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Sempre acreditámos que um 

país se constrói com cidadãos 

esclarecidos e participantes, e que 

a educação desempenha um papel 

fundamental na cidadania.

Maria Teresa Soares dos Santos

O que interessa é a verdade 

e a transferência do conhecimento. 

Quanto mais a nossa sociedade 

perceber quais são os problemas 

que tem, melhor vai ser o país.

Alexandre Soares dos Santos
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e a respetiva fluência.

Promove a colaboração entre 
escolas e empresas, com vista 
ao desenvolvimento de 
ofertas de ensino profissional 
adequadas aos jovens e ao 
progresso do país.

Divulga informação 
científica e estatística 
sobre educação e torna-a 
acessível a pais, 
professores, alunos e 
todos os interessados.
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MENSAGEM  
DO PRESIDENTE  
DA INICIATIVA  
EDUCAÇÃO

Estamos no segundo ano da Iniciativa Educação. A nossa atividade 

iniciou-se formalmente em 22 de outubro de 2019 e, de acordo com  

a vontade dos fundadores, foi muito mais do que uma proclamação  

de princípios e intenções. Foi já um começo de programas nas escolas. 

Seguimos um conjunto muito claro de princípios. Orientamo-nos, 

acima de tudo, pelo supremo interesse dos jovens, cujo futuro depende  

da sua qualificação real. Contribuímos em áreas prioritárias, como  

a leitura. Colaboramos com as escolas, os professores e todos  

os que querem melhorar a formação dos jovens. Avaliamos 

continuamente o nosso trabalho e o impacto dos nossos programas. 

Prestamos contas.

A nossa atividade, o nosso tempo, é o das escolas. É com elas que 

trabalhamos, para servir os alunos e o futuro do país. Por isso, decidimos 

adequar os nossos relatórios e todo o sistema de avaliação e prestação  

de contas a esta realidade tão particular. Ao contrário do primeiro relatório 

de atividades, que seguia a lógica do ano civil, este segundo reporta tudo  

o que foi feito no ano letivo de 2020/2021.

Entre janeiro de 2020 e setembro de 2021, o mundo mudou.  

A pandemia obrigou a fechar as escolas em meados de março de 2020. 

Reabriram entretanto, e voltaram novamente a encerrar portas. O regresso 

à normalidade está a acontecer mais tarde e mais lentamente do que 

todos prevíramos e desejáramos, e as consequências e impactos reais  

na formação dos nossos jovens estão ainda por determinar.

A Iniciativa Educação tem três programas principais, que 

responderam de forma diferenciada e ajustada às novas situações.

O AaZ — Ler Melhor, Saber Mais, para crianças dos dois primeiros 

anos de escolaridade com maiores dificuldades de leitura, não pôde  
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continuar as suas tutorias individuais ou de pequenos grupos 

presencialmente. Foi preciso repensar esta atividade diária, que tem 

tido um impacto muito positivo nas crianças diretamente abrangidas e, 

indiretamente, nas outras crianças das turmas em que elas se integram. 

Conseguimos assegurar plataformas eletrónicas e acesso à internet para 

todos os alunos envolvidos; as tutorias prosseguiram assim a distância, 

praticamente com o mesmo programa e englobando quase todos  

os alunos já envolvidos. Lançámos uma nova ação: as Histórias de AaZ, 

atividade remota de leitura acompanhada com recurso a conteúdo 

multimédia de acesso livre e gratuito. É mais do que um serviço  

às crianças envolvidas no nosso programa, é um contributo ao país.

O Ser Pro, segundo programa da Iniciativa Educação, o qual  

apoia cursos de formação profissional com forte ligação entre empresas  

e escolas, também não ficou parado, embora tivesse sido necessário 

interromper as atividades de formação em contexto de trabalho. 

Ajudámos as escolas a criar ligações remotas com alunos,  

empresas e especialistas.

O ED_ON, o terceiro programa,que promove a divulgação científica 

de investigação com impacto em educação, reorientou-se para a difusão 

de estudos e recomendações úteis ao ensino remoto. Lançámos um novo 

programa semanal de rádio, difundido depois em podcast, dedicado  

à discussão e divulgação de alguns dos temas científicos mais  

importantes na educação. Tudo isto permitiu chegarmos a mais  

e mais leitores e ouvintes.

Mantivemos e desenvolvemos assim o contacto com os nossos 

colaboradores e público interessado.

Antes do fim do ano letivo de 2020/2021, promovemos uma 

série de vídeos explicativos das estratégias de estudo recomendadas 

pela investigação mais moderna no domínio das ciências cognitivas. 

São estratégias simples, mas infelizmente só conhecidas nos meios 

profissionais da psicologia cognitiva. Apoiámos jovens em fase  

de preparação das suas avaliações e contamos continuar a fazê-lo  

com estes conteúdos, sempre úteis e intemporais.
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Mantemo-nos fiéis aos princípios e compromissos estabelecidos 

pelos nossos fundadores. Concentramos a nossa atividade nos problemas 

centrais de qualificação real dos jovens. Damos especial atenção  

aos jovens que precisam de mais apoio. Avaliamos o que fazemos  

e desenhamos as nossas atividades prevendo avaliá-las e melhorá-las. 

Baseamo-nos na experiência e na ciência. Não nos substituímos  

a nenhuma personalidade ou entidade. Antes colaboramos  

e contribuímos. Assim continuaremos.

Nuno Crato

Presidente da Iniciativa Educação
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Presidente

Nuno Crato é professor desde 1980. Lecionou no ensino 
secundário e no Instituto Superior de Economia e Gestão, 
em Lisboa, onde é atualmente catedrático de Matemática e 
Estatística. Foi professor e investigador nos Estados Unidos 
da América, onde trabalhou mais de uma década, e no Centro 
Comum de Investigação da Comissão Europeia, em Itália.  
Foi ministro da Educação e Ciência entre 2011 e 2015. Durante 
o seu mandato, a escolaridade obrigatória foi prolongada até 
ao 12.º ano, introduziu-se o Inglês como disciplina obrigatória 
do 3.º ao 9.º ano e o abandono escolar reduziu-se a metade. 
Em 2015, Portugal obteve os seus melhores resultados 
internacionais de sempre, tendo ultrapassado países 
habitualmente muito bem posicionados (como a Finlândia) 
na avaliação TIMSS (Trends in International Mathematics and 
Science Study) em Matemática do 4.º ano. Tem pugnado 
por um ensino exigente e rigoroso como forma de dar 
oportunidades de sucesso a todos.

EQUIPA DA INICIATIVA EDUCAÇÃO 
CONSELHO DIRETIVO
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Inês Soares dos Santos Canas nasceu em 1974. É licenciada 
em Línguas Estrangeiras Aplicadas na Faculdade de 
Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, 
e pós-graduada em Gestão na Nova School of Business 
and Economics. É desde 2014 membro do Conselho de 
Administração da Sociedade Francisco Manuel dos Santos 
SGPS SE. Entre 2006 e 2011, foi responsável pela gestão de 
projetos solidários na Entreajuda. Atualmente, coordena as 
iniciativas da família Soares dos Santos na educação e no 
combate à exclusão social. É desde 2018 membro do conselho 
de administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Sara Miranda formou-se em Ciências da Comunicação na 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa e, na sequência de um estágio no jornal Público, 
iniciou o seu percurso profissional na RTP, em 1995, ano em que 
recebeu o Prémio de Ensaio do Clube Português de Imprensa 
(CPI). Trabalhou na investigação para programas de informação 
e em várias redações da estação pública televisiva, incluindo 
a do Telejornal. Paralelamente ao jornalismo, que abandonou 
em 1999, foi docente na licenciatura de Comunicação Social 
e Cultural da Universidade Católica Portuguesa. Trabalhando 
sempre na área da comunicação, desempenhou, entre outros 
cargos, os de adjunta do gabinete do ministro da Cultura do 
XIII Governo Constitucional de Portugal, consultora sénior na 
agência Imago (hoje Llorente & Cuenca Portugal), responsável 
pela comunicação e imagem do Grupo Santander em Portugal, 
diretora de estratégia e, mais tarde, diretora-geral da Brandia 
Central. É, desde maio de 2010, diretora de comunicação  
e responsabilidade corporativas da Jerónimo Martins, 
reportando ao presidente e administrador-delegado do grupo.
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COORDENAÇÃO-GERAL

Coordenadora-geral

Mónica Vieira é doutorada em Ciências da Educação,  
com especialidade em Análise e Organização do Ensino,  
na Universidade de Coimbra. Entre 2015 e 2019, coordenou  
a equipa de estudos da Fundação Francisco Manuel  
dos Santos, onde, entre 2010 e 2015, foi gestora de projetos  
e conteúdos nas áreas da educação, ciência e economia.  
Foi assistente convidada na Faculdade de Psicologia  
e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra  
em 2012. Anteriormente, trabalhou como técnica  
de ensino na Cercilei — Cooperativa de Ensino e Reabilitação 
de Crianças Inadaptadas e foi formadora de professores, 
formadores e outros técnicos. 
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Gestor de comunicação e conteúdos

Diogo Novais é mestre em Filosofia Política na Universidade 
de York e pós-graduado em Gestão na Universidade Católica 
Portuguesa. Antes de se juntar à Iniciativa Educação, exerceu, 
durante três anos, o cargo de External Communications 
Manager no BNP Paribas, em Portugal. Entre 2014 e 2017,  
foi consultor na JLM&A, onde trabalhou, entre vários clientes,  
a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A sua carreira 
tem-se dedicado às áreas da comunicação e relações públicas, 
tendo passado ainda pela consultora Hill & Knowlton  
e pela equipa de assessoria de imprensa da Galp.

