
 

FESTA DE NATAL 
OUTRAS FRONTEIRAS COM… 
 

 ALINE CONRADO (Movimento Sem Terra) 
 SINID BERG  (Movimento Ocupa) 

 
  Às 14h….Não Faltes!!!!!!!!!!   

 João Moreira 



Happy Birthday 

 
Happy Birthday to you,  

Happy Birthday to you,  

Happy Birthday dear (nome da pessoa),  

Happy Birthday to you! 

 

From good friends and true,  

From old friends and new,  

May good luck go with you,  

And happiness too!  

 

Happy Birthday 

 
Happy Birthday to you,  

Happy Birthday to you,  

Happy Birthday dear (nome da pessoa),  

Happy Birthday to you! 

 

From good friends and true,  

From old friends and new,  

May good luck go with you,  

And happiness too!  



 

 

 

 

 



 

 

 



House 
 

Português Inglês 
Sala de estar Living / Sitting room 
Casa de banho Bathroom  
Sala de Jantar Dinner room 

Cozinha Kitchen 
Quarto Bedroom 

Escritório Study 
Garagem Garage 
Jardim Garden 
Sotão Attic 
Porta Door 
Janela Window 
Parede Wall 

Chaminé Chimney 
Telhado Roof 
Portão Gate 

Poltrona Armchair 
Cama Bed 

Mesa-de-cabeceira Bedside table 
Candeeiro Lamp 
Roupeiro Wardrobe 

Despertador Alarm Clock 
Cómoda Chest of drawers 
Tapete Rug 
Cabides Hangs 

Cortinado Curtains 
Lençóis Sheets 
Edredão Duvet 
Almofada Pillow 
Colchão Mattress 

Sofá Sofa 



Mesa Table 
Tapete Carpet 

Televisão TV 
Estante Bookshelf 
Quadros Painting 

Fotografias Pictures 
Lareira Fireplace 
Armário Cupboar 
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What time is it? 

 

 

 

 

 

Example: 

 

 9:00   It’s nine o’clock. 

 9:05   It’s five past nine. 

 9:10   It’s ten past nine. 

 9:15   It’s quarter past nine. 

 9:20  It’s twenty past nine. 

 9:25   It’s twenty-five past nine. 

 9:30  It’s half past nine. 

 9:35  It’s twenty-five to ten. 

 9:40   It’s twenty to ten. 

 9:45   It’s quarter to ten. 

 9:50   It’s ten to ten 

 9:55   It’s five to ten. 

 Meio – Dia   Midday  

 Meia – noite  Midnight  
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Numbers, months and days 

 

Um One Dezassete Seventeen 

Dois Two Dezoito Eighteen 

Três Three Dezanove Nineteen 

Quatro Four Vinte Twenty 

Cinco Five Trinta Thirty 

Seis Six Quarenta Fourty 

Sete Seven Cinquenta Fifty 

Oito Eight Sessenta Sixty 

Nove Nine Setenta Seventy 

Dez Tem Oitenta Eighty 

Onze Eleven Noventa Ninety 

Doze Twelve Cem One Hundred 

Treze Thirteen Duzentos Two Hundred 

Catorze Fourteen Mil One Thousand 

Quinze Fifteen Dois mil Two Thousand 

Dezasseis Sixteen Dez mil Tem Thousand 

  

January July 

February August 

March September 

April October 

May November 

June December 
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Segunda – feira Monday 

Terça – feira Tuesday 

Quarta – feira Wednesday 

Quinta – feira Thursday 

Sexta – feira Friday 

Sábado Saturday 

Domingo Sunday 
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Happy 

It might seem crazy what I’m about to _________ 
Sunshine she’s here, you can take break 
I’m a hot air balloon that could go to space 
With the air, like I don’t care, ______, by the way 

___________ I’m happy 
Clap along, if you feel like a room without a roof 
Because I’m happy 
Clap along, if you feel like happiness is the truth 
Because I’m happy 
Clap along, if you know what happiness is to you 
Because I’m ______________ 
Clap along, if you feel like that’s what you wanna do 

