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Sempre acreditámos que um país  
se constrói com cidadãos esclarecidos 
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na cidadania.
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que tem, melhor vai ser o país.
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MISSÃO
A Iniciativa Educação tem como finalidade última contribuir para o esforço nacional de formação  

e qualificação real dos jovens. Para esse efeito, desenvolve três programas desde outubro de 2019.

Divulga informação científica e estatística 

sobre educação e torna-a acessível a pais, 

professores, alunos e todos os interessados.

Promove a colaboração entre escolas e 

empresas, com vista ao desenvolvimento de 

ofertas de ensino profissional adequadas aos 

jovens e ao progresso do país. 

Ajuda crianças com dificuldades na 

alfabetização básica a desenvolverem as suas 

capacidades de leitura e a respetiva fluência. 



50
académicos  

e especialistas*

609
alunos apoiados

14
cursos 

profissionais 

73
escolas

Intervenção em

98
empresas e outras  

entidades empregadoras

207 000
visualizações  

de página

155
artigos  

publicados*

46
professores tutores

Equipa de

13
escolas

* Valores acumulados desde 2019.



MENSAGEM  
DO PRESIDENTE

Quando completamos o nosso terceiro ano de atividade, entramos numa nova etapa. Temos esperança  

de que a pandemia tenha terminado e de que as escolas, os alunos e os professores possam retomar a total 

normalidade no próximo ano letivo. Foram três anos marcados por interrupções das atividades escolares,  

por retomas descontinuadas, pelo receio — mas também pela persistência e dedicação dos professores,  

pela determinação das escolas, pelo apoio continuado dos pais.

Algo aprendemos, certamente. Aprendemos que nada substitui o ensino presencial. Aprendemos a usar muitos 

processos de contacto entre professores e alunos. Aprendemos que novos recursos digitais podem ajudar a 

escola. Aprendemos sobretudo que a orientação dada pelos professores, o trabalho dos alunos e a ajuda dos 

pais são fatores essenciais do sucesso.

Na Iniciativa Educação, tomámos a iniciativa. Logo em outubro, aumentámos os nossos contactos diretos com 

professores, pais e alunos. Participámos no Festival de Ciência de Oeiras, no qual o nosso pavilhão foi visitado por 

mais de 26 mil pessoas. Os jovens puderam testar a sua leitura, escrever histórias, aprender métodos de estudo 

em totens interativos, contactar com colegas a finalizarem cursos profissionais. Professores e alunos tiveram 

a oportunidade de dialogar com especialistas. Pais, professores e alunos puderam assistir a palestras sobre a 

importância da leitura de ficção e sobre resultados recentes da investigação científica ao serviço do ensino.

Os nossos três programas principais adiantaram-se às necessidades e responderam de forma  

ajustada às situações em mudança.

 

O AaZ — Ler Melhor, Saber Mais, para as crianças dos 

dois primeiros anos de escolaridade com dificuldades  

de leitura, manteve sempre as suas tutorias individuais.  

Quando necessário, as atividades praticaram-se à 

distância. Contudo, neste ano letivo de 2021/2022, 

conseguimos estar presencialmente com os alunos.  

As ferramentas que tínhamos criado durante a 

pandemia, nomeadamente as Histórias de AaZ, 

continuaram a ser um complemento muito útil. Com 

essas histórias, as crianças podem seguir online a leitura 

de um pequeno texto, vendo a palavra escrita aparecer 

frações de segundo antes da leitura, o que as incentiva 

a reconhecer letras, sílabas e palavras, e assim ganhar 

fluência na leitura.

Estamos centrados no que é essencial para o progresso dos alunos. 
Havendo muito a fazer, pode haver algo mais importante do que  
a leitura, o combate ao abandono escolar, a formação dos alunos  
e a informação baseada em factos e na ciência?

Foram três anos marcados 
por interrupções das 
atividades escolares, por 
retomas descontinuadas, 
pelo receio — mas também 
pela persistência e dedicação 
dos professores, pela 
determinação das escolas, 
pelo apoio continuado  
dos pais.



As histórias foram escolhidas e acompanhadas por um grupo de especialistas em leitura infantil e lidas por 

profissionais ou, em alguns casos, pelos próprios autores. A equipa do AaZ criou vários instrumentos de 

apoio destinados a pais e professores e continua a desenvolver textos de explicação da ciência da leitura 

concebidos por psicólogos experimentais e outros especialistas.

O programa Ser Pro, que apoia a conceção e o desenvolvimento de programas de ensino profissional  

com forte ligação entre escolas e empresas, manteve-se sempre em atividade. Retomou-se a formação  

em contexto de trabalho, que em muitos casos fora interrompida dada a dificuldade de contacto direto  

das empresas com os seus trabalhadores. O programa não só se manteve, dele saindo os primeiros alunos  

com a formação completa, como se lhe juntaram novas escolas.

O nosso programa online ED_ON, que divulga notícias, 

artigos, entrevistas e podcasts, redobrou a sua atividade 

e apresentou novas iniciativas. O número de pessoas que 

leem e veem os nossos conteúdos continuou a crescer, e 

tem aumentado ainda mais recentemente, com o podcast 

Educar tem Ciência. Isto significa que continuámos e 

redobrámos a nossa atividade de informação baseada  

em dados e em investigação científica.

Ao terminarmos este ano letivo, temos duas preocupações 

centrais: maior contacto presencial com professores, pais, 

escolas e estudantes e a avaliação rigorosa dos nossos 

resultados. A avaliação, para ser séria, tem de ser independente 

e dirigida ao que interessa: o progresso dos alunos.

Este princípio, podendo parecer banal, é muitas vezes esquecido e desde o início que é para nós prioritário: 

os resultados medem-se, acima de tudo, pelo progresso dos alunos. A adesão de professores e pais, a alegria 

dos jovens, a motivação pelo estudo, tudo isso é importante — mas o essencial é o progresso dos alunos! 

Sabem mais, leem melhor, têm melhor preparação? Sem conhecermos isso, não podemos medir nenhum 

progresso. Foi um dos princípios que, desde o início, presidiram à nossa atividade. A avaliação independente, 

que sempre sublinhámos e quisemos, é o seu corolário.

Vale a pena destacar mais quatro princípios para nós cruciais. O primeiro é o foco no essencial. Estamos 

centrados no que é essencial para o progresso dos alunos. Havendo muito a fazer, pode haver algo mais 

importante do que a leitura, o combate ao abandono escolar, a formação dos alunos e a informação baseada 

em factos e na ciência? O segundo é o da ação. Não estamos voltados para a discussão de temas organizativos, 

sindicais, políticos ou outros. Queremos fazer. Queremos fazer acontecer. O terceiro é o da independência. 

Não dependemos do Estado nem de grupos de pressão, muito menos de interesses particulares. Servimos os 

alunos com independência. O quarto é o da cooperação. Não pretendemos substituir-nos às escolas nem a 

entidades públicas ou privadas. Oferecemo-nos para colaborar. Assim continuaremos.

Nuno Crato

Ao terminarmos este 
ano letivo, temos duas 
preocupações centrais: 
maior contacto presencial 
com professores, pais, 
escolas e estudantes  
e a avaliação rigorosa  
dos nossos resultados.