Assistente do Conselho Diretivo

Maria do Rosário Freitas é membro fundador da ASP  
— Associação de Secretárias Profissionais Portuguesas, desde 
1980. Formou-se em secretariado na Escola Lusitânia Feminina 
e iniciou a sua atividade profissional em 1977, como Secretária 
do Conselho de Administração da SIPE — Sociedade Industrial 
de Produtos Elétricos. Em 1995, ingressou no Grupo Jerónimo 
Martins, onde ocupou os cargos de secretária do presidente 
do Conselho de Administração e de assistente pessoal de 
Alexandre Soares dos Santos. Após vinte e cinco anos nestas 
funções, juntou-se à Iniciativa Educação, onde tem apoiado  
o Conselho Diretivo e os projetos em curso.
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COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS
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AaZ — Ler Melhor, Saber Mais

João Arménio Lamego Lopes é licenciado em Psicologia  
e mestre em Psicologia da Educação e do Desenvolvimento  
na Universidade do Porto, e doutorado em Psicologia  
da Educação na Universidade do Minho. É professor  
da Escola de Psicologia da Universidade do Minho desde 1995 
e professor associado com agregação na mesma universidade 
desde 2004. Aí foi, entre 2015 e 2019, diretor do Departamento 
de Psicologia Aplicada e do mestrado em Temas de Psicologia 
da Educação. Foi diretor do doutoramento em Psicologia 
Aplicada para os países da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP). Foi ainda, entre 2014 e 2018, presidente 
do Conselho Cientifico-Pedagógico da Formação Contínua 
de Professores, representante de Portugal no Centro de 
Investigação e Inovação no Ensino da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) de 2015 
a 2017 e membro do Conselho Geral do Instituto de Avaliação 
Educativa (IAVE) de 2013 a 2018.

Ser Pro

Fernando Egídio Reis é licenciado em História na Universidade 
de Lisboa, mestre e doutor em História e Filosofia das Ciências 
na Universidade Nova de Lisboa e investigador em História  
das Ciências em Portugal, com diversos estudos publicados.  
É, há vinte e oito anos, professor na Escola Secundária Cacilhas- 
-Tejo, onde tem coordenado e dinamizado múltiplos projetos 
e equipas. Foi, de 2016 a 2019, coordenador do projeto-piloto 
Khan Academy em Portugal, diretor-geral da Educação de 2011 
a 2014 e secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário 
entre 2014 e 2015. É formador de professores e tem colaborado 
na conceção de cursos e oficinas de formação com centros de 
formação de professores e em parceria com outras entidades.
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TRÊS PERGUNTAS A… 
JOÃO ARMÉNIO  
LAMEGO LOPES
Coordenador do programa AaZ — Ler Melhor, Saber Mais

1 — Aprender a ler é difícil? Porquê?

Depende do que se entende por aprender a ler. Se aprender a ler for tomado 

como sinónimo de descodificar (literalmente, enunciar as palavras escritas), 

poderá dizer-se que aprender a ler é relativamente fácil, desde que o ensino seja 

apropriado. Ainda assim, assinale-se que é mais fácil aprender a descodificar 

em escritas mais transparentes (por exemplo, no espanhol) do que em menos 

transparentes (como o inglês). Se aprender a ler for sinónimo de compreender  

o texto, pode dizer-se que se trata de uma tarefa muito mais complexa e que,  

em boa verdade, evolui constantemente ao longo da vida e depende 

significativamente do que se lê. Pode ser-se um excelente leitor de romances  

e um sofrível leitor de textos filosóficos. 

2 — As dificuldades de aprendizagem da leitura e escrita são comuns?

São comuns e esperadas, ao contrário do que se pensa. As dificuldades de leitura 

não são diferentes das encontradas na aprendizagem de outras matérias que 

dependem fundamentalmente da socialização. Assim, é tão normal e provável 

haver dificuldades na aprendizagem da leitura como na aprendizagem de um 

instrumento musical, ou de habilidades em desportos específicos. A ideia de que  

as dificuldades são inesperadas, ou que resultam de défices específicos na leitura, 

não tem fundamento. A escrita constitui uma extraordinária produção humana 

e não um dado biológico, pelo que não é possível haver um défice biológico 

exclusivo nas dificuldades de leitura.
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3 — Na identificação destas dificuldades e na intervenção aos alunos,  

em que se diferencia o programa AaZ?

O programa AaZ assenta em pressupostos que a ciência evidencia como 

fundamentais para abordar as dificuldades da leitura, a saber: a) despiste atempado 

das dificuldades (logo no 1.º e 2.º anos de escolaridade); b) intervenção imediata 

nas dificuldades; c) foco total na leitura e escrita; d) segmentação dos conteúdos 

a trabalhar, para aquisição de competências básicas de leitura (reconhecimento 

e identificação de letras, sílabas e palavras, análise morfológica de palavras, 

etc.); e) sessões de apoio sistemáticas e continuadas; f) avaliações sistemáticas, 

permitindo comparações intrassujeito (ao longo do tempo) e intersujeitos 

(comparação do sujeito com um grupo de controlo idêntico, com um grupo  

de controlo não-idêntico e com normas nacionais e internacionais de leitura)  

e ajustamentos específicos nas sessões de apoio.

Pressupostos do programa

1.  A leitura e a escrita são fundamentais para toda a aprendizagem 

escolar e para a vida em sociedade.

2.  Ler não é um ato natural, é um ato social. É uma habilidade complexa  

e difícil de aprender. As dificuldades de aprendizagem da leitura  

são relativamente frequentes e ultrapassáveis se abordadas  

no momento certo.

3.  A intervenção nesta área deve ser atempada, intensiva, sistemática  

e altamente estruturada.
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PRIMEIRO SEMESTRE   
DA PANDEMIA

O primeiro confinamento, decretado em março de 2020, resultou numa interrupção 

total do apoio aos alunos durante cerca de três semanas. Este tempo foi aproveitado 

para criar condições que permitissem alterar o modelo de ensino, de presencial para 

a distância. Avaliaram-se as necessidades da equipa e dos alunos do programa,  

e pôs-se em prática um conjunto de ações com o objetivo de retomar as sessões  

de apoio o mais rapidamente possível. Procurou garantir-se, em concreto, que 

existiam, quer a vontade, quer os meios necessários para continuar o trabalho  

com cada aluno.

O contacto com as famílias foi essencial em todo este processo. Numa primeira 

fase, o mais urgente foi chegar diretamente à fala com cada uma delas, propondo- 

-lhes continuar o apoio, por videoconferência, logo que possível. Houve ainda assim 

um pequeno número de alunos, nos Açores e no Alentejo, com os quais não foi 

possível estabelecer contacto e que, por isso, ficaram sem apoio quase até ao final 

do ano letivo 2020/2021. Saliente-se que, nesse período, os próprios professores 

titulares não conseguiram entrar em contacto com as famílias desses alunos.

A Iniciativa Educação forneceu 24 tablets e 27 hotspots às escolas para  

os alunos sem computadores ou outros equipamentos que permitissem realizar  

as sessões, necessidade particularmente sentida nos Açores e no Alentejo.

Modelo de tutorias

A intervenção segue um modelo de tutoria com as seguintes 

características:

1.  apoio regular em regime individual, três a cinco vezes por semana;

2. sessões curtas de 30 a 45 minutos;

3. sessões de apoio fora da sala de aula, em horário letivo.

Alterar o modelo de ensino não foi fácil. O ensino a distância é muito diferente 

do ensino presencial, nomeadamente nos tempos de atenção dos alunos. Além disso, 
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EQUIPA DO PROGRAMA

Coordenador
do programa
João Lopes

Universidade
do Minho

Consultora
internacional

Connie Ho
Universidade

de Hong Kong

Norte
Gabriela

Velasquez

8
6

3
2

Açores
Marcelo

Serpa

Alentejo
Elisabete

Costa

Lisboa
Violante F.
 Magalhães

Equipa de apoio
à coordenação
Universidade

do Minho

Coordenadores
regionais

Professores
tutores

Desenvolvido em parceria com a Universidade do Minho, 
o programa conta com uma equipa de especialistas, 
peritos e professores tutores que têm como missão ajudar 
os alunos quer na aprendizagem essencial, quer na 
aprendizagem avançada da leitura.
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os alunos apoiados são muito novos e têm níveis de concentração baixos, devido  

às dificuldades de leitura e falta de confiança nos recursos próprios.  

A inexperiência generalizada, a falta de condições em algumas habitações,  

a dificuldade de articulação com as aulas e a dificuldade em lidar com os 

equipamentos foram obstáculos adicionais. Em todo o caso, a resiliência, o empenho 

e o sentido de missão dos professores tutores permitiram retomar os apoios ao fim 

de três semanas, bastante antes do início das aulas a distância, nas escolas.

O esforço e a disponibilidade de toda a equipa, e não só dos professores 

tutores, foram decisivos para o trabalho desenvolvido a partir do primeiro 

confinamento. Deve salientar-se que, apesar de todos os inconvenientes causados 

pela pandemia, este momento teve um efeito muito positivo na proximidade 

entre os vários elementos e níveis da estrutura do programa. A necessidade de 

recorrer sistematicamente a novos métodos de comunicação e trabalho levou a um 

aumento significativo de contactos entre a equipa de coordenação e os professores 

tutores, sentido como extremamente benéfico por todos os envolvidos.

A avaliação, ponto fundamental da metodologia do programa, foi bastante 

prejudicada por toda esta conjuntura. As avaliações regulares dos alunos apoiados, 

bem como as avaliações trimestrais dos alunos das turmas em que estão 

inseridos, e dos grupos de controlo revelaram-se extremamente difíceis, a ponto 

de inviabilizar comparações entre os grupos. Na verdade, se contactar os alunos 

diretamente apoiados foi difícil, contactar e avaliar os restantes revelou-se, em 

muitos casos, impossível. Além disso, as condições técnicas das avaliações não 

reuniram frequentemente condições mínimas de fiabilidade, pelo que foram pura 

e simplesmente anuladas.