Here come bad news talking this and that 
Yeah, give me all you got, don’t hold back 
Yeah, well, I should probably warn you I’ll be just fine 
Yeah, no offense to you don’t waste your time 
Here’s why 

Because I’m happy 
Clap along, if you feel like a room without a roof 
Because ______________ 
Clap along, if you feel like happiness is the truth 
Because I’m happy 
Clap along, if you know what happiness is to you 
Because I’m happy 
_______ along, if you feel like that’s what you wanna ____ 

Happy, _______ me down, can't nothin' 
Bring me down, my level's too high 
Bring me down, can't nothing bring me down 
I said (let me tell you now) 
Bring me down, can't nothing 
Bring me down, my level's too high 
Bring me down, can't nothing bring me down 
________ 

Because I’m happy 
Clap along, if you feel like a room without a roof 
____________ I’m happy 
Clap along, if you feel like happiness is the truth 
Because I’m happy 
Clap along, if you know what happiness is to you 
Because ______________ 
Clap along, if you feel like that’s what you wanna do 

Because I’m happy 
Clap along, if you feel like a _______ without a roof 
Because I’m happy 
Clap along, if you feel like ___________ is the truth 
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Because _________ 
Clap along, if you know what happiness is to you 
Because I’m happy 
Clap along, if you _____ like that’s what you wanna do 

Happy, bring me down, can't nothin' 
Bring me down, my level's too high 
Bring me down, can't ___________ bring me down 
I said 

Because I’m happy 
Clap along, if you feel like a room without a roof 
Because I’m happy 
Clap along, if you feel like happiness is the ________ 
Because I’m happy 
Clap along, if you know what happiness is to you 
Because I’m happy 
Clap along, if you feel like that’s what you wanna do 

__________ I’m happy 
Clap along, if you feel like a room without a roof 
Because I’m happy 
Clap along, if you feel like happiness is the truth 
Because I’m happy 
_____________, if you know what happiness is to you 
Because I’m haṗpy 
Clap along, if you feel like that’s what you wanna do 
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Ordinary Love 

The sea wants to kiss the golden shore 
The sunlight warms your ________ 
All the beauty that’s been lost before 
Wants to find us again 

I can’t ________ you anymore 
It’s you I’m fighting for 
The sea throws rocks together 
But time 
Leaves us polished stones 

We can’t fall any further 
If we can’t feel ________________ 
And we cannot reach any higher 
If we can’t deal with _________________ 

Birds fly high in the _________ sky 
And rest on the breeze 
The same wind will take care of you and I 
We’ll build our house in the trees 

Your __________ is on my sleeve 
Did you put it there with a magic marker? 
For years I would believe 
That the world couldn’t wash it away 

‘Cause we can’t fall any further 
If we can’t feel ______________ 
And we cannot reach any higher 
If we can’t deal with ordinary love 

Are we tough enough 
For ordinary love? 

We can’t fall any further 
If we can’t feel ordinary love 
And we cannot reach any higher 
If we can’t deal with _______________ 

We can’t fall any further 
If we can’t feel ordinary love 
And we cannot reach any higher 
If we can’t deal with ordinary love 
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Family 
 

Português English 
Pai Father 

Mãe Mother 
Filho Son 
Filha Daughter 
Avô Grandfather 
Avó Grandmother 
Avós Grandparents 

Bisavô Great Grandfather 
Bisavó Great Grandmother 
Neto Grand son 
Neta Grand daughter 
Irmão Brother 
Irmã Sister 
Tio Uncle 
Tia Aunt 

Sobrinho Nephew 
Sobrinha Niece 
Padrasto Stepfather 
Madrasta Stepmother 
Padrinho Godfather 
Madrinha Godmother 
Marido Husband 
Mulher Wife 
Enteado Stepson 
Enteada Stepdaughter 
Afilhado Godson 
Afilhada Goddaughter 
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Sogro Father-in-law 
Sogra Mother-in-law 
Genro Son-in-law 
Nora Daughter-in-law 

Cunhado Brother-in-law 
Cunhada Sister-in-law 

Namorado Boyfriend 
Namorada Girlfriend 
Primo/a Cousin 
Amigo Friend 
Casal Couple 
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Human Body 
 

