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Sumário Executivo

Este documento é a versão inicial de um conjunto de directrizes de apoio à concretização 
do Modelo de Escola Aberta em toda a Europa, a fim de se empreenderem as necessárias 
mudanças para uma abertura e uma inovação responsável. Esta versão serve de apoio às 
escolas que estão envolvidas na primeira fase de implementação e será actualizada duas 
vezes, com base na resposta que se irá receber, durante a fase de implementação alargada 
do projecto.

O Guia propõe um panorama completo da execução dos métodos de escola aberta, oferecendo 
uma clara descrição dos passos necessários de que as escolas necessitarão para se tornarem 
eixos e centros de inovação responsável, que juntarão tantos participantes quanto possível 
com o objectivo de produzirem ideias e soluções para resolver problemas e desafios locais. A 
aplicação do método OSOS em situações locais mostrará que as escolas têm muito a ganhar, 
ao incrementar ligações entre a aprendizagem formal e a informal. O Guia será um conjunto 
progressivo de directrizes que será fundamentado a partir das conclusões e dos resultados 
da sua execução e será entregue em três versões: a versão inicial, que apoiará as escolas 
envolvidas na primeira fase da execução; a versão interina e provisória, que estará disponível 
para a concretização em larga escala; e a versão final, que será o resultado fundamental do 
projecto.

O projecto OSOS visa apoiar a transformação de muitas escolas dos países participantes 
em ambientes de aprendizagem abertos à comunidade. A equipa do projecto trabalha com 
numerosos especialistas e com os coordenadores nacionais que investigam o contexto 
específico e trabalham com os governos locais para criar e estruturar a sua capacidade e a 
dos directores escolares e professores, com vista ao estabelecimento da desejada cultura 
de um ensino aberto. Um conjunto de materiais de apoio, incluindo o instrumento de auto-
reflexão do OSOS, em consonância com o Plano de Desenvolvimento da Escola Aberta, foi 
desenvolvido para apoiar as escolas à medida que elas próprias se transformam em Centros 
de Ensino Aberto. 

Este documento será usado em conjunto com a documentação das Estratégias OSOS que 
exemplificam o procedimento global do projecto sobre o modo de podermos apoiar melhor 
as escolas na sua tentativa de evoluir, transformar e reinventar as suas estruturas rumo a 
um ambiente de aprendizagem mais aberta, localizada e socialmente responsável. Neste 
enquadramento, as escolas irão realizar um co-projecto aberto, mais convincente e eficaz, uma 
co-criação, e o uso do conteúdo educacional (de provedores formais e informais), instrumentos 
e serviços para a aprendizagem e a docência personalizadas da ciência, que constituirão os 
ingredientes básicos para projectos pedagógicos inovadores. Tais projectos, olhados como 
melhores práticas, serão designados como incubadores e aceleradores na inovação escolar.

Este documento será o primeiro passo numa jornada de reforma educativa que irá requerer 
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muitos anos. Importa, porém, notar que o desenvolvimento de uma aprendizagem da ciência 
de alta qualidade exige o apoio combinado e incessante de todos os actores implicados, 
investigadores, comunicadores de ciência, governantes, produtores de currículos, formadores 
de professores de ciência, estudantes e pais.
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Dos cenários à prática
O guia orientador de uma aprendizagem 

aberta à comunidade

A inovação não é um acontecimento isolado; é um movimento. Inovação é a palavra que utilizamos quando 
uma ideia é tão bem recebida que se converte na nova norma. Uma pessoa singular, ao tentar algo de novo, 
poderá olhar-se como inovadora, mas esta prática, muitas vezes, não se transmite ao sistema inteiro. Porém, 
se as pessoas se juntarem à volta de uma ideia, partilhando os seus fracassos e os seus êxitos, isso é o que 
poderíamos chamar de inovação sistemática. Por isso, o melhor modelo que temos para a inovação é 
uma reacção em cadeia. 

Uma das mais incríveis reacções em cadeia é a da fissão nuclear. A fissão ocorre quando uma partícula 
subatómica perturba e destrói a estrutura nuclear de um átomo instável. Quando os vínculos nucleares são 
quebrados, a energia é libertada e acrescenta-se a outras partículas subatómicas que, por seu turno, podem 
perturbar e cindir outro núcleo e desencadear novamente este processo. Uma das fontes mais comuns 
de combustível é o Urânio 235 porque é já radioactivo, ou seja, é muito instável e naturalmente liberta 
partículas que poderiam causar uma reacção de fissão. Todavia, não o faz. Para induzir uma libertação 
autossustentadora, cataclísmica, de energia, são necessárias as condições justas e exactas.

A massa crítica é o termo usado para definir a condição sob a qual uma reacção em cadeia está iminente. 
Se não se obtiver a massa crítica, isso significa que, mesmo quando uma nova partícula é libertada, existe 
uma boa oportunidade de que ela não irá afectar outro núcleo e a reacção não terá seguimento. Pensemos 
numa série de pedras de dominó espalhadas de qualquer modo. O conceito de massa crítica explica apenas 
que se num dado espaço não houver matéria suficiente não irá ocorrer nenhuma reacção em cadeia. 