EQUIPA 
DA INICIATIVA 
EDUCAÇÃO

Conselho diretivo

Presidente
 

Nuno Crato é professor desde 1980. Lecionou no 

ensino secundário e no Instituto Superior de Economia 

e Gestão, em Lisboa como 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.

Foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem do Infante 

D. Henrique e com a Grã-Cruz da Ordem da Instrução 

Pública. 



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, de consultora 

sénior na agência Imago (hoje Llorente & Cuenca 

Portugal), de responsável pela comunicação e imagem do 

Grupo Santander em Portugal, de diretora de estratégia e, 

mais tarde, de 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.



EQUIPA 
DA INICIATIVA 
EDUCAÇÃO

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, na qual, 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.



Assistente do conselho diretivo
 

Maria do Rosário Freitas é membro fundador da 

Associação de Secretárias Profissionais Portuguesas 

(ASP), 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 Sociedade Industrial de Produtos 

Elétricos (SIPE). 

Em 1995, ingressou no Grupo Jerónimo Martins, no 

qual ocupou os cargos de secretária do presidente do 

Conselho de Administração e de assistente pessoal 

de Alexandre Soares dos Santos. Após 25 anos nestas 

funções, juntou-se à Iniciativa Educação, na qual tem 

apoiado o conselho diretivo e os projetos em curso.

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.



EQUIPA 
DA INICIATIVA 
EDUCAÇÃO

Coordenação  
dos programas

AaZ — Ler Melhor, Saber Mais
 

João Arménio Lamego Lopes é licenciado em 

Psicologia, mestre em Psicologia da Educação e do 

Desenvolvimento na Universidade do Porto e doutorado 

em Psicologia da Educação na Universidade do Minho. 

É professor na 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 Científico-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 28 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.





609
alunos apoiados

46
professores

tutores

Equipa de

73
escolas

Intervenção em

O AaZ — Ler Melhor, Saber Mais ajuda crianças do 1.º e 2.º ano de 
escolaridade com dificuldades na alfabetização básica a desenvolverem 
as suas capacidades de leitura e escrita. 

A intervenção segue um modelo de tutoria regular e sistemática, em 
regime individual, centrado nas competências básicas de descodificação, 
velocidade e expressividade. 

É desenvolvido em parceria com a Universidade do Minho.





O ano letivo de 2021/2022 foi marcado pelo alargamento significativo do programa. 

O número de professores tutores mais do que duplicou, devido à extensão do programa à Madeira 

e sobretudo às nove ilhas do arquipélago dos Açores. No ano letivo de 2019/2020, o programa 

decorrera em apenas duas ilhas do arquipélago, com quatro professores tutores. 

Hoje, o número de professores tutores chega a 46. Este aumento trouxe mais complexidade à 

gestão do programa, exigindo a multiplicação de reuniões com todos os profissionais envolvidos: 

professores tutores, coordenadores e direções de escolas e agrupamentos, entre outros. 

Também as avaliações de alunos aumentaram exponencialmente, exercendo grande pressão sobre 

a equipa de avaliadores da Universidade do Minho, sobretudo nos momentos de avaliação universal.

Pressupostos 

O Programa AaZ – Ler Melhor, Saber Mais assenta em três pressupostos:

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.

O AaZ  
EM 2021/2022



Há ainda a referir que o Agrupamento de Escolas da Amareleja abandonou definitivamente o programa 

por considerar que havia sobreposição com outro programa em curso, dirigido aos alunos mais fracos 

e não apenas aos que têm dificuldades de leitura/escrita. Este agrupamento foi substituído pelo 

Agrupamento de Escolas de Serpa, que manifestou interesse em usufruir do programa.

Por último, importa destacar a recuperação da pandemia. Ainda que o mês de janeiro tenha sido 

complicado, em virtude do isolamento forçado de professores ou alunos, o número de sessões 

anuladas caiu drasticamente. No ano letivo de 2021/2022, o número de sessões perdidas foi irrelevante.

Metodologia de avaliação

1. Avaliações regulares 

Os alunos apoiados são avaliados de três em três semanas.

2. Avaliações universais 

Os alunos apoiados e os alunos do grupo-turma são avaliados em setembro, janeiro e maio 

de cada ano letivo. Comparam-se as avaliações para perceber a evolução dos alunos apoiados 

face à turma em que se inserem.

3. Comparação com padrões nacionais e internacionais 

Compara-se o desempenho dos alunos nas avaliações universais com padrões nacionais  

e internacionais na área da leitura em setembro, janeiro e maio de cada ano letivo.



ATIVIDADE

Açores

47

23

161
1.º ano

160
2.º ano

74

46

298
1.º ano

311
2.º ano

Total

9

8

39
1.º ano

57
2.º ano

Grande Lisboa

8

8

42 
1.º ano

38
2.º ano

Grande Porto

5

3

24
1.º ano

24
2.º ano

Alentejo

5

4

32
1.º ano

32
2.º ano

Madeira

Escolas Professores 
tutores

Alunos em apoio
(1.º e 2.º ano)



EQUIPA

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.

Coordenador 
João Lopes

Universidade 
do Minho

Consultora 
internacional

Connie Ho

Universidade 
de Hong Kong

Equipa  
de apoio à 

coordenação

Universidade 
do Minho

Coordenadores regionais

Gabriela  
Velasquez

NORTE

8

8
professores tutores 

2019/2020

Elisabete  
Costa

ALENTEJO

3

3
professores tutores 

2019/2020

Marcelo  
Pinheiro

AÇORES

23

6
professores tutores 

2019/2020

Violante F. 
Magalhães

LISBOA

8

2
professores tutores 

2019/2020

Ana Mónica 
Ornelas

MADEIRA

4

0
professores tutores 

2019/2020

professores tutores 
2021/2022

professores tutores 
2021/2022

professores tutores 
2021/2022

professores tutores 
2021/2022

professores tutores 
2021/2022



COLABORADORES

Colaboram hoje com o programa 58 pessoas, das quais 10 a tempo parcial. Este alargamento 

quase não representou um acréscimo orçamental, pois os professores tutores dos Açores e da 

Madeira fazem parte dos quadros da Direção Regional da Educação e, por isso, o seu trabalho é 

financiado por esta entidade.

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.



ALUNOS ABRANGIDOS  

No ano letivo de 2021/2022, o programa apoiou 609 alunos e avaliou 2598, todos do 1.º e do 2.º ano. 

Pouco mais de metade dos alunos apoiados é da Região Autónoma dos Açores.