Português English 
Olhos Eyes 
Nariz Nose 

Orelhas Ears 
Boca Mouth 

Língua Tongue 
Lábios Lips 
Cabelo Hair 

Ombros Shoulders 
Braços Arms 
Mãos Hands 
Dedos Fingers 
Pernas Legs 
Joelhos Knees 

Pés Feet 
Pé Foot 

Dedos dos pés Toes 
Coração Heart 
Costas Back 
Peito Breast 

Umbigo Belly button 
Barriga Belly 
Rabo Bum 

 



 

Português Inglês 
Presunto Ham 
Costeletas de Porco Pork ribs 
Cordeiro Lamb 
Camarões Shrimps 
Frango/Galinha Chicken 
Ovos Eggs 
Salsicha Sausage 
Salmão Salmon 
Bife Steak 
Arroz Rice 
Pão Bread 
Esparguete Spaghetti 
Queijo Cheese 
Leite Milk 
Manteiga Butter 
Feijões Beans 
Chá Tea 
Sumo Juice 
Vinho Wine 
Água Water 
Massa Pasta 
Peixe Fish 
Azeite olive oil 
Vinagre Vinegar 
Sal Salt 
Pimenta Pepper 
Picante Spicy 
Batatas Potatoes 
Batatas Fritas Chips 
Salada Salad 
Leite - Creme Crème brûlée

  



Projeto Fronteiras Urbanas 
Estágio Curricular – Ana Filipa Silva 
Janeiro de 2014    Colaboração 

  Comissão de Moradores das Terras da Costa 

Workshop “Reciclar e Reutilizar materiais” 

 

Objetivos 

 Aproveitamento  dos  recursos  existentes,  no  meio  envolvente,  pela 

comunidade; 

 Consciencialização,  junto  da  comunidade,  para  a  importância  da 

reciclagem e da reutilização; 

 Estimular a criatividade dos participantes;  

 Incentivar  para  a  reutilização  de  diversos  materiais  utilizados  no 

quotidiano; 

 Partilha de métodos de reutilização utilizados; 

 Trabalhar em conjunto com outros educadores, na Escola do Bairro.  

 

Duração 

 Cerca de 3 meses;  

 Desde o mês de Janeiro até Março/Abril. 

Etapas 

1. Conceção da Ficha de Identificação para a Reciclagem; 

2. Apresentação do Workshop a todos os membros da Comissão de 

Moradores das Terras da Costa, para a aprovação do mesmo; 

3. Apresentação do Workshop à Comunidade das Terras da Costa, no 

Encontro Comunitário (26 de Janeiro de 2014); 

4. Formação individual, com visita casa a casa, para levantamento e 

identificação dos métodos de reciclagem utilizados;  

5. Workshop coletivo;  

6. Avaliação de resultados/Workshop. 

 

 



Reflexão sobre o mês experimental da escola  
1. Só estive presente em uma aula, em que estivémos a falar sobre 
Reciclagem. Estavam presentes na aula 2 adultos e 2 crianças. O nível de 
participação foi bastante elevado. Levei duas folhas como material de apoio, 
que mostravam as cores dos contentores da recolha selectiva e o que devia 
ser colocado em cada contentor. Levei também exemplos dos diferentes 
materiais a serem separados para reciclagem. 
 
2. As crianças ajudaram os adultos na leitura das folhas de apoio, apesar de 
haver pouco texto. Notei que é preciso ter cuidado com o tamanho e 
quantidade de texto que se colocam nos materiais de apoio, uma vez que a 
maior parte dos participantes (pelo menos na minha aula) têm dificuldades 
em ler. Ainda assim, também notei que o entusiasmo e a vontade de estar 
envolvidos foi um forte motor para superar quaisquer dificuldades de leitura. 
Utilizar objectos e imagens para exemplificar o que está no texto também foi 
muito útil para não se sentirem à parte devido à dificuldade na leitura. 
  
3. Em termos de conteúdo, a intervenção foi muito curta mais frutífera. O 
objectivo era perceber se queriam e como poderíamos desenvolver mais o 
tema da reciclagem. Ficou a vontade de se fazer um centro de 
compostagem, para fabrico de adubo para a agricultura praticada no local.  
 