Uma das maiores barreiras à inovação educacional não é a ausência de grandes professores ou até o 
acesso a instrumentos adequados, é a estrutura isolacionista e a natureza dispersa de muitas escolas e 
autoridades escolares. Mesmo quando se têm os melhores professores, propondo as ideias mais originais, 
é muito improvável que uma reacção em cadeia de inovação se difunda através da organização. As pedras 
de dominó estão demasiado dispersas. As escolas deveriam pensar como podem criar uma massa crítica de 
inovadores, a condição onde está iminente uma reacção em cadeia de grandes ideias. Acontece justamente 
que os físicos nucleares têm na manga vários truques que são essenciais para criar esta condição. Tais 
truques atuam como catalisadores para o processo:

•	 	Aumente-se a massa  – quanto mais pedras de dominó se tiverem, tanto maior será a cadeia que se 
poderá criar. Busque-se o talento e obtenham-se as pessoas certas na sua escola. Quanto mais 
indivíduos inovadores houver na comunidade escolar, tanto maior será a oportunidade de eles  se 
influenciarem uns aos outros.

•	 	Aumente-se a Densidade  – Mesmo a presença de muitos inovadores não garante uma reacção em 
cadeia, se essas pessoas nunca se encontrarem. Quanto mais próximas estiverem, tanto mais provável 
será a sua participação. Dias de abertura ao público, oficinas e outros acontecimentos presenciais são 
grandes exemplos de momentos de densidade acrescida. Surgirá o espanto perante a energia inovadora 
produzida pela reunião das pessoas justas num espaço restrito.

•	 	Aumente-se a Temperatura  – A temperatura é, de facto, uma medida da velocidade com que as 
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moléculas ressaltam entre si. Planeiem-se tempos específicos para a partilha e a exploração do pessoal. 
Quanto mais oportunidades houver de os professores interagirem com outros participantes, 
tanto mais provável será surgirem estas ideias inovadoras. Abram-se os canais de comunicação 
e partilha na sua comunidade. Mobilizem-se atores locais e encoraje-se a transmissão das ideias. Haja 
abertura a contextos de aprendizagem informal e à indústria. Impliquem-se no processo mais atores e 
agentes do mundo extra-escolar.

•	 	Intensifique-se a reflexividade – Mesmo numa massa densa de material radioactivo há partículas 
que se extraviam para longe de outros átomos. Rodear o combustível nuclear de um escudo altamente 
reflexivo reorienta estas partículas desviantes para o centro de modo a aumentar as oportunidades de uma 
reacção. As práticas reflectidas podem ajudar a corrigir ideias que, de outro modo, flutuariam, esparsas, 
numa atmosfera rarefeita. Graças à auto-reflexão e à reflexão apoiada por colegas, os inovadores 
influenciam-se a si mesmos e influenciam os que se encontram à sua volta, reconduzindo as suas 
descobertas ao sistema para uma investigação mais profunda. 

As nossas escolas deveriam ser incubadoras de exploração e invenção. Deveriam ser aceleradoras 
de inovação. Deveriam promover o Ensino Aberto. Os directores escolares deveriam instaurar uma visão 
para criar experiências de aprendizagem que forneçam os instrumentos adequados e os suportes para 
que todos os discentes possam prosperar e desenvolver-se. Os professores deveriam ser colaboradores 
na aprendizagem, buscarem novo conhecimento e adquirirem constantemente novas habilidades, 
juntamente com os seus alunos. É necessária uma abordagem holística à inovação. Precisamos de 
facilitar o processo com um fornecimento do catalisador necessário:

Este é o papel previsto do projecto OSOS, para descrever e levar a cabo gradualmente o processo que facilitará 
a transformação das escolas em ecossistemas inovadores, actuando como sítios compartilhados da 
aprendizagem da ciência pelos quais directores, professores, alunos e a comunidade local repartem a 
responsabilidade, sobre os quais partilham a autoridade e dos quais todos beneficiam através do aumento 
do capital científico das suas comunidades e do desenvolvimento de uma cidadania responsável.
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Para investir no desenvolvimento 

de uma estratégia de ensino aberto à comunidade

O OSOS pode facultar às escolas participantes numerosas oportunidades para se empenharem em 
actividades locais, nacionais e internacionais com benefícios duradoiros para as direcções escolares, 
os alunos, os professores, a escola e a comunidade local. Eis aqui os principais modos como a escola 
poderia beneficiar:

1.  Proporcionar experiências únicas de desenvolvimento profissional
  ao pessoal da escola (Aumente-se a Massa)
No enquadramento do processo OSOS a criação de uma comunidade é considerada como uma 
actividade importante de desenvolvimento profissional. Facultar aos professores e às direcções 
escolares a oportunidade de se envolverem em oportunidades internacionais de desenvolvimento 
profissional é uma maneira de rejuvenescer as equipas escolares. É de esperar que cada vez mais 
professores se envolvam e contribuam para a visão partilhada da abertura da escola. As actividades 
ajudam os professores e outros funcionários escolares a adquirir novos métodos e instrumentos de 
aprendizagem e ensino, e a explorar uma variedade da prática de aprendizagem e do ensino em toda 
a Europa e fora dela. As actividades propostas do OSOS (rotuladas de incubadoras e aceleradoras, de 
acordo com os seus objectivos), são catalisadores da mudança – para os participantes e para toda a 
escola.