Açores Gondomar Madeira Oeiras Alentejo Total

1.º
 ano

Alunos 
em apoio

161 42 32 39 24 298

Alunos
 grupo-turma

626 173 137 407 66 1409

2.º 
ano

Alunos 
em apoio

160 38 32 57 24 311

Alunos 
grupo-turma

469 160 114 351 95 1189



ONDE ESTAMOS

escola no  
Agrupamento de 
Mouzinho da Silveira 12

escolas no  
Agrupamento  
das Flores 21

escolas no 
Agrupamento  
de Velas 23

escolas no 
Agrupamento  
da Graciosa44

escolas no  
Agrupamento  
de Angra do Heroísmo25

escolas no 
Agrupamento  
da Horta 36

escola no 
Agrupamento  
da Calheta17

escolas no 
Agrupamento  
de Ginetes415

escola no  
Agrupamento  
de Ponta Garça116

escolas no 
Agrupamento  
de Santa Cruz 217

escolas no 
Agrupamento  
de Câmara de Lobos 318

escolas no  
Agrupamento  
de Serpa219

escolas no  
Agrupamento  
de Moura320

escolas no 
Agrupamento  
do Pico39

escolas no 
Agrupamento  
de Santa Maria 48

escolas no  
Agrupamento Armando 
Cortês-Rodrigues 210

escolas no 
Agrupamento  
da Maia411

escolas no 
Agrupamento  
da Ribeira Grande512

escolas no 
Agrupamento  
de Rabo de Peixe513

escolas no 
Agrupamento  
de Ponta Delgada 414

escolas no  
Agrupamento  
n.º 1 de Gondomar521

escolas no  
Agrupamento  
Infanta D. Mafalda 322

escola no 
Agrupamento  
Aquilino Ribeiro123

escolas no  
Agrupamento  
de Carnaxide324

escolas no 
Agrupamento  
de Santa Catarina225

escolas no 
Agrupamento  
de São Julião da Barra326

26

25

24

23

22

21

20

19

1718

1

6

15

14

13 12 11

9

10
16 8

5

2

4

3
7



Nível de leitura dos alunos do grupo de intervenção — 1.º ano

Compara-se de seguida a evolução dos alunos do 1.º e 2.º ano de escolaridade apoiados pelo 

programa com os alunos do grupo-turma. No caso do 1.º ano, entre a primeira e a quinta e última 

avaliação, decorreram quatro meses. No caso do 2.º ano, entre a primeira e a oitava e última 

avaliação, decorreram sete meses.

No que diz respeito ao nível de leitura dos alunos do 1.º ano, apenas 1 dos alunos integrados inicialmente no 

programa estava acima do nível de reconhecimento de letras, ao passo que, na quinta avaliação, 68% liam texto.

Relativamente ao 2.º ano, é de salientar que, no início do programa, apenas 66% dos alunos liam texto (valor 

muito abaixo dos critérios de inclusão no programa). Na última avaliação, apenas 1 aluno não lia texto.

RESULTADOS

Nível 1 (letras) Nível 2 (sílabas) Nível 3 (palavras) Nível 4 (texto)

Açores

1.ª av. 160 (99%) 1 (1%) — —

5.ª av. 6 (4%) 11 (7%) 45 (28%) 99 (61%)

Madeira

1.ª av. 32 (100%) — — —

5.ª av. — 1 (3%) 5 (17%) 23 (79%)

Alentejo

1.ª av. 24 (100%) — — —

5.ª av. — 1 (5%) 4 (20%) 15 (75%)

Grande  
Lisboa

1.ª av. 39 (100%) — — —

5.ª av. — — 10 (33%) 20 (67%)

Grande  
Porto

1.ª av. 42 (100%) — — —

5.ª av. — 2 (5%) 5 (13%) 32 (82%)



Nível de leitura dos alunos do grupo de intervenção — 2.º ano

Nível 1 (letras) Nível 2 (sílabas) Nível 3 (palavras) Nível 4 (texto)

Açores

1.ª av. 9 (5%) 22 (14%) 54 (34%) 75 (47%)

8.ª av. — — 1 (1%) 160 (99%)

Madeira

1.ª av. 1 (3%) 1 (3%) — 30 (94%)

8.ª av. — — — 32 (100%)

Alentejo

1.ª av. — — 1 (4%) 23 (96%)

8.ª av. — — — 24 (100%)

Grande  
Lisboa

1.ª av. — — 10 (18%) 47 (82%)

8.ª av. — — — 57 (100%)

Grande  
Porto

1.ª av. — 2 (5%) 6 (16%) 30 (79%)

8.ª av. — — — 38 (100%)



A progressão média de velocidade no grupo de intervenção da 1.ª para a 3.ª avaliação universal, na ordem das  

40 palavras lidas por minuto, é considerável, tendo em conta que os alunos partiram de um nível muito baixo.

De forma geral, pode dizer-se que os resultados são bastante animadores para os alunos apoiados pelo 

programa, mas suscitam preocupações relativamente ao rendimento geral das turmas. Por um lado,  

é possível que haja mais alunos a necessitar de apoio especializado; por outro, é possível que o ritmo  

de ensino seja lento. Seja qual for a explicação, o desempenho das turmas merece uma reflexão,  

evitando o acúmulo de défices, progressivamente mais difíceis de recuperar.

Evolução da velocidade média de leitura dos alunos do grupo-turma  — 2.º ano

Número de palavras corretamente lidas por minuto

Grupo-turma Grupo de intervenção

3.ª avaliação universal2.ª avaliação universal

20

39

6347

58

67

1.ª avaliação universal

Grande PortoMadeiraAçores Grande Lisboa Alentejo

Evolução da velocidade média de leitura dos alunos do grupo de intervenção por região — 2.º ano

Número de palavras corretamente lidas por minuto
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21
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39
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63

61

65

66

3.ª avaliação universal2.ª avaliação universal1.ª avaliação universal



DESTAQUES

Formação

No ano letivo de 2021/2022, a formação teve duas vertentes: formar os professores tutores dos 

Açores, pois faltavam 6 horas de um total de 15 horas previstas, e elaborar uma proposta de 

formação de professores na modalidade de oficina, intitulada «Aprendizagem e Dificuldades  

de Aprendizagem da Leitura».

Artigos

Produzimos 19 resumos de artigos científicos recém-publicados em revistas especializadas na área 

da leitura ao longo do ano letivo de 2021/2022. Estes resumos são um apoio importante ao programa 

AaZ e divulgam a ciência da leitura junto do grande público.

Atividades de divulgação

Divulgaram-se, a partir de abril de 2022, os resultados preliminares do programa em diversas regiões 

do país. Dado o calendário de divulgação, só foi possível apresentar os resultados até à segunda 

avaliação universal (que inclui todos os alunos das turmas dos alunos apoiados) e à sexta avaliação 

intermédia (incluindo apenas os alunos apoiados).

• A primeira sessão de divulgação de resultados realizou-se no dia 26 de abril, no Funchal,  

em sessão pública. No âmbito dessa sessão, realizou-se também uma conferência intitulada  

«A Importância da Leitura no Sucesso Escolar». Na manhã desse dia, decorreu a visita a uma 

escola parceira do programa, onde se organizou uma atividade com os alunos do programa.

• A segunda sessão ocorreu no dia 27 de abril, em Ponta Delgada, numa reunião com a presença 

da secretária regional da Educação. No dia seguinte, visitou-se uma escola de Ponta Delgada 

parceira do programa AaZ, na qual duas das professoras tutoras apresentaram o vídeo 

exemplificativo de uma sessão de apoio do programa.

• A terceira sessão decorreu no dia 7 de junho, também nos Açores, em reunião da Comissão 

Permanente das Unidades Orgânicas do Ensino Público. Além de apresentar os resultados do 

programa, o presidente da Iniciativa Educação teve a oportunidade de explicitar os propósitos 

gerais da organização, incluindo os seus dois programas: o Ser Pro e o AaZ — Ler Melhor, 

Saber Mais.

• A quarta sessão ocorreu em Serpa e suscitou uma discussão alargada dos objetivos anuais 

na área da leitura, relativamente aos alunos do 1.º e 2.º ano de escolaridade, bem como das 

dificuldades de atrair os alunos da comunidade cigana às sessões de apoio e, em geral,  

à escola.

