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Fontes de inspiração para o processo de participação

Artigo 12.º 
As crianças têm o direito de exprimir livremente a 
sua opinião sobre as questões que lhe respeitem, 
sendo devidamente tomadas em consideração as 
opiniões da criança, de acordo com a sua idade e 
maturidade. 

Artigo 13.°
A criança tem direito à liberdade de expressão. 
Este direito compreende a liberdade de procurar, 
receber e expandir informações e ideias

Artigo 29.º
A educação da criança deve destinar-se a:
Preparar a criança para assumir as 
responsabilidades da vida numa sociedade livre, 
num espírito de compreensão, paz, tolerância, 
igualdade entre os sexos e de amizade entre todos 
os povos, grupos étnicos, nacionais e religiosos e 
com pessoas de origem indígena; 

Promover o respeito da criança pelo meio ambiente.



Fontes de inspiração para o processo de participação

“as crianças e os jovens não são mais 

protagonistas passivos da vida social e, por 

consequência, da cidade”

“as cidades de todos os países, devem agir 

desde a sua dimensão local, enquanto 

plataformas de experimentação e consolidação 

duma plena cidadania democrática e promover uma 

coexistência pacífica graças à formação em 

valores éticos e cívicos, o respeito pela 

pluralidade dos diferentes modelos possíveis de 

governo, estimulando mecanismos representativos 

e participativos de qualidade”



Participação: a que nível?
“A escola: uma experiência 

de democracia

“A escola, em todos os 

seus níveis, dedica tempo 

à educação cívica. Ou 

seja, pretende ensinar as 

bases da democracia, mas a 

democracia não se pode 

ensinar, é preciso vivê-

la”

In Tonucci, F. (2019), “a cidade das crianças”, 

p. 165

modelo da "escada de participação", Adaptado de 
Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen 

participation (Vol. 35). JAIP



O processo 
Participado

De 2017 a 2020



Onde tudo começa…
Na identificação
do problema (2017)



E projetam-se 
as
primeiras 
soluções...



E das ideias, surgem parceiros e soluções...



“Fazer projetos é uma 
boa técnica para saber o 

que as crianças 
pensam…”(tonucci)

https://comunidadeseverim.wordpress.

com/proposta-1-para-o-recreio/















E porque não pensar 
no processo(em 
alternativa ao 

Impacto) 
do Projeto na 

comunidade escolar???



Uma vez que achamos que este projeto traz 
consigo oportunidades de:

Aprender sobre o clima e as alterações 
climáticas

Aprender sobre como mitigar os efeitos das alt. 

climáticas

Perceber como funciona um processo 

participativo

Dar às crianças uma voz nos processos que lhes 

dizem respeito

Ganhar uma visão de escola como laboratório de 

experiências e cidadania



De que forma vai o projeto 
(as suas atividades e 
resultados) interagir com as 
crianças no quotidiano?



Como se vão garantir os cuidados 
com a manutenção necessária 
dos diferentes equipamentos 

instalados
(ex.: cisterna, compostores, 

sensores, caudalimetros) 
e como estarão as crianças 

envolvidas?



De que forma se pretende que haja 
relação entre as aprendizagens feitas 
pela leitura desses dados presentes na 
escola para que tenham sentido e 
significado para as crianças?



Sabemos que vai haver uma AEC dedicada ao projeto, 

porque não desenvolver um laboratório experimental? 

Em colaboração com investigadores da Universidade de 

Évora, destas áreas?

Como vai funcionar? Quem vai lecionar?

○ Essa pessoa vai estar ligada ao dia a dia da 

escola?

○ À manutenção dos equipamentos que este projeto 

vai instalar? 

○ De que forma?

○ Como serão recolhidos e pensados os dados que 

são recolhidos pelos diferentes 

sensores/indicadores existentes na escola? 

Como poderão fazer a leitura dos valores sobre 

a recolha da água que existirá na cisterna, 

por exemplo? 

Temos, no ponto em que estamos, algumas perguntas sobre o 
processo:



Haverá ou não a 

possibilidade de 

que estas 

aprendizagens se 

relacionem com os 

conteúdos 

curriculares do 

programa letivo?

De que forma é que 

podem ser integrados 

os dados estudados 

na escola para terem 

significado 

atribuído pelas 

crianças? 

Como se 

relacionarão com 

as aprendizagens 

ao longo de cada 

ano e ao longo 

dos 4 anos?
E como se podem 

transformar em 

aprendizagens 

significativas 

para as 

crianças? 



O 30º nº do  
Jornal Horta das 

Notícias



Onde podem ficar a saber mais sobre a comunidade escolar hf

Página de facebook da Comunidade Escolar 

https://www.facebook.com/groups/escolahortada

sfigueiras

Site da Comunidade Escolar   

https://comunidadeseverim.wordpress.com/

Jornal Horta das Notícias - disponível no 

site da comunidade e de vez em quando em 

versão papel

https://www.facebook.com/groups/escolahortadasfigueiras
https://comunidadeseverim.wordpress.com/
https://comunidadeseverim.wordpress.com/jornal-horta-das-noticias/

