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O PROJETO
Um projeto com o objetivo de preparar
professores com conhecimentos e
metodologias para trabalharem de
forma interdisciplinar.  
.

DE REGRESSO:  PARTILHA
DE CONHECIMENTO
Após uma semana intensa, cheia de
atividades de aprendizagem e
experiências culturais, o grupo
regressou a casa com muito para
partilhar com os seus pares, novas
metodologias e muitas ideias para
trabalharem com os seus alunos..

OS RESULTADOS
Abordagens de ensino mais eficazes,
maior cooperação entre diferentes
disciplinas, professores e alunos mais
motivados. 

PREPARAÇÃO
Várias atividades precederam o fluxo de
mobilidades: divulgação do projeto,
seleção dos candidatos e a sua
preparação, criação de um glossário,
entre outras.   .

10 PROFESSORES EM
MERSIN: O CURSO
Dez professores do Agrupamento de
Escolas da Lixa viajaram até Mersin para
participarem num curso estruturado
sobre a educação interdisciplinar.

ATIVIDADES CULTURAIS 
O grupo também participou em várias
actividades culturais que lhes
permitiram uma melhor compreensão
da cultura turca.  
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O mundo de hoje é cada vez mais exigente e desafiante. É importante proporcionar aos
nossos alunos situações de aprendizagem que lhes permitam adquirir as competências
necessárias para uma verdadeira integração na sociedade e no mercado de trabalho. Eles
adquirem muitos conhecimentos teóricos, mas a transferência do que é aprendido na
escola para a vida fora da escola é reduzida e nem sempre a mais eficaz. Além disso, esta
informação teórica é processada dentro de uma determinada área temática. É necessário
saber interligar essa informação, para que os alunos possam fazer uso global dos
conhecimentos adquiridos, criando as condições necessárias para que possam desenvolver
competências essenciais, tais como pensamento crítico e reflexivo, trabalho colaborativo,
capacidade de comunicação, autonomia, perseverança na resolução de problemas... 

A missão dos professores é preparar os cidadãos para uma integração completa no mundo
à sua volta, capazes de lidar com a mudança e a incerteza; equipar os alunos com
competências que aumentem a sua empregabilidade; e acima de tudo, criar as condições
para desenvolver em cada aluno a vontade, a capacidade e os conhecimentos que lhes
permitam aprender ao longo das suas vidas. Para isso, é necessário criar um ambiente de
aprendizagem que permita o desenvolvimento destas novas competências do aluno do
século XXI.

Com a implementação deste projecto, e com o objectivo de contribuir para o
desenvolvimento deste aluno do século XXI, pretendemos proporcionar aos nossos
professores a aquisição e desenvolvimento de competências e ferramentas de educação
interdisciplinar que lhes permitam implementar um trabalho colaborativo, em torno de
um projeto comum, desenvolvido por professores de diferentes áreas disciplinares,
reunindo diferentes perspectivas para o mesmo objetivo. 

O mundo é interdisciplinar e o ensino e a aprendizagem também o deveriam ser, de
modo a preparar verdadeiramente o aluno para a plena integração na sociedade. 
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Antes do fluxo das 10 mobilidades, foram desenvolvidas várias atividades de divulgação e
preparação: constituição de uma equipa de trabalho; divulgação do projeto à comunidade
escolar; encontros on-line com o centro de formação turco - EduMore; inclusão do curso
estruturado no Plano de Formação de Agrupamento de Escolas da Lixa; criação de um
projeto eTwinning; criação de um website; criação do logótipo do projeto; elaboração e
divulgação dos critérios de seleção dos professores; constituição de um júri de seleção;
seleção dos 10 professores e sua apresentação à comunidade; encontros com os
professores selecionados; preparação pedagógica e cultural dos participantes; preparação e
assinatura dos contratos com os professores; criação de um grupo WhatsApp; compra de
bilhetes de avião e seguro de viagem para o fluxo a Mersin e reserva de hotéis; preparação
de um glossário sobre a temática para preparação linguística; aplicação de um
questionário para avaliar as expectativas dos candidatos e o seu conhecimento sobre os
conteúdos do curso estruturado; entre outras atividades preparatórias.  



1O PROFESSORES EM MERSIN 

O CURSO & AS ATIVIDADES CULTURAIS 
Novas experiências, novos conhecimentos, novos instrumentos de ensino...  