Metodologia de avaliação

A avaliação dos alunos que integram o programa consiste em:

1.  avaliar a evolução dos alunos que recebem o apoio (de três  

em três semanas);

2.  comparar os alunos com as turmas em que estão inseridos (em 

setembro, janeiro e maio de cada ano letivo);

3.  avaliar o desempenho dos alunos comparando-o com padrões 

nacionais e internacionais na área da leitura (em setembro, janeiro 

e maio de cada ano letivo).
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2020/2021: UM ANO LETIVO MAIS POSITIVO,  
DE PREPARAÇÃO PARA O ALARGAMENTO

O primeiro trimestre do ano letivo de 2020/2021 iniciou-se em melhores 

condições do que o último semestre do ano letivo anterior. Em pouco tempo, 

porém, percebeu-se que a situação era menos favorável do que parecia. Os casos 

de contágio cresceram com alguma rapidez e dispararam no final do trimestre. 

As normas de confinamento impunham que um único caso positivo numa turma 

levasse ao confinamento de toda a turma e do professor. Os apoios do programa, 

tal como as aulas regulares, sofreram por isso múltiplas interrupções por casos 

suspeitos fosse de alunos, fosse de professores. Esta situação manteve-se, com 

pequenas variações, praticamente até maio de 2021. Só no último mês de atividades 

letivas se verificou uma significativa melhoria e a regularização das aulas e dos 

apoios. Em todo o caso, o ano letivo de 2020/2021 correu genericamente bastante 

melhor do que o ano letivo anterior. As avaliações foram na sua grande maioria 

realizadas, o que permitiu perceber muito melhor a evolução dos alunos.

Síntese de resultados

Os constrangimentos descritos e seus impactos no acompanhamento e na 

avaliação dos alunos não permitem apresentar resultados definitivos. Ainda 

assim, os dados preliminares são muito animadores, revelando uma tendência 

de progressão positiva dos alunos alvo de intervenção. Por outras palavras, tanto 

quanto nos é possível avaliar até à data deste relatório, o nível de leitura dos alunos 

com dificuldades tende a melhorar após integração no programa.

A primeira síntese de resultados carece de dois esclarecimentos prévios. 

Em primeiro lugar, e ao contrário do que estava previsto, nem sempre foi 

possível adotar com rigor os critérios de seleção dos alunos. Em vez de serem 

referenciados apenas os que correspondiam aos parâmetros de inclusão, por 

insistência dos professores incluíram-se alunos com dificuldades maiores do que 

as esperadas. Como tal, o ponto de partida dos alunos do 1.º e sobretudo do 2.º ano 

apresentou-se muito abaixo do programado, obrigando a ajustar as expectativas de 

evolução. Significa ainda, do ponto de vista metodológico, que, no caso do 2.º ano, 

apenas 52% dos alunos eram verdadeiramente alunos do programa.
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RESULTADOS

Evolução da velocidade média de leitura dos alunos
Número de palavras lidas por minuto

Evolução da velocidade média de leitura por região
Número de palavras lidas por minuto

1.ª avaliação
universal

(setembro 2020)

2.ª avaliação
universal

(janeiro 2021)

3.ª avaliação
universal

(maio/junho 2021)

Grupo turma

Grupo de intervenção

1.ª Av. 2.ª Av. 3.ª Av. 4.ª Av. 5.ª Av. 6.ª Av. 7.ª Av. 8.ª Av. 9.ª Av.

Açores

Oeiras

Alentejo

Gondomar

26

27

48
53

15

23

25 33

44
14

21

36
37

29
34

44
44

54

51

58

5847

64

49

65

56
53

78 76

45

54 57
60

51
55

69

23

35

43
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Além disto, o número médio de sessões realizadas com os alunos ficou 

abaixo do esperado. Em média, cada aluno perdeu quatro sessões de apoio face ao 

programado. No total, programaram-se 300 sessões que não se realizaram — o que, 

dadas as circunstâncias, constitui um prejuízo controlável. Ainda assim, a dispersão 

do número de sessões levanta uma questão relevante: o potencial viés negativo dos 

resultados dos alunos com poucas ou muito poucas sessões de apoio. Dificilmente 

podem comparar-se alunos que tiveram 10 ou 15 sessões de apoio com alunos que 

tiveram 35 ou 40, mesmo considerando que os que tiveram mais sessões podem 

ser os que apresentavam piores resultados iniciais. Para efeitos de resultados,  

foram todos considerados.

Perspetiva do alargamento

Apesar das adversidades impostas pela pandemia, os bons resultados, ainda que 

preliminares, do programa levaram à assinatura de novos acordos de cooperação 

com os governos regionais dos Açores e da Madeira e com o município de Oeiras. 

Os protocolos foram celebrados no final do ano letivo, em cerimónias públicas 

solenes que contaram com a presença dos mais altos representantes das respetivas 

estruturas dos governos regionais e autárquicos.

No caso dos Açores, o acordo foi firmado para os próximos quatro anos  

e prevê expandir-se às nove ilhas do arquipélago. Renova-se assim, de forma clara  

e expressiva, o voto de confiança na Iniciativa Educação, bem como a aposta no 

ensino da leitura. O mesmo se pode dizer do município de Oeiras, que, neste novo 

acordo, prevê um reforço da equipa de professores tutores e o alargamento a novas 

escolas do concelho. E, apesar de ser a única estreante do grupo, a Região Autónoma 

da Madeira também não fica atrás no compromisso assumido, alocando um número 

expressivo de professores tutores à intervenção que será feita no arquipélago.

Estes acordos são muito significativos para os anos vindouros, contribuindo  

de forma inequívoca para o cumprimento da missão da Iniciativa Educação  

e dos objetivos do programa — sobretudo pelo número de alunos que poderão  

ser apoiados: segundo as projeções iniciais, podem atingir o triplo dos  

233 abrangidos atualmente.
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Escolas

Coordenadores
regionais

Professores 
tutores

Alunos em apoio
(1.º e 2.º anos)

Açores Alentejo

AaZ EM NÚMEROS

Lisboa Norte

Total

12

1

6

35 48

1

1

2

7

1

8

35 41

8

1

3

19 24

25

19

28

13895

6

4
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ONDE ESTAMOS
Ano letivo 2020/2021

Alentejo

Lisboa

Norte

Açores

Escola Básica
Integrada
Roberto Ivens
(Ponta Delgada)

Escola Básica
e Secundária
de Santa Maria
(Vila do Porto)

Escola Básica
Integrada
dos Ginetes

Agrupamento
de Escolas de Amareleja

Agrupamento
de Escolas de Moura

Agrupamento de Escolas
de Carnaxide

Agrupamento de Escolas n.º 1
de Gondomar

Corvo

Flores

Graciosa

Terceira

São Miguel Santa Maria

São Jorge

Pico

Faial
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HISTÓRIAS DE AaZ  
E OUTROS MATERIAIS DE APOIO

Em junho de 2020, a Iniciativa Educação lançou as Histórias de AaZ, ferramenta 

de apoio à leitura, em formato de vídeo, para crianças em fases iniciais de 

aprendizagem da leitura. Pretendeu criar-se uma atividade remota de leitura 

acompanhada — formato inexistente à data em Portugal — que apoiasse os alunos 

do programa, mas que pudesse servir também um conjunto mais alargado  

de crianças, num contexto incerto de sucessivos confinamentos.

O objetivo é que as crianças possam ler um texto enquanto o ouvem.  

Cada vídeo apresenta uma pequena história em que as palavras são realçadas  

à medida que são lidas. Depois da leitura, a história volta a passar, sem som,  

para que possa ser lida pelas crianças em autonomia. A cadência da leitura foi 

pensada para crianças a aprender a ler, podendo sempre alterar-se a velocidade  

do vídeo, consoante o nível em que a criança se encontra.

Todos os aspetos da ferramenta foram alvo de uma rigorosa reflexão por 

um grupo de consultores científicos, especialistas em literatura infantil e ensino 

da leitura. Este acompanhamento, que se estende à seleção das histórias e à 

verificação e validação das peças publicadas, garante a boa aplicação dos princípios 

científicos que fundamentam a atividade.

A par da equipa de consultores, as Histórias de AaZ contam ainda com  

a colaboração das editoras, que cedem graciosamente os direitos de publicação  

dos excertos selecionados, e dos próprios autores, que, sempre que possível,  

dão voz às suas histórias.

Este conjunto de vídeos é de acesso livre e gratuito, estando disponível no 

YouTube e no site da Iniciativa Educação. Até à data, publicaram-se 34 histórias,  

as quais foram vistas 25 441 vezes.
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Consultoria científica

As Histórias de AaZ contam com o contributo de um grupo de 

especialistas em literatura infantil e ensino da leitura, que garante a boa 

aplicação dos princípios científicos que fundamentam a atividade:

Gabriela Velasquez

Luísa Araújo

Rosária Rodrigues Correia

Sara de Almeida Leite

Violante F. Magalhães

Outros materiais de apoio

Mais recentemente, o programa passou a disponibilizar um conjunto de textos de 

apoio dirigidos sobretudo a professores do 1.º ciclo — não só aos que colaboram  

no programa da Iniciativa Educação, mas a todos com interesse pessoal e profissional 

pelo tema. O conjunto dos textos, que com o tempo tenderão a aumentar  

em número, expõe os fundamentos científicos do ensino da leitura e traduz,  

em linguagem acessível, aspetos diversos da investigação mais relevante nesta área.

À data deste relatório, publicaram-se 12 artigos sobre a fluência, a 

compreensão e mais aspetos específicos do ensino da leitura. Todos os textos  

são elaborados e revistos pela equipa de coordenação do programa AaZ  

— Ler Melhor, Saber Mais.

EVENTOS

Em maio de 2021, realizou-se o primeiro webinar de partilha de conhecimento 

e boas práticas do programa AaZ — Ler Melhor, Saber Mais. Dedicado ao 

tema «A Aprendizagem e o Ensino da Leitura», este evento virtual, dirigido 

exclusivamente a toda a equipa e colaboradores do programa, contou com  

a presença de Louise Spear-Swerling, professora emérita no Departamento  

de Educação Especial da Universidade Pública do Sul do Connecticut.
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TRÊS PERGUNTAS A… 
FERNANDO EGÍDIO REIS
Coordenador do programa Ser Pro

1 — O ensino profissional é uma alternativa com futuro?