2.  Ligar-se a organizações de participantes, a construtores de estratégias
  e à comunidade (Aumente-se a Densidade)
A abordagem do OSOS oferece os meios para estender a aprendizagem e o ensino para lá do 
ambiente da escola. Direcções escolares, membros do pessoal e alunos podem beneficiar mediante a 
participação em actividades que os capacitam para se envolverem com indústrias locais, centros de 
investigação e centros de ciência, construtores de estratégias e membros da comunidade. Semelhante 
comprometimento de participantes pode ajudar a fazer face a desafios na escola (por ex. a motivação 
dos alunos, o êxito reduzido, as taxas de abandono escolar, os problemas de género) mediante a criação 
de vínculos com os pais e os serviços sociais, com indústrias e outras organizações que poderão ajudar 
a melhorar a relevância da aprendizagem. O envolvimento dos participantes pode ainda ajudar a elevar 
o perfil da escola localmente, melhorando o ensino e a aprendizagem, mediante o fornecimento de 
oportunidades em situações do mundo real.

3.  Alargar os horizontes dos alunos e elevar as suas aspirações
  (Aumente-se a Temperatura)
As actividades do OSOS podem habilitar o pessoal e os estudantes para colaborar com escolas parceiras 
em actividades de aprendizagem e aprender de outros estudantes e professores. Graças às actividades 
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colaborativas de outros colegas noutros países, os alunos podem ir além do manual e explorar 
dados, conhecimento e experiências de uma forma directa e imediata. As actividades propostas do 
OSOS incluem projectos e actividades que simulam o trabalho científico real (por ex. aplicações de 
nanotecnologia em diferentes sectores, agricultura orgânica e alimentação saudável, implementando 
o projecto com a indústria aeroespacial, a análise de dados de amplas estruturas de pesquisa como 
o CERN ou o trabalho de redes de telescópios robóticos). Os estudantes geram e fomentam assim 
habilidades fulcrais e a compreensão intercultural, adquirem novas perspectivas sobre a sua própria 
aprendizagem. Professores e estudantes podem também colaborar com a Internet com outras escolas 
através do Erasmus + e actividades de eTweening, que serão promovidas pelo projecto ou propostas 
pelas escolas do trabalho em rede. 

4.  Melhorar o ensino e a aprendizagem (Aumente-se a Reflexibilidade)
Se o objectivo da escola é melhorar o ensino e a aprendizagem, estimular a aprendizagem interdisciplinar 
e baseada em projectos, as escolas, no contexto do OSOS, terão ao seu dispor numerosos instrumentos 
para avaliar as suas práticas inovadoras e fornecer uma resposta válida à performance dos estudantes 
enquanto estão envolvidos nas actividades do OSOS. As actividades europeias fornecem oportunidades 
ao pessoal e aos alunos para desenvolver e reflectir sobre a aprendizagem e o ensino, juntamente com 
o pessoal e os alunos de outras escolas e organizações (como universidades, bibliotecas, museus e 
centros de ciência).

5. Elevar o perfil da sua escola
A participação em actividades internacionais indica que a escola é ambiciosa, com ousadas expectações 
para os alunos e o pessoal. Ao enviar alunos e professores ao estrangeiro e trabalhar com outras escolas 
e outras organizações no contexto do OSOS, a escola demonstrará o seu potencial para se tornar um 
ponto de referência de aprendizagem na comunidade local. A abordagem do OSOS reconhece as 
realizações únicas das escolas participantes, mediante o estabelecimento de uma rede fundamental 
de comunidades escolares de elevado rendimento e performance, que se chamarão Centros de 
Escola Aberta, demonstrando que elas actuarão como pontos de referência para todas as escolas 
participantes. Espera-se que estas escolas desenvolvam currículos inovadores e levem a cabo novos 
modos de ensino, e todos estes aumentarão a posição e a influência da escola a nível local, nacional 
e internacional.
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O Projecto OSOS visa auxiliar a transformação de um certo número de escolas em meios de aprendizagem aberta 
nos países participantes. A equipa do projecto trabalha com numerosos especialistas e com os coordenadores 
nacionais que investigam o contexto específico e colaboram com os Governos locais para reforçar a sua 
capacidade, e com os directores escolares e os professores num certo número de escolas, em vista da criação das 
desejadas culturas de aprendizagem aberta. Elaborou-se um pacote ajustado de materiais de apoio, incluindo o 
Instrumento de Auto-Reflexão OSOS, juntamente com o Plano de Acção, para apoiar as escolas, à medida que 
elas se transformam em Centros de Aprendizagem Aberta. Faculta-se ainda uma orientação aos participantes 
locais e também aos participantes a nível do sistema. 

O Guia da Aprendizagem Aberta oferece um plano claro e gradual do modo como uma escola pode 
embarcar no processo de se abrir à sua comunidade local, mediante o uso de projectos enriquecidos da 
RRI, empreendidos pelos alunos, que enfrentam os problemas da sua localidade e propõem soluções, 
estudadas com o apoio de participantes como Universidades, centros de ciência, museus e empresas. 
Apesar da natureza pormenorizada e rigorosa das suas directrizes, este documento não é uma solução 
omni-competente e não foi gizado com o fito de acorrentar uma escola a um processo inflexível. As escolas, 
segundo as suas necessidades, a sua experiência passada, as suas condições locais e a sua cultura, são assaz 
livres para seleccionar aspectos deste mecanismo e executá-los em consonância com uma abordagem 
não-linear.

