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A escola imperfeita que hoje se encontra 
aberta é melhor do que a não-escola!



Ao que 
queremos 
regressar



Assegurar a função social
e económica da escola

#1



Restabelecer a dimensão 
relacional (proximidade física)

ao ensino-aprendizagem

#2



Recuperar conteúdos, assegurar 
aprendizagens

#3



Reestabelecer o bem-estar 
dos alunos

#4



Regular novas condutas
de saúde pública

#5



Que futuro 
desejamos



Um futuro alicerçado
na aprendizagem. 
Há que saber extrair
lições do COVID-19.







Desigualdades sociais

Inadequação de infra-estruturas

Impreparação docente

Crenças negativas relativas às Tecnologias 
e Aprendizagem Online



Investir no suporte, na 
capacitação e no reconhecimento 
da classe docente



Continuidade do processo
de reabertura das escolas 
(ao mundo de hoje)



1.Repor o sistema educativo

“Conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à 

educação, que se exprime pela garantia de uma permanente 

ação formativa orientada para favorecer o desenvolvimento 

global da personalidade, o progresso social e a 

democratização da sociedade… a justa e efetiva igualdade 

de oportunidades no acesso e sucesso escolares.” 
(Lei de Bases 46/86)



2. Atualizar o conceito
de bem-estar dos alunos 
(psicofisioemocional: motricidade, 
emoção e cognição)



Tirar partido das tecnologias
e ambientes digitais



para fazer acontecer 2020 nas 
salas de aula

Tirar partido das tecnologias
e ambientes digitais



Melhoria dos processos
de Ensino e Aprendizagem

Meio de Inovação Pedagógica

Tecnologias na Educação



“School technology had raised too 
many false hopes“ 
(Andreas Schleicher, OCDE)

• Os alunos que usam computadores com muita
frequência na escola obtêm resultados piores do 
que os alunos que os usam moderadamente.

• Não se registam “melhorias apreciáveis" em 
Leitura,  Matemática ou Ciências nos países que 
invest iram mais fortemente em TIC.

• Entre os 7 países com o nível mais alto de uso da 
internet na escola,  3 revelam estagnação no 
desempenho em Leitura (Espanha, Noruega e 
Dinamarca) e 3 revelam um decl ínio signif icat ivo
(Austrál ia ,  Nova Zelândia e Suécia).



• Os sistemas escolares de alto desempenho (ex.  
China,  Coreia do Sul  e Japão) têm os níveis mais 
baixos de ut i l ização de computadores na escola.

• Singapura apresenta o maior índice de 
competências digitais e revela somente um nível
moderado de uti l ização de tecnologia na escola.

“School technology had raised too 
many false hopes“ 
(Andreas Schleicher, OCDE)



Tecnologia
não garante

inovação



Melhoria dos processos
de Ensino e Aprendizagem

Meio de Inovação Pedagógica

Tecnologias na Educação

Estamos em 2020!



Dinâmicas sociais e profissionais

Perfil do aluno à saída de escolaridade 
obrigatória (2017)

Key competences for Lifelong Learning 
(2019)

Tecnologias na Educação



Key
competences
for Lifelong 

Learning



Literacy
Literacy is the ability to identify, 
understand, express, create and 

interpret concepts, feelings, facts 
and opinions in both oral and 

written forms, using visual, 
sound/audio and digital materials 

across disciplines and contexts. 



Multilingual
defines the ability to use different 

languages appropriately and 
effectively for communication(…)
it relies on the ability to mediate 
between different languages and 

media 



Citizenship
competence

This also involves the ability to 
access, have a critical 

understanding of, and interact with 
both traditional and new forms of 

media and understand the role and 
functions of media in democratic 

societies.



A tecnologia pode repor na sala de aula elementos
fundamentais que temporariamente se hipotecaram:

a proximidade, a partilha e a colaboração.



Regressando ao futuro 
temos agora a 
oportunidade de edificar 
uma melhor normalidade



Quando contarmos esta 
história aos nossos netos 
como queremos que ela 

acabe?



“E tudo ficou como 
dantes!”



“E foi assim que 
conseguimos implementar 

grandes avanços na 
educação e na sociedade.”
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As vossas questões
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Obrigada