• A quinta sessão realizou-se em Gondomar, no dia 13 de julho. Decorreu na reunião do 

Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas n.º 1 de Gondomar, permitindo dar uma 

visibilidade significativa ao programa e aos seus resultados.

• A pedido das escolas, a apresentação de resultados em Oeiras e Gondomar realizar-se-á  

no último trimestre de 2022, integrando já os resultados da terceira avaliação universal.





O Ser Pro desenvolve um modelo de parcerias estruturadas com vista à 
criação de cursos profissionais de qualidade adequados às necessidades 
de formação dos jovens e ao desenvolvimento das regiões. 

Assim, escolas, empresas, municípios e politécnicos colaboram na 
viabilização de ofertas curriculares que contribuam para diminuir o 
abandono escolar e ajudem a integrar os alunos no mercado de trabalho 
ou a prosseguir os estudos.
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R
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SER PRO

14
cursos 

profissionais 

13
escolas

98
empresas e 

outras entidades 
empregadoras



SER PRO



Em setembro de 2021, o programa entrou no terceiro ano letivo de existência.  

No primeiro (2019/2020), criaram-se as primeiras parcerias entre escolas,  

empresas e outras entidades, municípios e politécnicos. No segundo (2020/2021),  

o foco foi o acompanhamento de proximidade: identificaram-se e resolveram-se problemas, 

reforçaram-se as parcerias constituídas e desafiaram-se novos parceiros. 

Foram dois anos de aprendizagem conjunta, em que a coordenação do programa procurou, 

em articulação com as escolas, potenciar ao máximo as parcerias existentes e, quando 

necessário, trazer novos parceiros e ajustar os planos de formação e de atividades.

Os anos de 2020 e 2021 foram difíceis para as escolas, para as empresas e para a própria 

coordenação do programa. Durante a pandemia, houve constrangimentos à realização 

de várias reuniões presenciais previstas, o que transpôs para o trabalho remoto muita da 

atividade de apoio. Por sua vez, as escolas e as empresas também tiveram de ajustar muitas 

atividades agendadas. Fez-se ainda um esforço para esclarecer algumas indefinições sobre 

o modelo do programa, resultantes das atividades entretanto desenvolvidas em parceria. 

Nalguns casos, foi difícil aplicar o modelo, nomeadamente no desenho de planos de 

atividades a promover pelos parceiros ao longo do ciclo de formação, atividades essas que 

não se limitam à formação em contexto de trabalho, como era prática nalgumas escolas.

No ano letivo de 2021/2022, conseguimos consolidar parcerias que precisavam de mais 

reforço, às quais se garantiu acompanhamento de maior proximidade.

Objetivos

O Programa 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 em 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.

O SER PRO  
EM 2021/2022



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 assim 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.

Em setembro de 2021, o programa integrou 6 novos cursos, além dos respetivos parceiros que a eles  

se associaram. Passou assim a contar com 14 cursos em 13 escolas do país, e mais de 100 parceiros  

(88 empresas e entidades similares, 10 municípios e 10 politécnicos).

No final do ano letivo de 2021/2022, 5 (dos 14) cursos e respetivas escolas terminaram o ciclo de estudos 

iniciado em 2019/2020 e deixaram, portanto, de fazer parte do programa. 

Em 2022/2023, entrarão no programa 6 novos cursos, o que irá totalizar 13 escolas e 15 cursos em 9 regiões 

(NUTS III).

ATIVIDADE



Cursos e áreas de formação

Estabilizadas as parcerias e criadas as melhores condições para a comunicação e o trabalho colaborativo entre 

parceiros dos 14 cursos integrados no programa, parte significativa da atividade de coordenação desenvolvida 

ao longo do ano letivo de 2021/2022 visou preparar o ano letivo seguinte, estabelecendo contactos com 

escolas e potenciais parceiros de modo a definir os 6 cursos a integrar no programa em setembro de 2022.

A coordenação e a equipa de monitorização estabeleceram contactos e realizaram reuniões de apresentação 

do programa com escolas, empresas, municípios e politécnicos, aferiram o interesse dos parceiros no 

desenvolvimento do modelo Ser Pro, promoveram reuniões de trabalho para definir planos de atividades  

de formação e formalizaram as propostas de parceria.

Em resultado do trabalho de levantamento das necessidades locais, regionais e nacionais, estabeleceram-se 

áreas de formação para novos cursos a integrar no programa, contactaram-se escolas com formação nas 

áreas prioritárias e analisaram-se propostas de escolas e cursos para possível integração no programa.

AE da Maia Técnico de Eletrónica, 
Automação e Computadores

Escola Profissional de Turismo de Aveiro 
Técnico de Turismo (com componente náutica)

AE de Seia
Técnico de Mecatrónica

Escola Profissional de Salvaterra de Magos 
Técnico de Eletrónica, Automação e Comando

AE Santa Maria dos Olivais Técnico de 
Eletrónica, Automação e Computadores

AE n.º 1 de Gondomar  
Técnico Auxiliar de Farmácia

AE de Ílhavo Técnico de Desporto 
(com componente náutica)

AE de Sousel
Técnico de Indústrias Alimentares

Escola Secundária P.e Ant.º Martins Oliveira 
(Lagoa) Técnico de Cozinha e Pastelaria

Escola Profissional de Sernancelhe  
Técnico Auxiliar de Saúde

AE de Ílhavo  
Técnico de Cozinha e Pastelaria

AE Eduardo Gagueiro (Sacavém) Técnico de 
Gestão e Programação de Sistemas Informáticos

Escola Profissional de Moura
Turismo Ambiental e Rural

AE Sebastião da Gama (Setúbal) Técnico 
de Desporto (com componente náutica)



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

profissionais que ajudem a combater o abandono escolar e a colmatar o défice de técnicos especializados.

Peritos
 

Abílio Guerreiro

Fernando Almeida

João Fonseca Ribeiro

Silvina Palma

Agostinha Corte

Rui Carreira

Carlos Afonso

Avaliador  
externo

  
Pedro Martins

Equipa de 
monitorização  

(D. Office)
  

Bernardo Gaivão

Ana Lopo
Consultores

 

José Ferreira Gomes

Félix Esménio

Luís Farrajota 
(até maio de 2022)

Coordenador
Fernando Reis

 

Assessora da 
coordenação

Alexandra Reis
(de setembro de 2021  

a abril de 2022)

Filipa Oliveira  
(a partir de 15 de junho  

de 2022)

EQUIPA



O programa tem procurado cumprir os objetivos definidos no seu início: analisa cursos 

e áreas de formação, propõe ajustamentos na parte flexível dos planos curriculares dos 

cursos, desafia parceiros, facilita a comunicação entre as escolas e os parceiros e agiliza 

o planeamento de ações de formação disponibilizadas pelas empresas, na escola e em 

contexto de trabalho.

Muitas foram as atividades concretizadas e definidas em planos de atividades anuais, os 

relatórios trimestrais de monitorização elaborados e analisados ao pormenor, os contributos 

do perito Ser Pro de cada curso e as reuniões remotas e presenciais para aprofundamento 

do trabalho de formação em parceria.

A formação técnica dos alunos destes cursos profissionais beneficiou de novas 

componentes de formação e de novas práticas, novos contactos, novas formas de interação, 

tudo em benefício da melhor formação dos alunos. 