Este documento há-de ser utilizado em paralelo com a documentação Estratégias do OSOS, que 
exemplificam a abordagem geral do projecto sobre o modo como poderemos apoiar melhor as escolas na 
sua tentativa de evoluir, transformar e reinventar as suas estruturas, rumo a um ambiente de aprendizagem 
mais aberto, localizado e socialmente responsável. Neste marco, as escolas possibilitarão uma co-
programação, uma co-criação aberta, mais real e eficaz, e também o uso do conteúdo educativo (a partir 
de provedores formais e informais), instrumentos e serviços para aprendizagem e o ensino da ciência, que 
constituirão os ingredientes básicos de projectos pedagógicos inovadores. Tais projectos, olhados como 
melhores práticas, são os chamados incubadores e aceleradores na inovação escolar. 

O Guia da Aprendizagem Aberta do OSOS realiza uma tentativa de combinar os serviços do OSOS num 
guia gradual.

A Fig. 1 representa um modelo de aprendizagem aberta do OSOS que expõe o processo de inovação como 
uma “reacção em cadeia”:
•	 		Precisamos de “aumentar a massa” dos inovadores
•	 		Precisamos de juntá-los para trocarem ideias e experiências (aumentar a densidade),
•	 		Precisamos de motivá-los, fornecendo-lhes instrumentos de acordo com as suas necessidades 

educativas (aumentar a temperatura),
•	 		Precisamos de reflectir sobre as suas práticas e fornecer orientação para acções futuras (aumentar 

a reflexão).

A Fig. 2 apresenta o pacote OSOS de serviços e instrumentos de apoio, organizado da mesma forma, 
para incrementar o processo de transformação. Por fim, a Fig. 3 mostra a forma de executar o Guia de 
Aprendizagem Aberta num período de três fases (três anos académicos), enquanto a escola tenta estimular, 
incubar e acelerar o processo de inovação. Este processo pode durar mais tempo, já que diferentes factores, 
internos e externos, actuariam, entretanto, como obstáculos do processo.
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Fig. 3: A possible way of implementing the Open Schooling Roadmap in a three phases period (three Academic Years) 
while the school is trying to stimulate, incubate and accelerate the innovation process. The process could last longer 
while different factors (both external or internal) could act as obstacles of the process.  
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1 Introdução
A inovação não é um evento isolado; é um movimento. Inovação é a palavra que usamos quando uma ideia é tão bem recebida 
que se transforma na nova norma. Quando uma pessoa singular tenta algo de novo, ela poderá considerar-se inovadora, mas, 
muitas vezes, tal prática não se difunde e estende a um sistema inteiro. No entanto, se as pessoas se aglutinam e reúnem à volta 
desta ideia, partilhando os seus fracassos e os seus êxitos, eis o que se poderia chamar de inovação sistemática. 

Como se referiu no recente relatório sobre “Repensar a educação. Rumo a um objectivo global comum?” 
(UNESCO, 2015), as transformações e as mudanças no mundo actual são caracterizadas por novos 
níveis de complexidade e de contradição. Estas mudanças geram tensões para as quais se espera que 
os sistemas educativos preparem os indivíduos e as comunidades, fornecendo-lhes a capacidade de 
se adaptar e de responder. A superação dos complexos desafios sociais de hoje exigirá que todos os 
cidadãos disponham de uma melhor compreensão da ciência e da tecnologia, se é que hão-de participar 
activamente e de forma responsável na tomada de decisões informada pela ciência e na inovação baseada 
no conhecimento, como se afirma no relatório recente apresentado à Comissão Europeia de “Educação 
da Ciência para uma Cidadania Responsável” (EC, 2015), concebido em 2015.

Por outro lado, nos países desenvolvidos do mundo, surge uma preocupação crescente com os níveis de 
empenhamento dos estudantes na aprendizagem da ciência na escola. Manifesta-se ele de forma mais 
óbvia nas taxas de abandono, nos baixos níveis de êxito e no distanciamento daquilo que muitos sentem 
como uma experiência aborrecida e irrelevante. No entanto, a focagem nos alunos que abandonam 
a escola encobre um problema mais grave, porque atende apenas aos visivelmente desinteressados. 
Existe um número muito maior de estudantes que obtêm um resultado razoável na escola, mas que 
não se tornam discentes auto-motivados e auto-orientados: aparentemente, talvez tenham êxito nos 
exames, mas lutam e debatem-se quando abandonados aos seus próprios meios na Universidade ou 
no emprego. As escolas e as empresas estão a tornar-se cada vez mais conscientes dos “bem-sucedidos, 
mas desinteressados”: estudantes que conseguem obter notas altas, mas não se sentem à altura dos 
desafios mais complexos que têm de enfrentar como trabalhadores e cidadãos do séc. XXI. Além disso, 
muitos estudantes com capacidade e êxito, mas desinteressados, decidem que o tipo de aprendizagem 
“praticado” na educação escolar não é para eles e, embora possuam as qualificações requeridas, decidem 
terminar a sua educação formal, abandonando a escola. Resultam daqui duas questões óbvias: 

Quais as principais características dos ambientes que são cativantes e atraentes para os estudantes?