4. Foi preciso salientar que o bairro, no seu todo, é um grande centro de 
reciclagem, uma vez que reutilizam quase todos os tipos de materiais na 
construção das suas casas. O tema da reciclagem deve ser abordado numa 
perspectiva crítica quando inserido no contexto do 
Bairro. Reduzir e Reutilizar são palavras de ordem, com pouco significado 
para serem "ensinadas" como algo que não seja intuitivamente adquirido. 
Ainda assim, penso que o tema pode ser relevante como contributo para 
uma melhoria da saúde pública no Bairro, para além da sua forte vertente 
didática (identificação de cores, materiais, relação entre conceitos, etc). 
 



Projeto Fronteiras Urbanas 

Alfabetização Crítica 

Sílvia Franco 

A Alfabetização Crítica (AC) foi desenhada enquanto uma de três tarefas iniciais do projeto Fronteiras 

Urbanas, uma vez que era um desejo e uma necessidade expressa por vários membros da comunidade. 

Sendo assim, a atividade acompanhou o projeto desde o seu início em Janeiro de 2012 até ao final, já no 

âmbito da Escola do Bairro, em Julho de 2014. 

A tarefa foi estipulada no sentido freiriano acompanhando o ensino da escrita e leitura pelo diálogo crítico e 

reflexivo sobre o mundo em que vivemos. Na primeira fase, foi necessário trabalhar intensivamente a 

motricidade fina, uma vez que algumas senhoras nunca haviam frequentado a escola nem utilizado um lápis. 

A abordagem temática reforçou a importância da água numa comunidade que vive sem acesso a este bem 

na canalização das suas casas. Da mesma forma, a agricultura e o trabalho tornaram-se temas de extrema 

importância nas reflexões conjuntas. 

O desejo de aprender foi uma constante durante os dois anos e meio de trabalho bem como a partilha de 

conhecimentos e experiências, pelo que na segunda e terceira fases se buscou procurar pessoas dispostas a 

colaborar trazendo novos mecanismos e conhecimentos para o grupo e para a comunidade. Assim, a AC 

passou a contar com a pintura de João Moreira; a Educação pela Arte de Nair Gonçalves e Ana Bruno; a 

poesia de Ana Paula Caetano; a matemática de Madalena Santos; e, inclusivamente, a visita do Comandante 

do posto da GNR da Costa de Caparica; entre outros. 

A terceira fase foi marcada por atividades viradas para o exterior, promovendo a interação das alunas com 

museus, exposições de pintura, música. Nesta dinâmica aprofundou-se a consciência das diversas 

possibilidades ao nível das deslocações e descobertas subjacentes. 

Em fase de prorrogamento do projeto a AC passou a integrar o movimento da Escola do Bairro e as 

educandas passaram a ter um papel mais ativo enquanto educadoras, partilhando com outros os seus 

saberes, por exemplo a nível agrícola, mantendo sempre a dinâmica inicial desenvolvida por algumas das 

senhoras que integraram o grupo logo na 1ª fase e outras que se juntaram ao grupo posteriormente. 

 Ao longo das fases de trabalho, insistiu-se em exercícios promotores da consciência silábica, pela 

desconstrução de palavras com fortes significantes e construção de novas palavras. É de relevar o constante 

interesse em aprender mais e solicitação de novas tarefas. 

Nesta fase, a AC passou a agir também via apoio à escrita de artigos de um jovem morador da Comunidade 

Bairro e partilha de projetos de escrita concretizados e a concretizar de interesse individual e coletivo, de 

letras para músicas de batuko, poemas e textos a publicar, por exemplo no Boletim da Associação Promotora 

de Educação Social. Estes processos também permitiram reforçar a aprendizagem e utilização de redes 

sociais e contas de email. 