Nos cursos Ser Pro, a integração e a interação dos alunos com o mundo laboral têm 

melhorado significativamente. Possibilita-lhes assim um conhecimento real do contexto e do 

funcionamento das empresas, complementando a formação que a escola lhes proporciona.

O modelo Ser Pro apresentado às escolas e aos respetivos parceiros consiste num trabalho 

colaborativo e interativo de formação, em que a comunicação e a cooperação são essenciais 

ao sucesso académico e profissional dos alunos.

O modelo desafia os parceiros a promoverem ações de formação ao longo do ciclo de 

estudos. Cada parceiro compromete-se a desenvolver atividades em vários formatos e 

na sua área de especialidade: visitas de estudo, formação prática no local de trabalho, 

workshops e ações específicas realizadas na escola e/ou na entidade parceira, podendo 

igualmente participar na realização da formação em contexto de trabalho.

DESAFIOS



DESTAQUES

O programa esteve presente no FIC.A — Festival Internacional de Ciência, em Oeiras, realizado 

entre 12 e 17 de outubro de 2021, com a participação das escolas e dos cursos Ser Pro no pavilhão 

da Iniciativa Educação. 

Os alunos dos cursos fizeram demonstrações no auditório deste pavilhão apresentando e 

partilhando com os visitantes (na maioria, alunos, pais e encarregados de educação dos ensinos 

básico e secundário das escolas do concelho de Oeiras) experiências, projetos e atividades em 

desenvolvimento nos cursos que frequentam. O coordenador participou e foi moderador num 

painel integrado do festival, com a participação de Paula Paixão e de Pedro Martins, no qual se 

apresentaram perspetivas sobre a formação profissional em Portugal.

Em novembro de 2021, o coordenador do programa participou no Fórum Regional da Qualificação 

Profissional, realizado em Ponta Delgada, nos Açores, a convite do secretário regional da 

Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Duarte Freitas. Esta participação incluiu o 

acompanhamento a distância e o registo das principais conclusões apresentadas em cinco 

webinars organizados entre maio e setembro de 2021 e a participação presencial no Fórum 

Regional, que decorreu entre 18 e 20 de novembro desse ano. 

Neste fórum, o coordenador assegurou a última apresentação do derradeiro painel de 

comunicações, antes da sessão de encerramento, e apresentou não só o programa e respetivo 

modelo de intervenção, mas também uma breve análise de temas e conclusões decorrentes dos 

três dias do fórum.

Também neste mês realizou-se um evento de apresentação e assinatura do acordo de cooperação 

com o Agrupamento de Escolas n.º 1 de Gondomar, a Câmara Municipal de Gondomar e restantes 

parceiros do programa para o curso de Eletrónica, Automação e Computadores. Os restantes 

acordos de cooperação com escolas e parceiros integrados no programa em setembro de 2021 

foram assinados em junho e julho do ano letivo de 2020/2021.

Ao longo do ano letivo de 2021/2022, ocorreram mais de 200 reuniões presenciais e remotas. 

Cerca de uma centena serviu para articulação com escolas e parceiros, incluindo-se reuniões 

de apresentação do programa e respetivo modelo, reuniões de trabalho para elaboração do 

plano de atividades e ainda de ponto de situação, balanço e prospeção de novos parceiros. 

Realizou-se também um número significativo de reuniões de coordenação, articulação e balanço 

com o conselho diretivo da Iniciativa Educação, assim como reuniões com os consultores do 

programa. Realizaram-se ainda reuniões de trabalho com o perito de cada curso integrado e com 

o coordenador da equipa de monitorização do programa, para aferir e articular o processo de 

acompanhamento do curso e de recolha de dados.

A atividade da equipa do programa, coadjuvada, em muitos casos, pelo coordenador da equipa de 

monitorização, permitiu desafiar novos parceiros — e a maioria das entidades contactadas a ele 

aderiu —, bem como acompanhar e apoiar a articulação das escolas com os restantes parceiros.



50
académicos e 
especialistas*

155
artigos  

publicados*

207 000
visualizações  

de página

O ED_ON divulga informação científica e estatística sobre educação  
e torna-a acessível a todos os que se interessam por educação. 

Destina-se essencialmente a professores, atuais e futuros, alunos 
e famílias. Assenta em princípios de clareza e rigor da informação 
apresentada, contando com o contributo de académicos e especialistas 
nacionais e internacionais, que verificam e validam a qualidade científica 
e metodológica dos conteúdos produzidos.

* Valores acumulados desde 2019.





O ED_ON é um programa de informação pública para qualquer pessoa que se interesse por 

educação. A sua missão é combater ativamente a insuficiência de informação objetiva e de base 

científica sobre educação em diferentes formatos: artigos, vídeos, podcasts e outros conteúdos 

informativos, com a curadoria de especialistas reputados.

Estes conteúdos são disponibilizados de forma gratuita e intuitiva, em português e em inglês, 

em iniciativaeducacao.org. Este site é a porta de acesso e o repositório de toda a informação 

publicada no âmbito do programa. As páginas online do ED_ON organizam-se em diferentes 

secções, consoante a natureza e o formato do conteúdo.

Todo o programa assenta em princípios de clareza e rigor da informação apresentada. Por isso, 

desde 2019, já 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.

O ED_ON  
EM 2021/2022



ATIVIDADE

O crescimento do programa e o alargamento da sua reputação dentro e fora do meio académico 

têm feito aumentar o número de especialistas que com ele colaboram. Amanda VanDerHeyden, 

Dylan William, Greg Ashman, Gunda Tire, Irene Cadime, Miguel Herdade e Natalie Wexler foram 

os autores que inauguraram a sua colaboração durante o ano letivo de 2021/2022.

Além dos contributos individuais, o programa continua a manter um conjunto de parcerias  

que enriquecem os seus conteúdos. Destacam-se a colaboração com o centro de investigação 

da Fundação Champalimaud (Champalimaud Research) na área das neurociências e a parceria 

com a plataforma americana The Learning Scientists em temas de psicologia cognitiva aplicada 

ao ensino e à aprendizagem.

No site, até 31 de julho de 2022, publicaram-se 38 artigos, 13 episódios de podcast e  

2 entrevistas a especialistas ou autores de livros sobre educação. A estes, acresce ainda  

um conjunto de infografias e entradas de glossário, que ajudaram a tornar toda a informação  

— sobretudo a dos artigos — mais acessível e fácil de apreender pelos cerca de 96 mil leitores 

que visitaram o site neste período.

No total, o programa conta já com 155 artigos, 62 episódios de dois podcasts, 4 vídeos  

de divulgação de ciência aplicada à educação e 2 entrevistas a especialistas.

artigos ED_ON  
(155 no total) 

apoiados por um  
total de 75 entradas 

de glossário

+ 38
episódios

de podcast

+ 13
entrevistas  

a especialistas

+ 2



AUTORES/
/ESPECIALISTAS

Até ao dia 31 de julho de 2022, contribuíram com artigos ou análises estatísticas 43 especialistas de diferentes áreas.