Quais as características do projecto que, porventura, precisamos de incorporar nas actividades pe-
dagógicas para vermos alunos profundamente empenhados?

1.1 Características das Escolas Abertas à Comunidade
No enquadramento do projecto OSOS, as escolas participantes serão ajudadas a apresentar uma 
agenda de inovação que ajudará as escolas a:

•	 	Promover a colaboração com provedores de educação não-formal e informal, empresas, pais e 
comunidades locais para garantir um empenho relevante e significativo de todos os atores sociais na 
ciência e intensificar a compreensão e assimilação dos estudos científicos e das carreiras baseadas na 
ciência, da empregabilidade e da competitividade. Centrada na aprendizagem da ciência, já ao nível da 
educação primária e secundária, a agenda inovadora do OSOS propõe novos e diferentes modelos de 
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colaborações entre os participantes supra-mencionados. Ao tomar como base a melhor prática corrente, 
o método OSOS visa levar-nos para lá dos constrangimentos das estruturas presentes da aprendizagem, 
rumo a uma visão partilhada de excelência. Semelhante programa de inovação contém um grande 
potencial. Se desejarmos uma cultura forte, inovadora e aberta nas escolas, duradoira e segura de si, temos 
de habilitar os praticantes, com consciência do sistema, para o criarem, evitando gerar simplesmente 
bolsas interessantes, mas isoladas, de experimentação. Temos de instilar uma abordagem fundada num 
modelo de aprendizagem colaborativa e de inquirição entre os praticantes profissionais, originando 
assim uma abordagem mais de “esticão” do que de “empurrão”. Para promover semelhante 
abordagem nas práticas correntes de ensino, há que buscar um ponto de vista ecossistémico do lado 
das iniciativas de compensação. Mais especificamente, estas deveriam visar a obtenção dos perfis, das 
necessidades, contributos e relações de todos os atores e elementos relacionados com a escola em vista 
de um ecossistema sustentável de inovação, que funcionará à luz de um enquadramento holístico 
de aprendizagem organizacional e de promoção de inovações educativas.

•	 	Tornar-se um agente de bem-estar da comunidade. O OSOS visa apoiar as escolas no desenvolvimento 
de projectos que propõem soluções para as necessidades das suas comunidades locais. Para isso, o método 
OSOS explorará a noção de bem-estar dos alunos das escolas (incluindo conceitos de equidade, inclusão 
de género e habilitação). Mediante a criação de um modelo de colaboração com participantes locais e pelo 
recurso a actividades que exigem o envolvimento de atores diferentes, as escolas participantes conectar-se-
ão com as suas comunidades locais a um nível muito mais profundo. A adaptação das actividades implicará 
a ligação dos seus sujeitos a problemas de interesse nacional em ligação com os grandes desafios globais. 
As escolas tentarão assim “actuar localmente, mas pensar globalmente”, um mote já desenvolvido há alguns 
anos, mas ainda longe da realidade na maioria das escolas da Europa de hoje. Deste modo, as escolas 
enriquecerão o capital científico das comunidades locais e promoverão uma cidadania responsável.

•	 	Promover parcerias que fomentem a especialização, a criação de redes, a partilha e a aplicação das 
pesquisas e descobertas da ciência e da tecnologia, introduzindo assim os projectos da vida real na 
sala de aula. Os parceiros do projecto, individualmente ou em colaboração, têm desenvolvido, testado 
e promovido, desde há muito, aplicações e abordagens educativas inovadoras para as escolas europeias 
(apoiadas por relevantes dispositivos e recursos); tais abordagens promovem a partilha e a aplicação das 
descobertas da investigação de fronteira nas escolas, patrocinando os desenvolvimentos das competências 
do séc. XXI por meio de uma criativa solução de problemas, da descoberta, da aprendizagem através do fazer, 
da aprendizagem experiencial, do pensamento crítico e da criatividade, incluindo projetos e actividades que 
simulam o trabalho científico real (por ex. aplicações de nanotecnologia em sectores diferentes, agricultura 
orgânica e alimentação saudável, implementando o projecto com a indústria aero-espacial, a análise dos 
dados das amplas infra-estruturas da investigação como o CERN ou as redes de telescópios robóticos). Cada 
escola juntará representantes da indústria e das associações da sociedade civil que – em cooperação com a 
comunidade escolar – irão inspeccionar os horizontes, analisar a escola e as necessidades da comunidade 
e cooperar na ideação de projectos comuns e na proposta de soluções inovadoras.