Dez professores do Agrupamento de Escolas da Lixa, Felgueiras, participaram
num curso de formação entre 13 e 18 de setembro, em Mersin, Turquia, no
âmbito do projeto Erasmus+ KA101  Aprendizagem Significativa Através da

Educação Interdisciplinar, co-financiado pela União Europeia. 
O curso, ministrado pelo EduMore Group Education Centre, visou apresentar e
discutir métodos e estratégias de ensino-aprendizagem que promovessem o
desenvolvimento do trabalho interdisciplinar, através da aplicação do modelo

educativo 5E. 
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O primeiro dia do curso começou
com uma receção de boas-vindas
pelos representantes da EduMore
e algumas atividades de
icebreaking.
Depois foi altura de focar os
tópicos do curso. O professor
Gülsüm Gök começou com uma
explicação do ensino
interdisciplinar e alguns exemplos
de investigação. Seguiu-se uma
discussão sobre os objetivos e
limitações da aprendizagem
interdisciplinar e os participantes
tiveram também a oportunidade
de partilhar algumas experiências
educativas. 
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No dia 2,  os participantes foram
apresentados ao modelo instrucional 5E, as
suas cinco fases e objetivos e discutiram o
papel dos professores e dos alunos neste
modelo. Após terem sido dadas sugestões
para a elaboração de um plano de aulas
utilizando este modelo, chegou o momento
de os participantes aplicarem os novos
conhecimentos adquiridos, preparando e
apresentando planos de aula de acordo
com o modelo de aprendizagem 5E, tendo
em conta a abordagem interdisciplinar e o
ensino diferenciado. Seguiu-se uma
discussão em grupo e a avaliação dos planos
de aula elaborados.
As atividades continuaram no Museu Mersin.
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No terceiro dia, o Professor Semih Asiret
falou sobre a utilização das ferramentas
TIC na educação e as suas vantagens na
educação interdisciplinar e diferenciada.
O grupo discutiu, também, os conceitos
de aprendizagem e atividades
significativas, abordagens inovadoras e
ferramentas TIC que permitem a
realização de uma aprendizagem
significativa. Depois disso, foi o momento
de prepararem planos de aula e
atividades interdisciplinares e
diferenciadas, de acordo com o modelo
de aprendizagem 5E (trabalho de grupo).

Depois destas atividades, o grupo visitou
Tarsus, uma cidade próxima. Tiveram
uma tarde cultural que incluiu uma visita
ao Poço de S. Paulo, ao Túmulo do
Profeta Daniel, e ao museu local. 
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No quarto dia, os professores
portugueses continuaram as atividades
de trabalho de grupo que tinham
iniciado no dia anterior. No final,
avaliaram e discutiram os planos de
aulas e as atividades preparadas pelos
grupos.  

Alguns exemplos de planos do curso:
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No quinto dia, o grupo participou numa
visita cultural à Capadócia, uma bela
região no centro da Turquia, famosa pelo
seu cenário de conto de fadas, habitações
rupestres, formações rochosas notáveis e,
claro, as centenas de balões de ar quente
que sobem ao céu todas as manhãs
durante o nascer do sol. 



DIA 6 
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No sexto, e último dia do curso, chegou o
momento de concluir as atividades de
formação. Também incluiu visitas culturais
guiadas à antiga cidade de Kanlidivane, às
grutas do Céu e do Inferno, à gruta da
Asma e ao Castelo de Maiden, perto da
cidade costeira de Kizkalesi. 



CHEGOU O MOMENTO DE DIZER ADEUS... 
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Chegou o momento de dizer adeus a uma semana surpreendente e rica, repleta de
experiências de aprendizagem e conhecimentos culturais. O grupo de professores regressou a
Portugal com tanto para partilhar com os seus pares e também com os seus alunos.  
Hasan Baba, os Professores, os seus colaboradores e o centro de formação foram muito
acolhedores e profissionais e o curso e as atividades culturais foram cuidadosamente
planeados.  

Yakında görüşürüz, Türkiye!



DE VOLTA À ESCOLA 

PARTILHA DE
CONHECIMENTO  

Os professores participantes a partilharem conhecimentos com os seus pares

No regresso à sua escola, os
professores partilharam os
seus conhecimentos com os
colegas da sua escola e das
escolas vizinhas. 
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PORQUÊ ENSINAR COM UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR?