Economia 

• Eric A. Hanushek

• Gonçalo Lima

• Harry A. Patrinos

• Hugo Reis

• Joana Pais

• Ludger Woessmann

• Pedro Freitas

• Rita Ginja

• Sergio Longobardi

• Tommaso Agasisti

Educação 

• Christian Boyer

• Clermont Gauthier

• Marie Bocquillon

• Pedro De Bruyckere

• Steve Bissonnette

• Violante F. Magalhães

• Dylan William

• Greg Ashman

• Miguel Herdade

• Natalie Wexler

• Gunda Tire

Psicologia 

• Althea Need Kaminske

• Célia Oliveira

• Cindy Nebel

• Daniel T. Willingham

• Joana Rato

• João Lopes

• Ludmila Nunes

• Luís Querido

• Megan Sumeracki

• Paul A. Kirschner

• Sandra Fernandes

• Irene Cadime

• Soraia Araújo

Estatística  

• Isabel Hormigo

• João Marôco

• José Ferreira Gomes

• Luísa Loura

• Patrícia Costa

Sociologia 

Fernando Diogo

Matemática 

Amanda VanDerHeyden

Neurociências 

• Alexandre Castro Caldas

• Jaime Grácio

• Raquel Lemos



SITE 

Desempenho online do ED_ON de 1 de setembro de 2021 a 31 de julho de 2022

36%
outros

64%
páginas  
ED_ONvisualizações 

de página 
únicas

172 445

85%
abandonam a 
página após 
um único 
contacto

Taxa de 
rejeições

30%
outros

70%
páginas 
ED_ONentradas  

no site

127 638

Tempo médio 
na página 

00:03:01

Peso relativo de cada área do ED_ON

2%
Glossário

14%
Multimédia

9%
Estatísticas

75%
Artigos 127 043 

visualizações  
de página face  

à totalidade de páginas 
do programa

39%
outros

61%
páginas 
ED_ONvisualizações

no site

207 069

15%
continuam  
a navegação 
para outras 
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Em 2022, no âmbito de uma revisão geral do site que procurou melhorar e simplificar a navegação, 

iniciou-se um projeto de reconfiguração das páginas do ED_ON. 

Numa primeira fase, concluída no início de junho, transformaram-se as páginas dos artigos e a 

respetiva listagem de apresentação. Numa segunda, que ficou concluída no final de setembro, 

alteraram-se a imagem e as funcionalidades de navegação das restantes secções do programa.

No início de junho, além de uma imagem parcialmente renovada, o ED_ON começou a reunir todos 

os textos científicos, noticiosos e de opinião numa secção dedicada apenas a artigos.  

As análises estatísticas e as notícias curtas sobre investigações e estudos recentes passaram a ser 

publicadas com as crónicas e os artigos de divulgação científica de autor. 

Em suma, fundimos as secções «Estatísticas» e «Artigos», e transferimos para o âmbito do ED_ON 

todos os textos de divulgação científica publicados na área de notícias. Atualmente, o programa 

conta com três secções. A primeira é, como referida, a secção «Artigos». A segunda é o «Glossário», 

no qual se apresentam as definições dos termos técnicos que surgem com maior frequência nos 

artigos, com vista a clarificar e tornar ainda mais acessíveis as ideias expostas. A terceira secção é  

a de «Multimédia», que reúne todos os vídeos e episódios de podcast produzidos até ao momento.



CONTEÚDOS

2
Turmas mais pequenas, melhores resultados? 
PEDRO FREITAS e HUGO REIS

8
Cartografar a crise global de aprendizagem 
HARRY A. PATRINOS, NOAM ANGRIST, SIMEON DJANKOV 
e PENELOPI GOLD

3
Ler histórias aos filhos antes de dormir: estarão os pais 
a apoiar a aprendizagem de vocabulário?  
JOÃO LOPES e SORAIA ARAÚJO

9
O efeito de hipercorreção e a vantagem dos exercícios 
de avaliação na aprendizagem 
DYLAN WILIAM

4
Querem que as crianças aprendam história? Façam estas quatro perguntas 
NATALIE WEXLER

10
Uma avaliação mais eficaz da aprendizagem  
da matemática no ensino primário e secundário 
AMANDA VANDERHEYDEN

5
É melhor fazer muitos testes intervalados,  
ou poucos testes concentrados e sem repetir matéria?   
LUDMILA NUNES

6
O impacto da covid-19 na educação:  
novos dados sobre as perdas de aprendizagem  
HARRY A. PATRINOS

1
Os efeitos negativos da parentalidade autoritária na capacidade cognitiva das crianças 
JOANA RATO

7
Brincar com números ajuda as crianças a aprender matemática? 
LUÍS QUERIDO e SANDRA FERNANDES

Artigos do ED_ON mais lidos



Em 2022, inauguraram-se dois novos formatos de conteúdo. A secção 

«Artigos» passou a incluir textos de opinião, escritos por cronistas convidados, 

e lançou-se uma rubrica de entrevistas em vídeo a autores e especialistas 

estrangeiros em diferentes áreas da educação.

As crónicas ficaram a cargo de Gunda Tire (Estónia), Greg Ashman (Austrália), 

Miguel Herdade (Reino Unido) e Natalie Wexler (Estados Unidos da América), 

que passaram a contribuir, em regime rotativo, com uma reflexão sobre a 

realidade educativa do país onde residem. 

A publicação de crónicas teve início em abril de 2022, prevendo-se a 

contribuição de novos autores durante o ano letivo de 2022/2023.

As entrevistas, sem regularidade fixa, começaram em fevereiro de 2022.  

Até ao momento, as convidadas foram Gunda Tire e Natalie Wexler, que, 

em conversa com o presidente da Iniciativa Educação, explicaram o êxito da 

Estónia nas avaliações internacionais e as dificuldades no ensino da leitura nos 

Estados Unidos da América, respetivamente.

Estes dois novos formatos pretendem alargar o acesso do público do programa 

às ideias e aos factos que marcam a atualidade da educação no mundo.  

Até ao final de julho de 2022, já foram publicadas 6 crónicas e 2 entrevistas.



1.º
Ep. 1

A falta de 
professores

Pedro Freitas

2.º
Ep. 12

A motivação  
na aprendizagem

Joana Rato

3.º
Ep. 4 e 7

Avaliação em 
formato digital

João Marôco 

Preparação para 
os exames

Célia Oliveira

PODCAST

Episódios mais vistos do podcast Educar tem Ciência



Em maio de 2022, a Iniciativa Educação lançou um novo programa semanal, produzido 

em parceria com a TSF — Rádio Notícias: Educar tem Ciência, podcast dedicado à 

discussão dos temas mais atuais sobre educação e a ciência que os fundamenta.

O Educar tem Ciência foi concebido com o propósito de mostrar que há ciência  

na educação, e que esta pode e deve informar as melhores escolhas educativas.  

Durante 13 semanas consecutivas, Carolina Rico, jornalista e subeditora da TSF, 

moderou uma conversa de 25 minutos entre dois convidados, um residente e um 

rotativo. Nuno Crato, presidente da Iniciativa Educação, foi o convidado residente.  

Célia Oliveira, Joana Rato, João Marôco e Pedro Freitas, os convidados rotativos, 

integram um painel de especialistas em psicologia, economia e estatísticas  

e políticas de educação.

A parceria com a TSF foi a primeira da Iniciativa Educação com o grupo Global Media. 

Alinhada com a missão e a visão de ambas as organizações, esta colaboração foi 

decisiva na produção e divulgação de cada episódio. No que diz respeito à produção, 

 a TSF disponibilizou, todas as semanas, os recursos necessários à gravação e edição 

dos episódios. A divulgação foi partilhada nos diversos canais e plataformas da TSF  

e da Iniciativa Educação. A realização de campanhas publicitárias regulares na antena 

da rádio e nas plataformas digitais da TSF ao longo de toda a temporada permitiu 

ampliar o alcance e o reconhecimento do programa.