A sair das mãos 

Oficina de histórias e construções tridimensionais 

 

Concepção e Orientação: Sara Inácio 

Datas possíveis: 19 de Abril ou 3 de Maio de 2014 

Horário: a definir 

Duração: aproximadamente 90 minutos 

Idades: a partir dos 6 anos 

Nº de participantes: min. 5, máx. 15 

 

Objectivos 

-Proporcionar um espaço de criação colectiva- de um objecto e de uma história com 
ele relacionado 

-Possibilitar um novo olhar perante objectos e materiais que, à partida, parecem inúteis 
e inestéticos 

-Explorar o potencial plástico e poético de diversos materiais/desperdícios encontrados 
no local da actividade 

-Valorizar o território e os materiais nele existentes 

-Explorar o modo como objectos podem ser despoletadores de histórias  

-Desenvolver a criatividade e a sensibilidade estética 

-Estimular o sentido e o gosto pela descoberta 

-Contribuir para o fortalecimento dos afectos e do espírito de grupo/família/tribo 

 

Metodologia 

Oficina de carácter prático, centrada no desenvolvimento da sensibilidade e da 
expressão de cada participante: 

-Caminhada para recolha de materiais existentes no espaço 

-Exercícios práticos de construção tridimensional 

-Dinâmica de criação colectiva de uma história 

-Instalação do objecto tridimensional no local 



Descrição 

1ª Parte- Apresentações e Recolha de materiais (25 min.) 

Breve apresentação dos participantes e da oficina (5 min.) 

Em círculo cada participante diz o seu nome. Em seguida é feita uma breve descrição 
do que vai ser a oficina- um espaço para fazer construções tridimensionais e, a partir 
delas, inventar uma história em grupo e criar um objecto colectivo. 

Recolha de materiais/desperdícios (20 min.) 

Todos em conjunto caminhamos pelo espaço para recolher materiais/desperdícios ali 
existentes (pedras, paus, pedaços de cordas, de arames, de plásticos, etc.). Ao longo 
deste percurso os participantes são convidados a estar atentos, despertos para o que 
vai surgindo no caminho- que objectos nos chamam a atenção? Que formas, cores e 
texturas nos atraem e cativam? Recolhendo, tocando e seleccionando, os materiais 
vão sendo colocados dentro de uma caixa. 

2ª Parte- Criação tridimensional (40 min.) 

Regressamos ao círculo. No meio, sobre um pano, é colocado tudo o que foi recolhido. 
Tudo será partilhado, ou seja, cada um pode construir com os materiais por si 
recolhidos mas também com aqueles recolhidos pelos outros. 

Os participantes, individualmente ou a pares, fazem pequenas construções. Há um 
diálogo com os materiais, exploram- se e testam-se as suas potencialidades- a sua 
dureza, a sua maleabilidade, a possibilidade de conjugação de materiais diferentes, o 
seu peso, a sua leveza, as texturas, etc.  

3ª Parte- História (15 min.) 

Inspirados pelos objectos criados vamos inventar e contar uma história em grupo. 
Alguém começa por mostrar a sua construção. Este objecto será, através de 
associações espontâneas, o despoletador da história (por exemplo, se a construção 
tiver pedaços de cordas azuis o participante pode manuseá-las para que ondulem e 
contar: uma vez um menino deu um mergulho no mar cheio de ondas…). Depois o 
participante que quiser continuar a história mostra a sua construção e acrescenta a 
sua parte . E assim sucessivamente até todos terem dado o seu contributo para a 
narrativa. À medida que cada um intervém na história as construções vão sendo 
unidas entre si, dando origem a um único trabalho colectivo. 

4ª Parte- Instalação da trabalho no espaço (10 min.) 

No final o  trabalho será então instalado num espaço escolhido pelo grupo (pode ser 
suspenso ou preso a alguma parte de alguma casa, ou a um poste..).  Vai assim 
permanecer como a parte visível e material  da história e da vivência de todos os 
participantes nesta oficina. 

Recursos necessários 

 Espaço onde nos possamos sentar em círculo, 1 rolo de fio norte, arame 



Reunião Escola da Bairro 
 

20 de Fevereiro de 2014 
 

Presenças:  
 

 Ana Filipa Silva 
 Sílvia Franco 
 Ana Paula Caetano 
 Isabel Gomes 
 Margarida Monarca 
 Lucília Valente 
 Madalena Santos 
 Rui 

 
Pontos Principais: 
 

 Reflexão sobre o mês experimental da escola  
 Análise do documento Google Docs, onde cada educador partilhou a sua 

experiência na Escola; 
 Discussão sobre o horário e o espaço a ser utilizado; 
 Discussão sobre a participação das pessoas na escola. 