É uma opção real para todos os jovens que, ao chegarem ao fim do ensino básico, 

pretendam manter abertas as suas opções de prosseguimento de estudos depois 

do ensino secundário, mas pretendam concretizar uma formação mais técnica. 

Deste modo, aprendem e aplicam conhecimentos, capacidades e competências 

em áreas específicas de atividade, que lhes permitam antecipar a entrada no 

mercado de trabalho.

2 — O que distingue um curso Ser Pro?

Um curso Ser Pro distingue-se por maior interação, ao longo do ciclo de formação, 

entre os alunos e as empresas e outras entidades que lhes possam proporcionar 

uma formação mais prática.

3 — Que oportunidades têm os alunos que frequentem um curso Ser Pro?

Os alunos dos cursos Ser Pro têm a oportunidade de, além da formação em 

contexto de trabalho, poderem conhecer o contexto, a organização e as práticas  

de trabalho nas empresas e noutras entidades. Quanto melhor for a qualidade  

da sua formação, maiores serão as hipóteses de os alunos serem bons profissionais.
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QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO ARTICULADA  
ENTRE ESCOLAS E EMPRESAS

A qualificação real dos jovens no final da escolaridade obrigatória é uma das 

prioridades da Iniciativa Educação. O programa Ser Pro pretende concretizar  

este desígnio promovendo a melhoria da qualidade das ofertas de educação  

e formação. Destina-se aos estudantes que querem concluir os estudos secundários 

com uma formação prática e uma qualificação profissional e pretende criar maior 

proximidade entre a vida na escola e a vida na empresa. Num percurso educativo 

mais próximo dos objetivos de muitos alunos, facilita-se a transição para a vida 

ativa, com qualificações adequadas que lhes permitam encontrar emprego  

ou prosseguir os estudos com maior confiança.

A implementação do programa assenta num modelo de parcerias estruturadas 

com participação ativa, ao longo de todo o ciclo de estudos, das entidades parceiras  

no processo de formação dos jovens. O Ser Pro atua como intermediário, 

promovendo a comunicação e a interação regular entre parceiros em contexto  

de formação.

Programa

O Ser Pro procura responder às necessidades nacionais e regionais 

de formação e a um conjunto de constrangimentos previamente 

identificados:

a ESCOLA tem frequentemente dificuldades em identificar as áreas  

de formação de maior relevância e de envolver as empresas e outros 

parceiros na formação técnica;

a EMPRESA conhece as suas limitações de recrutamento, mas muitas vezes 

não consegue encontrar os interlocutores certos no sistema educativo;

o MUNICÍPIO sente a falta de soluções eficazes para a criação de emprego 

mais qualificado que contribua para o desenvolvimento económico  

da sua região.
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EVOLUÇÃO DO PROGRAMA  
E CONDICIONANTES DA PANDEMIA

O contexto pandémico limitou fortemente, em 2020 e 2021, as condições  

de formação presencial nas escolas e nas empresas e entidades parceiras, 

o que constituiu um enorme desafio para todos os intervenientes nos cursos 

integrados no programa. Tendo havido dois anos de ensino presencial e a distância, 

as escolas e os parceiros Ser Pro viram-se na contingência de garantir a formação 

técnica aos jovens em condições muito difíceis, as quais exigiram um grande 

esforço de adaptação. De facto, as escolas fizeram grande parte da formação  

a distância, e os parceiros foram confrontados com a dificuldade, por vezes mesmo 

a impossibilidade, de garantir a presença dos jovens em contexto de trabalho,  

seja nas atividades de formação articulada na empresa, seja nas promovidas  

pela empresa na escola. Apesar das circunstâncias, a maioria das escolas conseguiu 

encontrar alternativas para dar continuidade ao trabalho planeado, através 

da promoção de formações, aulas e/ou workshops online e práticas simuladas.

Tendo as escolas identificado dificuldades de alguns alunos participarem  

nas aulas a distância por falta de equipamentos, a Iniciativa Educação cedeu,  

a título excecional, equipamentos às escolas que comunicaram ter alunos  

nesta situação. Assim, no ano letivo de 2019/2020 cederam-se 11 computadores 

portáteis e 3 acessos à internet e, no de 2020/2021, 18 portáteis e 1 acesso  

à internet, todos destinados a alunos carenciados.
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Alargamento do programa

O contexto pandémico e a alteração subsequente das condições de formação 

condicionaram o alargamento do programa em 2020/2021 a novas escolas 

e parcerias. A opção foi, pois, garantir o desenvolvimento dos cursos já integrados 

e identificar atempadamente áreas de formação, escolas e parceiros para o ano 

letivo de 2021/2022.

Ao longo do ano letivo de 2020/2021, identificaram-se cursos, escolas, áreas 

de formação prioritária e parceiros. Integraram-se assim 6 novos cursos, 5 novas 

escolas, 24 novas empresas e outras entidades, 5 municípios e 3 politécnicos, 

em 3 novas regiões.

O programa passa a integrar, em setembro de 2021, um total de 13 escolas, 

14 cursos, 19 turmas, 55 empresas e outras entidades, 9 municípios e 4 institutos 

politécnicos, e abrange 9 regiões.

Constata-se que, apesar das dificuldades vividas nos dois últimos anos, 

escolas, empresas e outros parceiros têm mantido o interesse e o empenho  

em integrar parcerias dinâmicas que permitam melhorar a qualidade da formação 

promovida em cursos profissionais, revelando as empresas grande entusiasmo 

e disponibilidade para articular ações de formação com as escolas.

Equipa de coordenação

Em julho de 2020, o programa Ser Pro passou a ser coordenado por Fernando 

Egídio Reis. O novo coordenador veio substituir Isabel Hormigo, que tinha  

sido responsável pela implementação e desenvolvimento do programa  

até àquele momento.
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PROMOVER PARCERIAS  
PARA UMA FORMAÇÃO DE QUALIDADE

Nos dois anos letivos de desenvolvimento do programa Ser Pro, foi possível 

constatar que a formação profissional beneficia muito do aprofundamento da 

interação escola/empresa além da formação em contexto de trabalho. Integrando 

esta todos os cursos profissionais, a formação dos jovens valorizar-se-á muito 

com uma intervenção mais regular das empresas nas diversas fases do processo 

formativo, contribuindo assim para melhor habilitação e certificação dos jovens 

para o mercado de trabalho ou, se for essa a opção, no prosseguimento de estudos.

Metodologia

O Ser Pro desenvolve um modelo de parcerias estruturadas que beneficia 

os alunos e permite viabilizar uma oferta curricular de cursos profissionais 

com uma presença ativa das empresas.

No âmbito destas parcerias, a escola adequa os currículos em articulação 

com as empresas, que se disponibilizam para colaborar na adaptação  

das especificidades técnicas dos cursos às necessidades do mercado  

de trabalho. Após a criação do curso, as empresas participam em 

atividades de formação e, sempre que possível, acolhem alunos  

para formação em contexto de trabalho.

O Ser Pro atua como intermediário entre as partes, colaborando no 

desenvolvimento de cursos profissionais que ajudem a combater 

o abandono escolar e a oferecer um futuro melhor aos jovens. 

Simultaneamente, pretende colmatar o défice de técnicos especializados 

e contribuir para o desenvolvimento regional.

Durante o processo de alargamento do programa, constatou-se que as 

entidades contactadas se identificam com os objetivos e as finalidades do 

programa. As empresas, os clubes, as associações e outras entidades integradas no 

programa reconhecem ser essencial estreitar as relações entre o sistema educativo 
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e o mundo do trabalho. Todos os parceiros do Ser Pro demonstram grande sentido 

de responsabilidade social e pretendem contribuir para que a formação dos jovens 

do ensino profissional corresponda às necessidades do mercado de trabalho. Como 

resultado, os parceiros têm contribuído ativamente no desenho e nas adaptações 

dos planos curriculares, sugerindo atividades e formação técnica ao longo do ciclo 

de estudos (visitas de estudo, workshops, visitas periódicas às empresas, formações 

online, etc.) e disponibilizando-se para participar em atividades de valorização  

e dignificação do ensino profissional.

Webinar Ser Pro — Marcar a Diferença

Em maio de 2021, realizou-se o primeiro evento de partilha de experiências 

e boas práticas do programa Ser Pro. Foi exclusivamente dedicado a parceiros 

atuais e potenciais com o objetivo de dar a todos os convidados oportunidade de 

conhecerem melhor as entidades envolvidas e os cursos e práticas aplicadas nas 

diferentes parcerias. (Por «parceiros», entendem-se todas as entidades envolvidas 

na implementação do modelo e da metodologia do programa — dos agrupamentos 

escolares às empresas e entidades que contribuem para o currículo dos cursos  

e recebem os alunos para formação em contexto de trabalho.)

O contexto ainda incerto e os constrangimentos, impostos pela legislação em 

vigor, na realização de eventos presenciais levaram a que se optasse pelo formato 

de webinar, ainda que em modelo híbrido, parcialmente presencial, com presença 

em estúdio do coordenador do programa e de alguns dos oradores da sessão. 

Dedicado ao tema «Ser Pro — Marcar a Diferença», o webinar foi conduzido pelo 

coordenador, anfitrião do evento. A sessão, transmitida em direto, durou cerca de 

três horas e dividiu-se em 6 painéis dedicados às diferentes vertentes do programa 

Ser Pro. A ela, assistiram em direto 108 pessoas.

A disponibilidade e o interesse dos convidados neste fórum de partilha 

tornaram-se ainda mais evidentes após a realização do evento. A resposta ao 

convite, o elevado grau de participação nos momentos de interação e a opinião 

manifestamente positiva expressa pela grande maioria dos participantes  

fizeram deste webinar um êxito que se espera poder repetir, desta vez 

presencialmente, em 2022.
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ED_ON 
INFORMAÇÃO ONLINE  
AO SERVIÇO DA EDUCAÇÃO

A Iniciativa Educação tem como finalidade contribuir para o esforço nacional  

de formação e qualificação real dos jovens. Esse contributo, porém, não se realiza 

exclusivamente por via da intervenção direta no terreno, com as escolas,  

os professores e os alunos. Parte é cumprido no combate à insuficiência de 

informação objetiva e de base científica sobre educação — necessária a todos, 

jovens ou adultos, os que querem discuti-la e pensá-la de forma moderna e aberta. 