O Educar tem Ciência contou com 13 episódios, gravados e emitidos entre o início 

de maio e o final de julho de 2022. Além de distribuído, na íntegra, nas principais 

plataformas de podcasts (Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts), foi também 

emitido na rádio num formato condensado, com a duração de três minutos,  

em horário nobre (entre as 7h30 e as 8h00).

De acordo com os dados disponíveis à data deste relatório, estima-se que os episódios 

da temporada tenham chegado a mais de 10 mil ouvintes. À semelhança de outros 

conteúdos, todos os episódios estão disponíveis em iniciativaeducacao.org.



Academia

A Academia, designação escolhida para o plano de formação da Iniciativa Educação,  

está a dar os primeiros passos no ano letivo de 2021/2022.

Os programas AaZ — Ler Melhor, Saber Mais e Ser Pro pressupõem um processo formativo 

dos envolvidos. Particularmente no programa AaZ, todos os professores tutores intervenientes 

beneficiam de um curso de formação sobre os fundamentos teóricos e as práticas recomendadas. 

Além disso, tanto os professores tutores como os professores titulares das turmas envolvidas 

vão recebendo apoio continuado da equipa de coordenação. No caso do Ser Pro, é necessário 

explicitar os fundamentos do programa e sistematizar as boas práticas entretanto estabelecidas 

pela equipa de coordenação, em conjunto com as escolas e os parceiros.

O crescimento dos programas evidenciou a necessidade de promover formação sistemática para 

garantir a sua consolidação a longo prazo. Para influenciar a educação no nosso país, não bastará 

promover programas com impacto. É preciso formar os professores sobre os fundamentos e as 

melhores práticas, para que possam continuar a aplicá-los autonomamente nas escolas.

Princípios orientadores

• Qualidade

Todos os conteúdos formativos devem ser guiados pela qualidade técnica e robustez 

científica, e também pela atenção ao grafismo e na produção dos vários materiais.

• Trabalho em rede

A formação deve promover comunidades de prática, ou seja, grupos de professores que 

interagem frequentemente sobre a aplicação dos conteúdos da formação, para garantir o 

seu impacto prolongado. Estes grupos permanecem ativos após a conclusão da formação, 

permitindo atualizar o conhecimento, partilhar as melhores práticas e avaliar o impacto.

• Inovação

A formação deve ser inovadora nos assuntos abordados, na metodologia adotada, nos 

recursos disponibilizados e nos mecanismos de interação dos professores, através da 

criação de comunidades de práticas prolongadas.

• Avaliação de impacto

A aplicação da formação nas práticas em sala de aula deve ser criteriosamente avaliada, 

garantindo a melhoria contínua das ações e da aprendizagem.

• Tecnologia

Apesar da relevância da formação presencial, a Academia disponibilizará uma plataforma 

de aprendizagem online. Formatos a distância ou híbridos permitem disseminar a formação 

de modo rápido e eficiente.



A ACADEMIA
EM 2021/2022

Dada a importância de conhecer melhor as necessidades reais de formação, 

promoveram-se reuniões na Maia e em Lisboa com diversos interlocutores de relevo na 

área da formação de professores em Portugal. Nestas reuniões, em que colaboraram 

diretores de centros de formação, formadores, professores de vários ciclos de ensino 

e psicólogos, discutiram-se as possíveis abordagens à criação de um programa de 

formação de professores organizado, sistemático e dirigido aos assuntos essenciais.

A Academia desenvolver-se-á num sistema de parcerias com centros de formação, que 

colaboram no processo de desenvolvimento e acreditação das ações. É aconselhável 

que todas as ações de formação de professores sejam devidamente acreditadas pelo 

Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, órgão regulador desta área.

A partir de março, a Academia passou a contar com a colaboração de João 

Mouro como consultor estratégico para o plano de formação e responsável pelo 

acompanhamento logístico e pedagógico do processo formativo em formatos digitais, 

presenciais ou híbridos. Identificaram-se os conteúdos prioritários de formação para 

cada um dos programas (AaZ, Ser Pro e ED_ON).



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 nos canais 

digitais para interagir com os diferentes públicos foi uma decisão estratégica que se revelou 

muito vantajosa, dadas as exigentes circunstâncias dos últimos anos. Destacam-se de seguida 

os principais factos e dados que caracterizam esta atividade no ano letivo de 2021/2022.
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O portal online da Iniciativa Educação é a sua mais poderosa ferramenta de comunicação. 

Ao contrário das redes sociais, é uma plataforma própria, de acesso livre e gratuito, sem 

intermediação de algoritmos ou necessidades de subscrição. No entanto, à semelhança das 

próprias redes sociais, é um fórum em constante evolução, que depende da interação regular 

com uma comunidade de utilizadores curiosos e interessados.

Durante o ano letivo, realizaram-se esforços para melhorar a plataforma de navegação e criar 

novas rubricas e secções que pudessem interessar ainda mais ao público, que se foi fidelizando. 

Destacam-se o lançamento de textos de apoio ao ensino da leitura (novembro de 2021), o 

lançamento de uma rubrica de crónicas de autor sobre a educação no mundo (abril de 2022) 

e a estreia de um novo podcast dedicado à ciência que fundamenta a educação (maio de 2022).

No mesmo período, iniciou-se um projeto de redesenho e melhoria do site, dividido em duas 

fases distintas, que ficou concluído no final de setembro de 2022. A primeira fase (junho de 

2022) trouxe às páginas dos artigos ED_ON e à página inicial (homepage) um ambiente gráfico 

renovado, bem como uma navegação mais funcional e intuitiva.

Também continuou a desenvolver-se a versão inglesa do portal. Ainda que tenha representado 

uma pequena parte das visualizações de página (7%), este conjunto de páginas não deixou de 

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

com vista ao contributo de cada vez mais especialistas internacionais. Além de toda a 

informação institucional e explicativa dos programas que lá se disponibiliza, as páginas em 

língua inglesa contam hoje com 97 artigos, sendo poucas as publicações sem versão bilingue.

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 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 nele publicada.

SITE



NEWSLETTER

A newsletter é peça fundamental na comunicação da Iniciativa Educação e canal privilegiado de 

contacto com quem, de forma voluntária e proativa, revela a vontade de receber informação sobre  

a atividade que a equipa desenvolve. 

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 2021/2022, confirmou-se a tendência de crescimento da base de subscritores (cerca de 31% em 

relação ao ano letivo anterior) e, com ela, a importância deste canal. Este crescimento resultou dos 

diversos esforços de angariação de subscritores realizados ao longo do ano letivo, como as campanhas 

publicitárias no Facebook e o desenvolvimento de um novo link de subscrição no site, que tornaram 

mais evidente a existência da newsletter e criaram oportunidades de subscrição para mais pessoas.

À data deste relatório, a newsletter conta com 2450 leitores inscritos e um total de 130 edições 

publicadas.



REDES SOCIAIS

Em 2021/2022, as redes sociais continuaram a ser um canal prioritário de comunicação. 

As contas de Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube mantiveram a sua tendência de crescimento, 

acompanhando de forma estável o desenvolvimento da atividade da Iniciativa Educação.