 
 
 
Pontos Abordados: 
 

 Espaço: poderemos utilizar cozinha comunitária (se existir, claro) ou então um 
toldo na cozinha da D. Vitória ou no campo de futebol. Torna-se complicado 
não existir nenhum local coberto para se puder trabalhar…uma das maiores 
dificuldades são as infra-estruturas, pois as senhoras mais velhas necessitam de 
uma mesa firme para desenvolveram a sua escrita; 

 
 Para a maioria dos educadores presentes, as sessões têm de ser mais dirigidas e 

sistemáticas, para que se consigam criar hábito de continuidade e motivação. É 
necessário demonstrar sentimentos e experiências, havendo uma participação 
dos educadores nas actividades uns dos outros, para que aja intimidade e 
cumplicidade dos participantes com os vários educadores; 

 
Neste sentido os dois maiores problemas apresentados foram: o ESPAÇO e a 

CONTINUIDADE. 
 

 Madalena Santos: desenvolveu um calendário com os participantes, tentando 
introduzir a matemática nas preocupações deles, criando pontos de entrada para 
isso. É necessário criar interesse nos alunos, trazendo diversos materiais com 
possibilidade de aprender novas coisas úteis para o quotidiano de cada um (ex. 
orçamento mensal de cada um, contas, etc). Torna-se complicado fazer a gestão 



entre os alunos mais velhos e os mais novos, o que faz com que se pense na 
possibilidade de existir mais de uma actividade ao mesmo tempo. 

 
 Isabel Gomes: Sugestão de partilhar a história feita na actividade Pais e Filhos 

nos mini livros. Esta experiência foi meio à descoberta, visto que levaram 
inúmeros materiais e não sabiam muito bem o que fazer até lá chegarem.  

 
 Lucília Valente: Participou em várias sessões de convívio e improviso. 

Sugestão de construção de instrumentos musicais e utilização da guitarra como 
chamativo das pessoas para participar na escola. A dificuldade prende-se com o 
estruturar as sessões e com a imprevisibilidade, sendo preciso acontecer mais 
que uma coisa ao mesmo tempo. É preciso arranjar uma dinâmica para chamar 
mais pessoas que não participam.  

 
 Ana Paula Caetano: A escola tem de ser um espaço onde aprendamos com os 

outros, onde existam várias ideias e onde haja espontaneidade, continuidade e 
interligação entre as diversas disciplinas. A sessão de poesia foi por base do 
improviso, visto que trouxe diversos materiais.  

 
 Houve a sugestão de os artigos desenvolvidos nas diferentes sessões da Escola 

serem apresentados (e até mesmo vendidos) na Costa….não sei bem em que 
molde, tal como a partilha de objectos nas diferentes disciplinas.   

 
 
 
 
Inauguração: 
 
O Rui sugeriu fazermos uma feira de atracões, onde estão a decorrer três coisas ao 
mesmo tempo, dinâmicas claras, e onde as pessoas podem ir experimentando cada 
sessão. De hora a hora são apresentadas duas ou três sessões diferentes, dependendo 
daquilo que teremos disponível.  
 
Quanto às aulas que teremos disponíveis a partir de Março são as seguintes: 
 

 Origami (pontualmente) (sugerido por Ana Paula Caetano); 
 Electricidade – Nuno; 
 Matemática – Madalena; 
 Reciclagem – Lia; 
 Teatro – Lucília e Margarida; 
 Poesia – Ana Paula Caetano e Guilherme Brito; 
 Krioulo – Lizie; 
 Workshop “Edição vídeo” – Vítor (pontualmente); 
 Passeios – CAA; 
 Futebol – Pedro (Pontualmente); 
 Alfabetização – Sílvia; 
 História – Francisco; 
 Agricultura – Vitória; 
 Cozinha; 



 Inglês – Filipa; 
 Enfermagem; 
 Artes Plásticas (pontualmente) (sugerido por Ana Paula Caetano); 
 Defesa Pessoal (pontualmente) (sugerido por Ana Paula Caetano.  
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