Foi com este propósito que se criou o programa ED_ON.

O ED_ON é um programa de informação pública para todos os que se 

interessam por educação. Nele, a Iniciativa Educação divulga conhecimento 

científico sobre educação: artigos, análises de estatísticas e conteúdos multimédia, 

com a curadoria de académicos reputados e disponibilizados de forma gratuita  

e intuitiva em iniciativaeducacao.org.

O seu público é constituído por professores atuais e futuros, estudantes  

dos vários níveis de ensino, famílias, investigadores e outros curiosos e interessados 

— um leque de faixas etárias, referências sociais e culturais, formação ou possível 

conhecimento prévio sobre os temas bastante diversificado. Trata-se, na sua 

maioria, de um público não-especializado.

Todo o programa assenta numa lógica de clareza e rigor na informação 

apresentada. Por isso mesmo, o ED_ON contou com o contributo de mais de  

50 académicos e especialistas nacionais e internacionais, que verificaram e 

validaram a qualidade científica e metodológica dos conteúdos produzidos.  

São cientistas conhecedores dos temas tratados e com interesse em divulgá-los  

e torná-los acessíveis ao grande público. Além dos contributos individuais, o ED_ON 

conta ainda com a colaboração institucional do centro de investigação da Fundação 

Champalimaud (Champalimaud Research), na área das neurociências, e com uma 

parceria com a plataforma The Learning Scientists em temas de psicologia cognitiva 

aplicada ao ensino e à aprendizagem.
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Conteúdo publicado
De 1 de janeiro de 2020 a 31 de agosto de 2021

Autores, por área de especialidade
Até ao dia 31 de agosto de 2021, contribuíram, com artigos ou análises estatísticas,
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10 ARTIGOS MAIS LIDOS
De 1 de janeiro de 2020 a 31 de agosto de 2021

Dez sugestões para um ensino
a distância eficaz
Paul A. Kirschner

1

Procrastinação dos adolescentes, uma 
antiga nova preocupação dos professores
Joana Rato

2

Aprender e ensinar a ler
nos primeiros anos de escola
João Lopes

3

Recursos e estratégias para
uma educação online mais eficiente
Ludmila Nunes

4

O efeito negativo de multitasking 
nas aulas online e presenciais
Luís Querido e Sandra Fernandes

5

Os materiais manipuláveis favorecem 
a aprendizagem dos alunos?
Daniel T. Willingham

6

Para compreender o que lê não 
basta ao aluno conhecer as letras
Joana Rato

7

Prática da recuperação: para aprender 
melhor, não releia. Ponha-se à prova!
Célia Oliveira

8

O «efeito de ficção» na leitura juvenil
Violante F. Magalhães

9

Como descansar para aprender melhor
Paul A. Kirschner e Mirjam Neelen

10
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DO NOTA 20

1

2

3

4

5

Convidado/a
Temporada/episódio

T3/Ep. 2
Joana Rato

T3/Ep. 18
Catarina Medeiros

T2/Ep. 15
João Marôco

T2/Ep. 1
Fernando Reis

T2/Ep. 6
Jaime Grácio
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Ensinar a ler (de A a Z)

Os resultados do TIMSS 2019

A preparação do novo ano letivo

Das experiências em laboratório
para o recreio
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Artigos, estatísticas e outros conteúdos

O site da Iniciativa Educação é a porta de acesso e o repositório de toda  

a informação publicada no âmbito deste programa. As páginas online do ED_ON 

organizam-se em quatro secções, consoante a natureza e formato do conteúdo. 

A primeira é a secção «Artigos», na qual se disponibilizam textos curtos, da autoria 

de especialistas de diferentes áreas científicas, sobre investigação científica recente 

com relevo para a educação. A segunda é a secção «Estatísticas», que reúne análises 

de dados e estatísticas sobre o ensino em Portugal. A terceira é o «Glossário»,  

com todas as definições dos termos técnicos mais frequentes dos artigos e análises 

das secções anteriores, de forma a clarificar e tornar as ideias expostas ainda mais 

acessíveis. A quarta e última é a secção «Multimédia», biblioteca de todos os vídeos 

e episódios de podcast produzidos no decorrer do programa.

Até 31 de agosto de 2021, publicaram-se 76 artigos e 22 análises de 

estatísticas, 49 episódios de podcast e 4 vídeos de animação, tão atuais hoje como 

no dia em que foram lançados. A estes, acresce ainda um conjunto de infografias  

e 74 entradas no glossário, que ajudam a tornar toda a informação — sobretudo  

a dos artigos — mais acessível e fácil de apreender pelos cerca de 135 mil leitores 

que visitaram o site neste período.

Em outubro de 2020, o site da Iniciativa Educação passou a incluir uma secção  

de notícias. Apesar de não estar formalmente associada ao programa ED_ON, 

optou-se por utilizar este canal para complementar a divulgação científica  

e estatística. A par das novidades relativas aos restantes programas e à atividade 

geral da Iniciativa Educação, passaram a noticiar-se também investigações recentes, 

novidades editoriais e atualizações de indicadores estatísticos. Até ao final  

de agosto de 2021, 21 das 32 notícias publicadas serviram este propósito.

No que diz respeito ao ED_ON, o objetivo das notícias é transmitir apenas  

a informação essencial relativa aos temas abordados, abrindo uma via de acesso  

ao conhecimento. Por isso, a sua produção é da exclusiva responsabilidade da 

equipa editorial da Iniciativa Educação e não segue o modelo dos restantes textos 

do ED_ON, que são elaborados por especialistas da área científica que tratam.
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NOTA 20  
O PROGRAMA NO QUAL A CIÊNCIA  
FALA COM A EDUCAÇÃO

Em abril de 2020, a Iniciativa Educação estreou o Nota 20, programa semanal 

emitido em horário fixo na antena da rádio e produzido em parceria com a Rádio 

Observador. Inaugurou assim um novo formato de conteúdo e uma nova forma 

de comunicar com o seu público — sobretudo com os professores e as famílias, 

a quem o ED_ON é especialmente dirigido quer pela sua vocação, quer pela 

natureza da informação que divulga.

O Nota 20 surgiu como complemento dos artigos e sínteses estatísticas 

publicadas semanalmente no site da Iniciativa Educação. Cada episódio partiu  

do estudo ou da investigação científica identificada no artigo em destaque, ou de 

um acontecimento ou dado estatístico de relevância no momento. Semana após 

semana, quis mostrar-se, de forma clara e acessível, como a ciência pode ajudar  

a informar a educação. Nesta lógica, o Nota 20 apresentou-se aos ouvintes da rádio 

como «o programa da Rádio Observador, em parceria com a Iniciativa Educação, 

onde a ciência fala com a educação».

O programa seguiu um modelo clássico de talk show: o jornalista João Miguel 

Santos, enquanto apresentador, conduzia uma conversa de cerca de 25 minutos 

entre um convidado residente, o presidente da Iniciativa Educação (Nuno Crato) 

e um convidado especialista no tema da semana. Das várias dezenas de convidados 

que passaram pelo programa, contam-se reputados cientistas, investigadores  

e professores das áreas da psicologia, da economia, das neurociências e de outros 

domínios do conhecimento com relevância direta na educação.

A parceria estabelecida com a Rádio Observador foi a primeira da Iniciativa  

Educação com um órgão de comunicação social. Alinhada com a missão  

e visão de ambas as organizações, foi determinante quer na produção, quer  

na divulgação do conteúdo. A Rádio Observador, que assegurou a produção,  

todas as semanas disponibilizou os recursos necessários para a gravação e edição 

dos episódios. A divulgação foi partilhada pelos diversos canais e plataformas  

da Rádio Observador e da Iniciativa Educação.
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O Nota 20 teve um total de 49 episódios, divididos por três temporadas 

distintas, em períodos consecutivos que acompanharam, dentro do possível, 

o calendário escolar. A primeira temporada decorreu entre abril e julho de 2020 

(13 episódios), a segunda, entre setembro e dezembro de 2020 (16 episódios), 

e a terceira e última, entre fevereiro e julho de 2021 (20 episódios). À semelhança 

de outros conteúdos, todos os episódios continuam e continuarão disponíveis 

em iniciativaeducacao.org.

Além da emissão em antena aberta, o Nota 20 foi distribuído em formato  

de podcast e vídeo através das maiores plataformas disponíveis para o efeito 

(Spotify, Google Podcasts, YouTube e outras). De acordo com os dados disponíveis 

à data de redação deste relatório, cada episódio teve uma audiência média que 

oscilou, nas diferentes temporadas, entre os 2 mil e os 4 mil ouvintes. A última 

temporada, a mais vista das três, atingiu um total acumulado de mais de 75 mil 

visualizações, distribuídas pelos vários canais de divulgação.
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ESTUDO A 100% 
ESTRATÉGIAS SIMPLES  
PARA GRANDES RESULTADOS

No final do ano letivo 2020/2021, a Iniciativa Educação lançou uma campanha  

de informação a pensar nos alunos e na sua preparação para os exames nacionais. 

Pela primeira vez, apostou-se numa comunicação especificamente direcionada 

aos jovens estudantes, com o objetivo de os informar sobre as melhores 

estratégias de estudo à sua disposição — as melhores do ponto de vista científico, 

fundamentadas pela investigação mais recente na área da psicologia cognitiva, 

com vista a obterem os melhores resultados nos momentos de avaliação e a uma 

aprendizagem duradoura.

Durante aproximadamente dois meses, a campanha «Estudo a 100%» 

apresentou quatro «estratégias simples para grandes resultados», que chegaram  

a mais de 100 mil pessoas, através das contas de redes sociais da Iniciativa 

Educação (Facebook, LinkedIn e Twitter). Esta divulgação, exclusivamente digital, 

alicerçou-se num conjunto de quatro vídeos curtos animados, produzidos em 

estreita parceria com a psicóloga Célia Oliveira, consultora científica do projeto. 