1 Introdução
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•	 	Centrar-se no efectivo empenhamento dos pais. A agenda de inovação apoia-se na noção de capital 
científico das comunidades escolares. Embora a ciência e a tecnologia se encarem, muitas vezes, como 
interessantes para os adolescentes, semelhante interesse não se encontra reflectido no empenhamento 
dos alunos com a ciência da escola, que não consegue atrair demasiados estudantes. As raparigas, na 
maioria dos países europeus, apartam-se da ciência, e só uma minoria prossegue carreiras nas ciências 
físicas e na engenharia. As razões para este estado de coisas são complexas, mas há que enfrentá-las. 
Muitos estudantes que expressam elevados níveis de interesse pela ciência, talvez não escolham temas 
científicos porque pensam: a) que optar pela ciência leva apenas a trabalhar num laboratório; e b) que a 
ciência é para as outras pessoas. Trata-se, aqui, de problemas de identidade – da ciência e dos próprios 
estudantes. Por exemplo, o papel das famílias dos estudantes, na sua escolha da carreira futura, tem sido 
muito mais forte do que antes se acreditava. Que é que se poderá, então, fazer para modificar esta situação? A 
abordagem OSOS sugere quatro cursos de acção: empenhamento efectivo dos pais nos projectos que serão 
desenvolvidos por a) planificação: o empenhamento parental deve ser planeado e inserido numa escola 
inteira ou numa estratégia de serviço. O ciclo de planificação incluirá uma análise compreensiva e global 
das necessidades; o estabelecimento de prioridades recíprocas; a incessante monitorização e avaliação 
das intervenções; e um processo de percepção e consciência pública para ajudar os pais e os professores a 
entender e a empenhar-se no plano de Desenvolvimento da Escola Aberta. b) Liderança: a liderança efectiva 
do empenho parental é fundamental para o êxito das Estratégias da Escola Aberta do OSOS. Um programa de 
empenhamento parental é, com frequência, conduzido por um líder mais velho, embora a orientação possa 
também ser repartida no contexto de um programa ou grupo de escolas e serviços, tendo em vista uma 
direcção estratégica clara. c) Colaboração e empenhamento: o compromisso parental exige a colaboração 
activa com os pais e deve ser proactiva em vez de reactiva. Deve ser sensível às circunstâncias de todas as 
famílias, reconhecer os contributos que os pais podem fazer, e terá como fim capacitar os pais. d) Melhoria 
sustida e constante: uma estratégia de empenhamento parental deve ser objecto de apoio, monitorização e 
desenvolvimento contínuo. Isto incluirá a planificação estratégica que insere o empenho parental nos planos 
de desenvolvimento de toda a escola, de apoio constante, de apetrechamento e treino, de envolvimento 
da comunidade a todos os níveis da gestão, e um sistema contínuo de desenvolvimento e revisão baseado 
em dados.

•	 	Ensinar a Ciência em prol da diferença: Problemas de Género. Os métodos de instrução que fomentam 
a compreensão dos estudantes, permitindo, ao mesmo tempo, a implementação de diferentes métodos 
educativos poderiam contribuir para a participação e o desempenho das raparigas nas aulas de ciência 
mais avançadas, ao mesmo tempo que amparam e secundam a aprendizagem de muitos rapazes. Ao 
realizar abordagens que respeitam o facto de os estudantes serem indivíduos com necessidades diferentes 
e ao aplicar uma variedade de métodos e de abordagens na sala de aula, a escola poderá criar salas de 
aula mais inclusivas do género, mais atractivas para diferentes tipos de discentes, e não para o chamado 
“discente implícito”, ao qual se destinam e planeiam as típicas lições escolares. Isto poderia levar-se a cabo, 
por exemplo, partilhando ideias, argumentando, fazendo perguntas e analisando os dados em pequenos 

1 Introdução
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grupos de alunos que trabalham de forma cooperativa. Eis uma abordagem que claramente reduz a 
natureza competitiva da sala de aula (centrada no professor). As actividades e os projectos educativos do 
OSOS fundam-se em modelos pedagógicos que suscitam o resultado da participação proporcional de 
todos os géneros. De forma mais específica, o processo de estandardização proposto irá:

	 •	 	Adoptar e integrar experiências educativas informais e formais, que intervêm e invertem os 
modelos tradicionais de baixa participação; estimular o interesse de todos os estudantes, 
sobretudo das raparigas, a participação entusiástica e a escolha de um estudo continuado 
na matemática e na ciência; aumentar a confiança; facultar às raparigas imagens positivas da 
aprendizagem da matemática e da ciência e das carreiras profissionais correspondentes.

	 •	 	Integrar a consciência do preconceito relativo ao género em ambientes educacionais, mudar o 
compromisso, a política e a acção organizacional para remediar a sub-representação, mediante 
programas de estudantes e professores, por exemplo, departamentos de estudantes universitários 
em engenharia, ciência física ou informática, num esforço convergente para aumentar o 
recrutamento e retenção.

	 •	 	Adoptar e integrar novos cursos e currículos que sejam neutros em termos de género ou cativem 
particularmente as raparigas e as mulheres. Por exemplo, pense-se em incluir o trabalho individual, 
o trabalho em grupo e as interacções a dois, durante o tempo de uma lição, a fim de envolver uma 
variedade de diferentes formas de interacção e ajustar as necessidades dos diferentes alunos.

O OSOS identificará as “abordagens-padrão” a serem adoptadas, a sua base teórica e a base de pesquisa 
ou avaliação do “modelo”, e encarará os benefícios e os problemas relacionados com a integração na sua 
situação educativa.

1.2  Características Planeadas das Actividades da Escola Aberta
As actividades que serão levadas a cabo nas escolas participantes baseiam-se nas características essenciais 
da aprendizagem criativa; incluem-se aqui a exploração, a dinâmica da descoberta, a actividade conduzida 
pelos alunos, o empenho em questões cientificamente orientadas, a prioridade concedida aos dados nas 
respostas às questões, as formulações de explicações baseadas nos dados, a conexão das explicações 
com o conhecimento científico, a comunicação e a justificação das explicações. Estes elementos apoiam a 
criatividade como um elemento genérico nos aspectos processuais e comunicativos da pedagogia e propõem 
estratégias inovadoras de ensino que brindarão aos alunos uma elevada participação e os capacitarão para 
gerar possibilidades altamente imaginativas.