A presença em cada uma destas plataformas tem sido fundamental para disseminar as principais 

mensagens da organização, que só assim conseguem chegar a um público tão vasto e diversificado.  

Com as devidas nuances e vicissitudes, o contributo de cada uma na afirmação da marca tem sido 

inequívoco.

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

de seguidores. A de Facebook registou um aumento de mais de 11 mil gostos na página, atingindo 

o número recorde de 20 836. O perfil de LinkedIn terminou o ano letivo com 861 seguidores, o que 

representa um acréscimo de 53%. A conta de Twitter, embora com valores mais modestos, conseguiu 

aumentar a sua base de seguidores em cerca de 52% e conta agora com um total de 385. Já o canal  

do YouTube angariou 217 novos subscritores, perfazendo, em finais de julho de 2022, um total de 733.
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Como se vê pelo número de seguidores e respetivas proporções e taxas de crescimento, o Facebook 

continuou a ser a rede social mais relevante deste universo. A importância deste canal na comunicação 

não se mede apenas em dimensão, podendo inferir-se de outros parâmetros de desempenho.

Destes parâmetros, destacamos três. Em primeiro lugar, o volume de tráfego que gerou para o site:  

o Facebook foi a rede social que mais contribuiu para esta medida. Neste ano letivo de 2021/2022,  

93% dos utilizadores que acederam ao site pelas redes sociais fizeram-no através do Facebook — o que 

corresponde a cerca de 30% dos 96 mil utilizadores que visitaram o site neste período. Em segundo 

lugar, o potencial de impacto: 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 cada publicação 

tenha tido um alcance médio de mais de 8 mil pessoas. Em terceiro lugar, a adequação do perfil dos 

utilizadores às mensagens que se querem transmitir. 

À semelhança de anos anteriores, os dados mostram de modo consistente que a audiência da página 

é, na sua maioria (72%), composta por mulheres entre 35 e 64 anos, com interesse declarado por temas 

de educação: um perfil demográfico extremamente próximo daquele que é hoje o dos professores em 

Portugal e, por essa razão, fundamental na atividade da Iniciativa Educação.

O Facebook foi a plataforma social em que mais se investiu, quer em conteúdo orgânico, quer em 

conteúdo pago. O último aspeto é muito relevante na leitura de todos estes dados. Enquanto as 

publicações no LinkedIn, Twitter e YouTube dependeram em exclusivo de uma existência orgânica,  

o Facebook beneficiou de um conjunto de campanhas publicitárias regulares e sistemáticas, visando 

precisamente aumentar tanto o alcance como o impacto da página e do seu conteúdo. Ao contrário 

do que sucedeu em anos anteriores, foi um mecanismo utilizado de forma estratégica, ambicionando 

cumprir os objetivos definidos.

Apesar da alocação de recursos algo desigual, convém destacar que os dados de desempenho das 

restantes redes sociais se mantiveram dentro das expectativas de evolução natural, tendo cumprido  

os propósitos de comunicação de maneira satisfatória.
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EVENTOS

A pandemia continuou a condicionar fortemente a realização de eventos presenciais durante o 

ano letivo de 2021/2022. Ainda assim, a Iniciativa Educação teve a oportunidade de participar em 

eventos pontuais promovidos por parceiros, como o FIC.A — Festival Internacional de Ciência,  

o primeiro festival internacional de ciência criado e realizado em Portugal.

Este evento, organizado pela Senciência em parceria com a Câmara Municipal de Oeiras, 

realizou-se entre os dias 12 e 17 de outubro, nos jardins do Palácio do Marquês de Pombal, nesse 

mesmo município. Contou com o alto patrocínio da Presidência da República e a participação de 

instituições públicas e privadas dedicadas aos vários domínios da ciência e à sua divulgação.

A presença da Iniciativa Educação no FIC.A marcou uma mudança na estratégia de comunicação 

e relações públicas. Pela primeira vez desde o início da sua atividade, a marca apresentou-se  

de modo direto e presencial ao público, num espaço criado de propósito para o efeito. 

Inaugurou-se uma nova forma de comunicar e interagir com as pessoas, sobretudo com 

professores, alunos e famílias, a quem este evento se dirigiu em particular.

A Iniciativa Educação marcou presença no FIC.A em stand próprio, desenvolvido com a agência 

Tux & Gill. A par do stand, ofereceram-se 19 atividades didáticas direcionadas a diferentes 

públicos e relacionadas com a atividade dos programas AaZ, Ser Pro e ED_ON. 

Destas, destacam-se o diagnóstico da velocidade de leitura com recurso ao software Lexplore 

(em parceria com a QiPP), os jogos de psicologia cognitiva aplicada à educação (em parceria  

com o Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde da Universidade Católica Portuguesa 

e as diversas conversas e palestras com cientistas, professores e especialistas na área da 

educação.

Dos cerca de 34 mil visitantes reportados pela organização do FIC.A, estima-se que mais de  

26 mil tenham visitado o stand da Iniciativa Educação. A este número de visitantes, acrescem 

ainda cerca de 3800 que não puderam estar presentes, mas assistiram à transmissão das 

conferências em direto.



Em 2022, 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 maior destaque mediático.

Os contactos proativos com a imprensa aconteceram apenas em circunstâncias específicas 

de interesse noticioso. Estas interações, na sua maioria com a imprensa regional, visaram 

informar as comunidades locais da missão da Iniciativa Educação e, mais concretamente, 

da implementação dos programas nas regiões. Destes, resultou um volume de notícias 

modesto, ainda assim extremamente importante para estabelecer uma relação 

transparente com os parceiros e stakeholders dos programas.

Noutro âmbito, também proativo mas de natureza distinta, destaca-se a parceria mediática 

firmada com a TSF para a produção e emissão do podcast Educar tem Ciência.

Alinhada com a missão e a visão de ambas as organizações, a parceria com este órgão 

de comunicação foi determinante para cumprir as ambições de comunicação e relações 

públicas da Iniciativa Educação.

RELAÇÃO COM  
STAKEHOLDERS
MEDIA



NETWORKING

No âmbito da sua missão, e na lógica de abertura e partilha que adotou desde a sua fundação, 

a Iniciativa Educação desenvolve uma atividade de networking, que consiste na promoção de 

contactos com personalidades ou entidades nacionais e estrangeiras  

da área da educação. 

O objetivo é criar oportunidades de partilha de ideias e boas práticas que possam contribuir para 

realizar, direta ou indiretamente, a visão dos fundadores Teresa e Alexandre Soares dos Santos.

Neste contexto, a Iniciativa Educação recebeu em Portugal, em 2021/2022, um conjunto de 

delegações estrangeiras de entidades europeias com interesse pela educação. Estas delegações, 

oriundas da Bélgica e dos Países Baixos, procuraram conhecer o trabalho de intervenção  

e divulgação levado a cabo pela Iniciativa Educação.

Além dos encontros com delegações estrangeiras, também se promoveram breves encontros 

com personalidades com quem a Iniciativa Educação contacta e, em certos casos, colabora no 

âmbito dos seus programas. Entre estes, contam-se o ex-ministro da educação do Reino Unido 

Nick Gibb, a responsável pelo departamento de avaliações internacionais da Estónia Gunda Tire  

e a jornalista e autora norte-americana Natalie Wexler.
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