O formato de vídeo animado, inédito no portefólio de comunicação do ED_ON, 

procurou aproximar o conteúdo dos seus destinatários.

A par dos vídeos, criou-se e reuniu-se ainda um conjunto de materiais 

complementares, que em muito enriqueceram a campanha. Destes, além  

dos artigos do ED_ON e dos episódios do Nota 20 sobre os mesmos assuntos, 

destacam-se as quatro fichas infográficas que se apresentam no verso da capa 

deste relatório. Criadas com o objetivo de facilitar a implementação de cada uma 

das estratégias, convida-se o leitor a levar cada uma delas consigo e a fazê-las 

chegar aos estudantes mais próximos.
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COMUNICAÇÃO  
E RELAÇÕES PÚBLICAS

A atividade de comunicação e relações públicas da Iniciativa Educação iniciou-se, 

em outubro de 2019, com uma vocação digital evidente e assumida. A aposta nos 

conteúdos e canais de natureza digital, para contacto e interação com os diferentes 

públicos, foi uma decisão estratégica consciente e que se revelou extremamente 

vantajosa face às exigentes circunstâncias de 2020 e 2021. Assim, é importante 

notar que a pandemia pouco influenciou a estratégia de comunicação da Iniciativa 

Educação. Nas páginas seguintes, destacam-se os principais factos e dados que 

caracterizam esta atividade no período a que este relatório diz respeito.

INICIATIVAEDUCACAO.ORG

O portal da internet é o mais importante ponto de contacto entre a Iniciativa 

Educação e o seu público, bem como a mais poderosa ferramenta de comunicação 

ao seu dispor. Ao contrário das redes sociais, é uma plataforma própria, aberta 

e gratuita, sem intermediação de algoritmos ou necessidades de subscrição. 

À semelhança das próprias redes sociais, é um fórum em constante evolução,  

que depende da interação regular com uma comunidade de leitores curiosos  

e interessados.

Em 2020 e até finais de agosto de 2021, esta evolução fez-se notar a vários 

níveis. Pelo site, a Iniciativa Educação recebeu 37 pedidos de esclarecimento sobre 

os seus programas, por via dos formulários de contacto criados para o efeito — 

em média, quase 2 por mês. Também no site se registaram mais de 2200 pedidos 

de subscrição da newsletter semanal.

No mesmo período, realizaram-se esforços para melhorar a plataforma  

de navegação e criar novas rubricas e secções de conteúdo que pudessem 

interessar ainda mais o público que se foi fidelizando. Lançaram-se as Histórias  

de AaZ para os mais novos (junho de 2020), podcasts sobre educação (abril de 2020)  

e uma nova secção de notícias que se estabeleceria como complemento importante 

aos artigos do programa ED_ON (novembro de 2020). O redesenho  
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do site (concluído em outubro de 2020) trouxe simultaneamente um ambiente 

gráfico renovado e uma experiência de utilizador mais funcional e intuitiva.

A versão inglesa do portal também mereceu atenção especial. Dos 76 artigos 

ED_ON publicados até à data, os que não tinham tradução em inglês passaram 

a existir em edição bilingue. Ainda que tenha representado uma parte ínfima das 

visualizações de página (2%), este conjunto de páginas continuou a servir o seu 

propósito: a divulgação dos programas além-fronteiras, em especial do ED_ON, 

com vista ao possível contributo de cada vez mais especialistas internacionais.

Desempenho e dados de navegação

Na prática, o site não é mais do que um portefólio relativamente simples de páginas 

online ao serviço da missão da Iniciativa Educação; cada página ou conjunto  

de páginas cumpre o seu propósito específico de comunicação. Este ponto  

é essencial para interpretar quaisquer dados de desempenho e para se 

compreender a natureza estratégica deste ecossistema digital. É precisamente  

na heterogeneidade deste portefólio que reside o potencial de atração e fidelização 

de quem procura ou encontra a informação que lá se publica.

Os dados aqui apresentados resultam de uma estratégia de marketing  

de conteúdo levada a cabo desde o lançamento do site — e que, neste período, 

permaneceu inalterada. Os conteúdos do ED_ON são o principal ativo de 

comunicação da Iniciativa Educação e assim têm sido utilizados. A sua divulgação  

e disseminação nas redes sociais e noutros canais de comunicação é, cada vez mais, 

um importante motor de tráfego e um possível primeiro contacto com a marca.

Entre janeiro de 2020 e finais de agosto de 2021, mais de 135 mil pessoas visitaram 

o site da Iniciativa Educação. A maioria destas visitas fez-se por dispositivos móveis 

(59%), com origem sobretudo em pesquisas de termos específicos no Google  

e noutros motores de busca (40%) e nas redes sociais (35%). A este universo  

de visitantes, conseguimos atribuir cerca de 328 mil visualizações de página,  

das quais aproximadamente 60% correspondem a conteúdo do programa ED_ON.

A preponderância do programa ED_ON é evidente em quase todas as medidas 

de desempenho. O padrão de navegação dos utilizadores continua a revelar  

um interesse inquestionável por estes conteúdos. No período analisado,  
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cerca de 70% das entradas no site realizaram-se através das páginas do ED_ON 

(consideram-se também as páginas das notícias, pelas razões explicadas no capítulo 

anterior). Destacam-se os artigos de divulgação científica sobre educação: além 

de representarem 53 dos 70 pontos percentuais das entradas, foram responsáveis, 

no seu conjunto, por quase metade (43%) da totalidade das visualizações de página. 

A elevada taxa de rejeição (76%) — o número de visitantes que abandonaram  

o site após interação com uma única página — ajuda a confirmar o referido 

interesse e aponta para uma provável intencionalidade na navegação. Ou seja, 

por norma, quem visita o site da Iniciativa Educação fá-lo para contactar com um 

conteúdo específico, e apenas um quarto continua a navegar para outras páginas.

Tudo leva a crer que a popularidade relativa (e modesta) das páginas online 

da Iniciativa Educação se deva ao interesse das pessoas pelos temas da educação. 

Assumir, porém, que este interesse se resume aos conteúdos do ED_ON significaria 

ignorar a dimensão institucional do site, bem como outros conteúdos de elevada 

qualidade, produzidos no âmbito dos restantes programas.

Ainda no domínio dos conteúdos, as Histórias de AaZ merecem referência, 

representando 10% das entradas e 13% do total das visualizações de página. 

São números significativos, especialmente se considerarmos que este não é um 

conteúdo exclusivo: está disponível também no YouTube e pode visualizar-se 

diretamente nesta e noutras plataformas de redes sociais.

Na dimensão institucional, importa dizer que, em consonância com as 

melhores práticas de comunicação, é no site que se aloja toda a informação 

pública sobre a atividade da Iniciativa Educação e dos seus programas. É também 

aqui que se disponibilizam os contactos da equipa e formulários para pedidos de 

esclarecimento específicos sobre os programas — que, como referido, geraram  

um número de interações significativo para a dimensão e atividade da organização.
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NEWSLETTER

A newsletter é uma peça fundamental da atividade de comunicação da Iniciativa 

Educação e canal privilegiado de contacto com quem, de forma voluntária  

e proativa, revela a vontade de ser informado pela organização. É nela que se 

apresentam, em primeira mão, as novidades do site e as notícias mais recentes 

da atividade de cada programa. A newsletter é publicada online e enviada 

semanalmente, por e-mail.

Em 2020, o crescimento acentuado da base de subscritores veio confirmar 

a importância deste canal. No início desse ano, tinham sido publicadas e enviadas 

apenas as primeiras cinco edições da newsletter — o que significa que o próprio 

formato e conteúdo estavam ainda longe da sua versão final e estabilizada.

Na prática, foi a partir de 2020 que se fizeram os verdadeiros esforços  

de angariação e fidelização dos leitores da newsletter. Destes, o mais significativo 

foi o desenvolvimento e a melhoria da plataforma de backoffice do site, que deu 

origem a funcionalidades criativas e a um modelo de e-mail mais adequado  

ao conteúdo e alinhado com o ambiente gráfico do site.

À data deste relatório, a newsletter conta com 1866 leitores inscritos  

e um total de 84 edições publicadas.
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REDES SOCIAIS

Em 2020 e em 2021, as redes sociais continuaram a ser uma prioridade  

de comunicação. À medida que a atividade da Iniciativa Educação se foi 

desenvolvendo, as contas de Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube também 

puderam crescer e facilitar o acesso a um público cada vez mais vasto. Com as 

devidas nuances e vicissitudes, a presença em cada uma destas plataformas  

foi um importante contributo para transmitir as principais mensagens  

e conteúdos que se produziram e quiseram veicular.

No período em análise, todas as páginas de redes sociais da Iniciativa Educação 

cresceram em número de seguidores. A de Facebook registou uma diferença de 

mais de 7 mil gostos na página, atingindo o número recorde de 9481 gostos. O perfil 

de LinkedIn conseguiu chegar aos 564 seguidores (acréscimo de 482). A conta  

de Twitter, lançada apenas no final de 2019 e partindo de uma base praticamente 

nula, conta agora com 253 seguidores. O canal de YouTube, por fim, angariou  

482 subscritores, perfazendo um total de 516 em agosto de 2021.

Como se vê pelo número de seguidores e respetivas proporções e taxas  

de crescimento, o Facebook vinha sendo e continuou a ser a rede social mais 

relevante deste universo. A sua importância para a comunicação da Iniciativa 

Educação pode, aliás, inferir-se de outros parâmetros de desempenho, dos quais  

se destacam três. Em primeiro lugar, o volume de tráfego que gerou para o site.  