Ao mesmo tempo, a estrutura do OSOS baseia-se nos princípios nucleares do processo de Investigação e 
Inovação Responsáveis: empenho dos discentes, libertação do seu pleno potencial, partilha de resultados 
e facilitação do acesso a arquivos científicos, planificação de actividades inovadoras para todos.
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Com base nisto, as Escolas Abertas do OSOS promoverão uma série de actividades educativas sob a forma 
de projectos da vida real, que utilizarão ideias inovadoras e a criatividade e habilitarão os alunos para se 
empenharem e envolverem no processo de aprendizagem e melhorarem a sua compreensão conceptual nos 
vários tópicos científicos. Tenciona-se, pois, que as práticas e as estratégias educativas venham a permitir aos 
educadores da ciência e, especificamente, aos professores dos últimos anos da escola primária e do princípio 
da secundária identificar actividades criativas para o ensino da ciência. Além disso, a pedagogia proposta visará 
habilitar professores para inventarem novas actividades criativas ou reunirem de forma adequada partes das 
diferentes actividades educativas em cenários de aprendizagem interdisciplinar. No âmbito do projecto OSOS, 
as actividades propostas terão as seguintes quatro características. Elas devem ser:

 •		Situadas: a actividade está localizada, física ou virtualmente, num mundo que o aluno reconhece 
e que procura compreender.

•	 	Intencionais: a actividade sente-se como autêntica, absorve o estudante em acções de valor prático 
e intelectual, incrementa um sentido de actuação pessoal.

•	 	Guiadas pela paixão: a actividade congrega as paixões externas dos alunos e dos professores, 
intensificando o empenho por meio do encorajamento dos estudantes na escolha de áreas de 
interesse que sejam importantes para eles..

Estes quatro critérios podem fornecer uma lista de controlo proveitosa aos professores que formulam 
os seus planos de aprendizagem, mas também sugerir o que uma sala de aula de ciência e uma escola 
enquanto organização precisa de oferecer, para se tornar mais atraente em si mesma: um currículo 
baseado no local, projectos intencionais e significativos, ensino e aprendizagem entusiastas e 
oportunidades pervasivas de pesquisa e de desafio construtivo.

Estas actividades serão adaptadas pelos membros da Escola Aberta que envolverão representantes 
dos provedores educacionais, das indústrias, das associações da sociedade civil e até dos próprios 
estudantes. As actividades utilizadas no projecto promoverão as colaborações e a abertura das salas 
de aula à sociedade. As escolas participantes incluirão os níveis da educação primária e secundária e 
as actividades serão seleccionadas e adaptadas de harmonia com os diferentes níveis. 

1.3 As Forças Motrizes do Modelo de Escola Aberta do OSOS 
  1.3.1 Repensar como trabalham as Escolas

Existe um movimento centrado na reinvenção do paradigma tradicional da sala de aula e na 
remodelação de toda a experiência escolar – uma tendência que é, em grande parte, impulsionada 
pela influência das abordagens de aprendizagem inovadora. Métodos como a aprendizagem baseada 
em projectos e na pesquisa exigem estruturas escolares que habilitem os alunos para mudar e passar 
de uma actividade de aprendizagem a outra de forma mais orgânica, removendo os limites do horário 
tradicional. A natureza multidisciplinar destas abordagens contemporâneas popularizou a aplicação 



20

criativa da tecnologia e favoreceu os planos inovadores dos modelos escolares que coligam entre si 
cada aula e o tema. À medida que a aprendizagem se torna mais fluida e se centra no aluno, alguns 
professores e administradores pensam que as agendas deveriam ser mais flexíveis para suscitar 
oportunidades de uma aprendizagem autêntica e um espaço amplo para um estudo independente. 
A transformação do estilo de aprendizagem nas salas de aula implica igualmente deslocações no tema 
dos modelos de escolas, que adquirem uma agilidade cada vez maior e estão abertas a experimentar 
novas abordagens.

Esta tendência é, em grande parte, uma resposta à natureza manifestamente estruturada de um típico dia 
escolar que, segundo alguns, impede a aprendizagem. Tradicionalmente, as campainhas significavam 
o início e o fim de cada dia, acompanhando os alunos de aula para aula. A campainha simboliza, 
de muitos modos, a separação das disciplinas, revelando claramente que cada uma se deve manter 
separada. Nos últimos anos, muitos professores evoluíram e avançaram rumo ao encorajamento da 
aprendizagem multidisciplinar, também comummente referida como estudos integrados. A Edutopia 
descreve este modelo como combinando o “currículo de duas ou mais disciplinas, permitindo aos 
estudantes ver como as ideias estão conectadas”. Eles mencionam a colaboração, o pensamento crítico 
e a retenção do conhecimento como três resultados positivos para os alunos. O uso da tecnologia 
está no coração desta estratégia, à medida que actividades como a integração da impressão a 3D nas 
aulas de ciências e a produção de meios audiovisuais nos cursos de humanidades se tornam mais 
presentes e pervasivos.