O ensino interdisciplinar aumenta a aprendizagem dos alunos

Envolver os alunos e ajudá-los a desenvolver conhecimentos, capacidades de resolução
de problemas, auto-confiança, auto-eficácia e paixão pela aprendizagem são objetivos
comuns a todos os educadores, e a abordagem interdisciplinar promove a realização
destes objetivos.
Promove também uma aprendizagem significativa, que surge quando ocorrem
experiências significativas e duradouras na sala de aulas. Quando os professores
transmitem aos alunos uma variedade de competências e conhecimentos sobre o
processo educativo que estes vêem como significativos e duradouros, estão a promover o
envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem e ocorre uma maior
aprendizagem.

O ganho - A aprendizagem interdisciplinar fomenta a aquisição de
conhecimentos fundamentais, promove a integração de ideias de múltiplas
disciplinas e fornece uma visão sobre como aplicar conhecimentos que fazem
desenvolver a compreensão dos alunos sobre como aprender. Além disso, os
alunos são incentivados a compreender a contribuição das várias disciplinas
quando analisam problemas. Assim, a própria estrutura da aprendizagem
interdisciplinar é consistente com as características centrais da aprendizagem
significativa, pelo que se espera que os alunos encontrem uma educação
interdisciplinar envolvente e, assim, uma forma eficaz de avançar a sua
compreensão dos tópicos em investigação.

O Mundo é Interdisciplinar

Segundo o Conselho Nacional de Professores de Inglês (NCTE 1995) "as experiências
educativas são mais autênticas e de maior valor para os alunos quando os currículos
refletem a vida real, que é multifacetada, em vez de ser compartimentada em
pacotes de matérias isoladas". Os problemas do mundo real são complexos, pelo que
nenhuma disciplina sozinha pode descrever e resolver adequadamente estas
questões. Por conseguinte, não é surpreendente que formas interdisciplinares de
ensino e aprendizagem sejam predominantes e estejam a crescer. 
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O MODELO PEDAGÓGICO
DOS 5E

f a v o r e c e  a  d i m e n s ã o
i n t e r d i s c i p l i n a r  d a  a p r e n d i z a g e m ,
c o l o c a n d o  o  a l u n o  n o  c e n t r o  d o
p r o c e s s o  d e  e n s i n o  e  a p r e n d i z a g e m ,
o  p r i n c i p a l  o b j e t i v o  d o  a c t u a l
p a r a d i g m a  e d u c a t i v o .
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Os professores põem em prática os
conhecimentos adquiridos, desenvolvendo
projectos interdisciplinares com os seus
alunos. 

Projecto interdisciplinar de
Cidadania desenvolvido com as

disciplinas de História, Espanhol e
TIC (9o ano)

 

Ser um bom cidadão na escola e
na comunidade

Alguns dos projectos desenvolvidos com alunos

OS RESULTADOS

APLICAÇÃO DOS
CONHECIMENTOS
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Projecto interdisciplinar
desenvolvido com as

disciplinas de Biologia e
Saúde 

(10º ano)
 

Células & diversidade e
unidade biológica

Algumas fotos do trabalho dos alunos 
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Projecto interdisciplinar desenvolvido
com as disciplinas de Filosofia,
Português e Educação Física 

(10º, 11º e 12º anos)
 

Sarau cultural sobre 
Valores e Direitos Humanos 
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O IMPACTO DESTE PROJECTO 

  
Este projeto financiado pelo Programa Erasmus+ KA101 - Mobilidade de Pessoal
Educativo Escolar para fins de aprendizagem, permitiu a mobilidade de 10
professores do Agrupamento de Escolas da Lixa, centrando-se no seu
desenvolvimento profissional, a fim de os capacitar e motivar para a mudança que a
escola de hoje exige. No seu regresso, a divulgação das atividades de aprendizagem
realizadas num contexto internacional fomentou a partilha de conhecimentos e a
reflexão sobre essas experiências promoveu, e continuará a promover, o
desenvolvimento das competências de outros profissionais e, principalmente, a
integração e a transferência contextualizada de novos conhecimentos para a escola
e para a sala de aulas. 
O impacto do projecto foi sentido tanto a nível sistémico, na organização dos
processos de ensino e aprendizagem, como a nível das práticas e atitudes
pedagógicas do pessoal educativo, que tende a ser mais aberto à inovação educativa
e à participação em processos de colaboração que decorrem num ambiente
internacional. É também importante referir o desenvolvimento das competências
em língua inglesa dos professores participantes e a internacionalização do
Agrupamento de Escolas da Lixa. 

A escola: Agrupamento de Escolas da Lixa, Felgueiras, Portugal

A entidade formadora: EduMore, Mersin, Turkey 