O Facebook foi a rede social que, sozinha, mais contribuiu para esta medida:  

92% dos utilizadores que acederam ao site pelas redes sociais fizeram-no através 

do Facebook — o que corresponde a 32% das referidas 135 mil pessoas que 

visitaram o site neste intervalo. Em segundo lugar, pela sua capacidade de chegar  

a mais pessoas. O Facebook foi a rede social com maior alcance estimado da página 

e suas publicações: de acordo com os dados disponibilizados pela plataforma, 

estima-se que mais de 516 mil pessoas tenham tido contacto com conteúdos  

da Iniciativa Educação. Em terceiro lugar, pela adequação do perfil dos utilizadores 

às mensagens que se querem transmitir. Os dados mostram que a audiência da 

página é constituída maioritariamente (72%) por mulheres entre os 35 e os 64 anos 

com interesse manifesto por temas de educação — um perfil demográfico próximo 

do que é hoje o dos professores em Portugal e que, por essa razão, é especialmente 

importante para a Iniciativa Educação.
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Ainda relativamente ao Facebook, foi nesta plataforma que mais se  

investiu — quer em número e diversidade de formatos e publicações, quer em 

conteúdo pago. O último aspeto é particularmente relevante na leitura dos 

dados aqui expostos. Enquanto as publicações de LinkedIn, Twitter e YouTube 

dependeram exclusivamente de uma existência orgânica, o Facebook beneficiou  

de campanhas publicitárias pontuais, com vista a aumentar o alcance da página  

e do seu conteúdo. Só assim se conseguiria chegar a cerca de 80 mil pessoas com 

um único vídeo, como aconteceu na publicação de celebração do Dia Mundial 

do Professor, em 2020.

Apesar desta alocação de recursos relativamente desigual, convém destacar 

que os dados de desempenho das restantes redes sociais se mantiveram dentro 

das expectativas de evolução natural, tendo cumprido as suas respetivas funções 

de comunicação de forma satisfatória. A única exceção é o canal de YouTube, que 

beneficiou largamente de uma aposta estratégica em formatos de vídeo e acabou 

por exceder as previsões iniciais. Em 2020 e finais de agosto de 2021, o canal 

registou 31 700 visualizações de vídeo, que corresponderam a mais de 1300 horas 

de visionamento. Para estes resultados, em muito contribuiu o projeto Histórias  

de AaZ, com a sua primeira história («O Coelhinho Branco») a destacar-se como  

o vídeo mais visto dos 104 publicados neste período (3353 visualizações).
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EVENTOS

Em 4 de fevereiro de 2020, a Iniciativa Educação realizou os dois últimos eventos 

presenciais desse ano letivo. Os eventos de celebração e assinatura dos protocolos 

de implementação dos programas AaZ — Ler Melhor, Saber Mais e Ser Pro,  

em Moura e Sousel, seriam também os últimos a juntar alunos e parceiros antes  

do primeiro confinamento de 2020.

A pandemia condicionou fortemente a realização de eventos, limitando 

a interação da Iniciativa Educação com os seus stakeholders mais próximos. 

Este condicionamento foi especialmente evidente a partir do final do primeiro 

trimestre de 2020, quando ainda se desconheciam as consequências sociais  

da covid-19 e se testavam modelos alternativos e ferramentas digitais que 

pudessem servir esta dimensão clássica das relações públicas institucionais.  

Ainda assim, a Iniciativa Educação promoveu 10 eventos entre os meses de maio  

e julho de 2021, com naturezas e propósitos distintos.

O primeiro realizou-se em 5 de maio e inaugurou um ciclo de oito momentos 

de formalização de acordos de cooperação para implementação dos programas 

AaZ — Ler Melhor, Saber Mais e Ser Pro. À exceção dos protocolos firmados com  

as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, que tiveram lugar respetivamente 

na sede do governo regional e na Escola Secundária Jaime Moniz, todos se 

realizaram nos agrupamentos escolares onde já eram ou seriam implementados 

os referidos programas: Aveiro, Gondomar, Ílhavo, Oeiras, Sernancelhe e Setúbal. 

Depois de um ano e meio de contacto extremamente limitado com os parceiros  

dos programas, o grande objetivo desta promoção foi voltar a reunir 

presencialmente todas as entidades envolvidas.

Em maio e junho de 2021, organizaram-se ainda dois eventos virtuais no 

âmbito dos programas AaZ — Ler Melhor, Saber Mais e Ser Pro (descritos nos 

capítulos dos respetivos programas). Na atividade de comunicação e relações 

públicas da Iniciativa Educação, ambos tiveram como objetivo criar um fórum  

para partilha de experiências e conhecimento sobre os programas.
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RELAÇÃO COM OS ÓRGÃOS  
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Em 2020 e 2021, a Iniciativa Educação manteve apenas contactos esporádicos 

com a comunicação social — sobretudo reativos, em resposta a solicitações para 

comentários do seu presidente ou dos especialistas com quem colabora nos temas 

de educação de maior destaque mediático.

A presença regular no espaço mediático nunca foi um objetivo estratégico  

de comunicação. Por isso mesmo, os contactos proativos com a imprensa 

aconteceram apenas em circunstâncias específicas de interesse noticioso,  

entre as quais se destaca a assinatura dos protocolos dos programas, já referidos. 

Estes contactos, na sua maioria com a imprensa regional, visaram informar as 

comunidades locais sobre a missão da Iniciativa Educação e, mais concretamente, 

sobre a implementação dos programas nas regiões. Destes, resultou um volume 

de notícias modesto, mas ainda assim extremamente importante para estabelecer 

uma relação transparente com os parceiros e stakeholders dos programas.

Noutro âmbito, ainda proativo, destaca-se o contacto estabelecido com  

o Diário de Notícias no primeiro semestre de 2021, para publicação, na sua edição 

diária, de 4 artigos do ED_ON. Em formato editado e simplificado, o ED_ON 

estreou-se nas páginas de um jornal centenário.

Em abril de 2020, a Iniciativa Educação estabeleceu uma parceria mediática com 

a Rádio Observador para a produção e emissão do programa Nota 20. Inaugurava 

assim um novo formato de conteúdo e uma nova forma de comunicar com o seu 

público — aprofundada no respetivo capítulo. Esta foi a primeira vez que se firmou 

um acordo de parceria com um órgão de comunicação social.
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Ficha 4

PRÁTICA DE ELABORAÇÃO
Experimenta compreender bem, fazer perguntas a ti próprio e explicar a matéria!

Faz apontamentos
Faz apontamentos,
de forma pormenorizada 
e usando as tuas próprias 
palavras depois de leres
a matéria.

Reescreve
Reescreve a matéria
nas tuas próprias 
palavras e faz sínteses 
descrevendo apenas as 
ideias principais, sem 
pormenores.

Usa imagens
Recorre a imagens 
associando-as
a conceitos.

Faz um autoinquérito
Faz perguntas a ti próprio 
de forma a recuperar a 
informação que já tens 
aprendida. Pergunta 
«como?» e «porquê?»
e responde.

Sabias que aprendes mais se compreenderes melhor o que estudas?

Como posso aplicar a prática de elaboração?

A prática de elaboração exige 
que sejas capaz de compreender 
e explicar a matéria de modo 
minucioso.

Através da elaboração, associas o que estás a 
aprender ao teu conhecimento ou experiências, 
melhorando a compreensão e a memória dessa 
aprendizagem.

PRÁTICA INTERCALADA
Será que estás a aprender da melhor maneira? Em vez de insistires muito tempo

na mesma matéria, experimenta alternar entre temas diferentes!

Autoavalia-te
Avalia o que já sabes 
sobre o tema.

Intercala
as matérias
Estuda tópicos 
diferentes da mesma 
matéria alternando 
conceitos e evitando 
repetir os mesmos 
exercícios.

Exemplo 1
Aprender pintura
Se estiveres
a aprender a 
reconhecer estilos 
diferentes, deves 
alternar entre eles
em vez de estudar
um de cada vez.

Exemplo 2
Aprender matemática
Se estiveres a aprender
a dividir e a multiplicar, 
não faças só exercícios 
de divisão ou de 
multiplicação. 
Alterna entre as duas 
operações.

Estudar o mesmo ponto 
da matéria durante 
muito tempo prejudica a 
tua capacidade de foco 
e induz a divagação 
mental.

Alternar conteúdos 
aumenta o desafio 
cognitivo e estimula a 
atenção e a persistência 
nas tarefas.

A prática 
intercalada 
ajuda-te a ver
as ligações, 
semelhanças
e diferenças
entre matérias, 
melhorando a tua 
compreensão
de cada uma.

Costumas estudar as mesmas matérias até saberes tudo?

Como posso aplicar a prática intercalada?

PINTURA

MATEMÁTICA

7÷18
8÷18 7

8
5
6

×

Ficha 3

PRÁTICA ESPAÇADA
Estudas muito, mas tens brancas e, quando sais do teste, já não te lembras de nada?

Deixa de estudar em cima da hora! Organiza-te e faz pausas entre as matérias!

Organiza-te
Pega no teu horário e 
reserva períodos para 
estudares depois das 
aulas, mas deixa
de lado as disciplinas
do próprio dia.

Estuda pela ordem certa
Começa por recapitular a matéria 
dada na véspera e depois parte 
para a revisão das aulas anteriores.
Entre sessões de estudo, faz testes
ou tira notas do que recordas.

Descansa
Descansa de forma vigilante — ou 
seja, acordado, mas sem fazer nada.
O repouso vigilante é melhor para 
a tua memória do que atividades 
de lazer, como jogos ou redes sociais. 
A forma como descansas faz 
a diferença.

??

Se estudares de véspera 
ou deixares tudo para a 
época dos exames, a tua 
aprendizagem vai ser 
sempre superficial.

Vais esquecer 
rapidamente porque a 
matéria vai ficar na tua 
memória… de curto 
prazo!

Para evitares o 
esquecimento e 
aprenderes, estuda
ao longo do tempo e, 
depois, recapitula
a matéria. 

Aprendes mais se estudares 
duas horas de cada vez em 
dois dias diferentes do que 
em quatro horas seguidas 
no mesmo dia (mesmo 
fazendo intervalos!).

Tens tendência para esqueceres a matéria que estudaste? 

Como posso aplicar esta estratégia?

2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª sáb dom

Ficha 2

PRÁTICA DE RECUPERAÇÃO
Tens muita matéria para estudar? Deixa de ler e reler o mesmo texto várias vezes…

Estuda uma vez e depois testa-te a ti próprio!

Depois de estudares, tens
a impressão de que sabes
a matéria. Isto acontece 
porque a informação fica
na tua memória recente.

Estuda
Depois de assistires à aula, 
lê e estuda com apoio dos 
manuais e dos teus 
apontamentos.

Testa-te a ti próprio
Há várias técnicas que podes
usar: flashcards, notas,
minitestes, ler-recitar-rever, 
questionários, evocação escrita…

Verifica
Por fim, verifica se acertaste. 
Sempre que falhares,
revê e volta a testar-te.

Quando relês, consegues 
reconhecer o que estudaste. 
Mas atenção: reconhecer 
não é saber.

Quando tentas recordar-te por ti 
próprio, a tua memória prega-te 
uma partida e tens uma branca…

?? ?
Autoengano: ilusão do conhecimento

Como podes evitar esta ilusão?

Ficha 1

Veja também os vídeos
e aprenda melhor!

iniciativaeducacao.org
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O repouso vigilante é melhor para 
a tua memória do que atividades 
de lazer, como jogos ou redes sociais. 
A forma como descansas faz 
a diferença.

??

Se estudares de véspera 
ou deixares tudo para a 
época dos exames, a tua 
aprendizagem vai ser 
sempre superficial.

Vais esquecer 
rapidamente porque a 
matéria vai ficar na tua 
memória… de curto 
prazo!

Para evitares o 
esquecimento e 
aprenderes, estuda
ao longo do tempo e, 
depois, recapitula
a matéria. 

Aprendes mais se estudares 
duas horas de cada vez em 
dois dias diferentes do que 
em quatro horas seguidas 
no mesmo dia (mesmo 
fazendo intervalos!).

Tens tendência para esqueceres a matéria que estudaste? 

Como posso aplicar esta estratégia?

2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª sáb dom
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PRÁTICA DE ELABORAÇÃO
Experimenta compreender bem, fazer perguntas a ti próprio e explicar a matéria!

Faz apontamentos
Faz apontamentos,
de forma pormenorizada 
e usando as tuas próprias 
palavras depois de leres
a matéria.

Reescreve
Reescreve a matéria
nas tuas próprias 
palavras e faz sínteses 
descrevendo apenas as 
ideias principais, sem 
pormenores.

Usa imagens
Recorre a imagens 
associando-as
a conceitos.

Faz um autoinquérito
Faz perguntas a ti próprio 
de forma a recuperar a 
informação que já tens 
aprendida. Pergunta 
«como?» e «porquê?»
e responde.

Sabias que aprendes mais se compreenderes melhor o que estudas?

Como posso aplicar a prática de elaboração?

A prática de elaboração exige 
que sejas capaz de compreender 
e explicar a matéria de modo 
minucioso.

Através da elaboração, associas o que estás a 
aprender ao teu conhecimento ou experiências, 
melhorando a compreensão e a memória dessa 
aprendizagem.

PRÁTICA ESPAÇADA
Estudas muito, mas tens brancas e, quando sais do teste, já não te lembras de nada?

Deixa de estudar em cima da hora! Organiza-te e faz pausas entre as matérias!

Organiza-te
Pega no teu horário e 
reserva períodos para 
estudares depois das 
aulas, mas deixa
de lado as disciplinas
do próprio dia.

Estuda pela ordem certa
Começa por recapitular a matéria 
dada na véspera e depois parte 
para a revisão das aulas anteriores.
Entre sessões de estudo, faz testes
ou tira notas do que recordas.

Descansa
Descansa de forma vigilante — ou 
seja, acordado, mas sem fazer nada.
O repouso vigilante é melhor para 
a tua memória do que atividades 
de lazer, como jogos ou redes sociais. 
A forma como descansas faz 
a diferença.

??

Se estudares de véspera 
ou deixares tudo para a 
época dos exames, a tua 
aprendizagem vai ser 
sempre superficial.

Vais esquecer 
rapidamente porque a 
matéria vai ficar na tua 
memória… de curto 
prazo!

Para evitares o 
esquecimento e 
aprenderes, estuda
ao longo do tempo e, 
depois, recapitula
a matéria. 

Aprendes mais se estudares 
duas horas de cada vez em 
dois dias diferentes do que 
em quatro horas seguidas 
no mesmo dia (mesmo 
fazendo intervalos!).

Tens tendência para esqueceres a matéria que estudaste? 

Como posso aplicar esta estratégia?
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PRÁTICA DE RECUPERAÇÃO
Tens muita matéria para estudar? Deixa de ler e reler o mesmo texto várias vezes…

Estuda uma vez e depois testa-te a ti próprio!

Depois de estudares, tens
a impressão de que sabes
a matéria. Isto acontece 
porque a informação fica
na tua memória recente.

Estuda
Depois de assistires à aula, 
lê e estuda com apoio dos 
manuais e dos teus 
apontamentos.

Testa-te a ti próprio
Há várias técnicas que podes
usar: flashcards, notas,
minitestes, ler-recitar-rever, 
questionários, evocação escrita…

Verifica
Por fim, verifica se acertaste. 
Sempre que falhares,
revê e volta a testar-te.

Quando relês, consegues 
reconhecer o que estudaste. 
Mas atenção: reconhecer 
não é saber.

Quando tentas recordar-te por ti 
próprio, a tua memória prega-te 
uma partida e tens uma branca…

?? ?
Autoengano: ilusão do conhecimento

Como podes evitar esta ilusão?

Ficha 1

Veja também os vídeos
e aprenda melhor!

iniciativaeducacao.org

PRÁTICA INTERCALADA
Será que estás a aprender da melhor maneira? Em vez de insistires muito tempo

na mesma matéria, experimenta alternar entre temas diferentes!

Autoavalia-te
Avalia o que já sabes 
sobre o tema.

Intercala
as matérias
Estuda tópicos 
diferentes da mesma 
matéria alternando 
conceitos e evitando 
repetir os mesmos 
exercícios.

Exemplo 1
Aprender pintura
Se estiveres
a aprender a 
reconhecer estilos 
diferentes, deves 
alternar entre eles
em vez de estudar
um de cada vez.

Exemplo 2
Aprender matemática
Se estiveres a aprender
a dividir e a multiplicar, 
não faças só exercícios 
de divisão ou de 
multiplicação. 
Alterna entre as duas 
operações.

Estudar o mesmo ponto 
da matéria durante 
muito tempo prejudica a 
tua capacidade de foco 
e induz a divagação 
mental.

Alternar conteúdos 
aumenta o desafio 
cognitivo e estimula a 
atenção e a persistência 
nas tarefas.

A prática 
intercalada 
ajuda-te a ver
as ligações, 
semelhanças
e diferenças
entre matérias, 
melhorando a tua 
compreensão
de cada uma.

Costumas estudar as mesmas matérias até saberes tudo?

Como posso aplicar a prática intercalada?

PINTURA

MATEMÁTICA

7÷18
8÷18 7

8
5
6

×
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PRÁTICA ESPAÇADA
Estudas muito, mas tens brancas e, quando sais do teste, já não te lembras de nada?

Deixa de estudar em cima da hora! Organiza-te e faz pausas entre as matérias!

Organiza-te
Pega no teu horário e 
reserva períodos para 
estudares depois das 
aulas, mas deixa
de lado as disciplinas
do próprio dia.

Estuda pela ordem certa
Começa por recapitular a matéria 
dada na véspera e depois parte 
para a revisão das aulas anteriores.
Entre sessões de estudo, faz testes
ou tira notas do que recordas.

Descansa
Descansa de forma vigilante — ou 
seja, acordado, mas sem fazer nada.
O repouso vigilante é melhor para 
a tua memória do que atividades 
de lazer, como jogos ou redes sociais. 
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rapidamente porque a 
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em quatro horas seguidas 
no mesmo dia (mesmo 
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PRÁTICA DE RECUPERAÇÃO
Tens muita matéria para estudar? Deixa de ler e reler o mesmo texto várias vezes…

Estuda uma vez e depois testa-te a ti próprio!

Depois de estudares, tens
a impressão de que sabes
a matéria. Isto acontece 
porque a informação fica
na tua memória recente.

Estuda
Depois de assistires à aula, 
lê e estuda com apoio dos 
manuais e dos teus 
apontamentos.

Testa-te a ti próprio
Há várias técnicas que podes
usar: flashcards, notas,
minitestes, ler-recitar-rever, 
questionários, evocação escrita…

Verifica
Por fim, verifica se acertaste. 
Sempre que falhares,
revê e volta a testar-te.

Quando relês, consegues 
reconhecer o que estudaste. 
Mas atenção: reconhecer 
não é saber.

Quando tentas recordar-te por ti 
próprio, a tua memória prega-te 
uma partida e tens uma branca…

?? ?
Autoengano: ilusão do conhecimento

Como podes evitar esta ilusão?
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PRÁTICA DE ELABORAÇÃO
Experimenta compreender bem, fazer perguntas a ti próprio e explicar a matéria!

Faz apontamentos
Faz apontamentos,
de forma pormenorizada 
e usando as tuas próprias 
palavras depois de leres
a matéria.

Reescreve
Reescreve a matéria
nas tuas próprias 
palavras e faz sínteses 
descrevendo apenas as 
ideias principais, sem 
pormenores.

Usa imagens
Recorre a imagens 
associando-as
a conceitos.

Faz um autoinquérito
Faz perguntas a ti próprio 
de forma a recuperar a 
informação que já tens 
aprendida. Pergunta 
«como?» e «porquê?»
e responde.

Sabias que aprendes mais se compreenderes melhor o que estudas?

Como posso aplicar a prática de elaboração?

A prática de elaboração exige 
que sejas capaz de compreender 
e explicar a matéria de modo 
minucioso.

Através da elaboração, associas o que estás a 
aprender ao teu conhecimento ou experiências, 
melhorando a compreensão e a memória dessa 
aprendizagem.
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