A meta é que os estudantes compreendam as várias intersecções entre as diferentes disciplinas, 
adquirindo assim um conjunto de habilitações desejáveis na actual força de trabalho.

 1.3.2 Mudança dos Estudantes como Consumidores para Criadores

Está ocorrendo uma mudança nas escolas do mundo inteiro, à medida que os estudantes exploram os 
temas da disciplina mediante o ato de criação, e não por meio do consumo do conteúdo. Uma ampla 
selecção de instrumentos digitais está disponível para apoiar esta transformação na educação K-12 [a 
educação primária e a educação secundária como um todo]. De facto, a acessibilidade crescente das 
tecnologias móveis está a originar um nível novo e integral de conforto com a produção de meios e de 
protótipos. Muitos professores pensam que o apuramento destas habilidades nos discentes pode levar a 
experiências de uma aprendizagem profundamente atractiva em que os alunos se tornam as autoridades 
nos temas, graças à investigação, à narrativa de histórias e à produção. Outras componentes desta 
tendência incluem o desenvolvimento e a realização de jogos, o acesso à construção de programação 
que incentiva os discentes como inventores e empreendedores. À medida que os alunos se tornam 
produtores e editores mais activos dos recursos educacionais, os problemas da propriedade intelectual 
tornar-se-ão uma componente fulcral dos currículos da K-12.

1 Introdução
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1 Introdução

Existe um apoio crescente para habilitar os discentes a serem criadores que demonstram 
a sua mestria em formas que extrapassam os tradicionais testes e trabalhos de casa. Con-
textos de instrução emergentes encorajam os docentes a utilizar os instrumentos digitais 
que incrementam a criatividade, juntamente com as habilidades de produção. Esta ten-
dência implica ainda que os docentes, pouco a pouco, se estão a tornar criadores e se en-
contram, por isso, na posição de orientar actividades que implicam o desenvolvimento e 
a publicação de conteúdo educativo. Iniciativas de ampla escala como o Open Discovery 
Space (portal.opendiscoveryspace.eu) ajudaram os professores a reestruturar e moder-
nizar o processo de criar, editar e publicar materiais educativos. Tais instrumentos propor-
cionam um meio de os professores desenvolverem planos lectivos digitais, que se harmo-
nizam com as necessidades das suas salas de aula. Como professores, ganham uma maior 
familiaridade e confiança ao utilizar esses meios e podem oferecer uma orientação melhor 
aos seus estudantes. 

1.4  Guia Útil para as escolas desenvolverem os seus próprios projectos
Na nossa opinião, os ambientes escolares do OSOS deveriam proporcionar experiências de uma 
aprendizagem mais estimulante, autêntica e de ordem superior, mais oportunidades para os alunos 
participarem em práticas e tarefas científicas, utilizando o discurso da ciência e trabalhando com 
noções e instrumentos científicos. Ela enriqueceria e transformaria os conceitos e as ideias iniciais 
dos estudantes, que poderiam actuar como recursos ou barreiras às ideias emergentes. Os ambientes 
escolares do OSOS deveriam oferecer oportunidades para uma docência delineada e ajustada às 
necessidades particulares dos alunos, enquanto ela forneceria incessantes medidas de competência, 
fundamentais para o processo de aprendizagem que pode ajudar os professores a trabalhar de uma 
forma mais eficaz com os indivíduos e a deixar um registo de competência, que é convincente para 
os alunos. 

O envolvimento das escolas no projecto OSOS não impõe a execução de uma estratégia específica 
relativamente à abertura. Graças à colaboração intensiva entre a comunidade escolar e a equipa do 
OSOS, intentamos examinar cada colaboração como um caso separado. De um modo geral, porém, 
o objectivo do OSOS é fornecer um guia útil e desenvolver um mecanismo de apoio contínuo para 
secundar a direcção escolar e também os professores, ao longo do processo de transformação e 
mudança. Neste relatório, apresentamos um modelo estratégico de concretização e indicadores 
correlatos que poderiam servir de rota para se cumprir a inovação no cenário da escola.

Note-se, porém, que no caso de cada escola em cada país participante é necessário examinar múltiplos 
factores, antes de se pôr em acção um plano e um modelo de execução. Factores a ter em conta são, 
em cada caso, os seguintes: legislação local e directrizes educativas habitualmente utilizadas no lugar, 



22

cultura educativa local, estatuto actual das escolas relativamente ao currículo existente/aos recursos 
educativos existentes/às abordagens pedagógicas escolhidas, o estatuto presente da(s) escola(s) 
relativamente à disponibilidade da administração/do professor perante a aceitação da inovação 
educacional e a adopção de uma cultura escolar aberta, o estatuto corrente das escolas quanto à infra-
estrutura tecnológica existente, o estatuto vigente dos trabalhadores (funcionários governamentais/
administradores escolares/professores/estudantes), escala de colaboração relativamente ao número 
de escolas/professores/estudantes/outros participantes, duração da colaboração, orçamento total 
atribuído.

Na Europa, há muitos sistemas escolares diferentes. Um parâmetro importante e deveras crucial para a 
introdução da inovação no contexto escolar é o grau de autonomia a nível escolar, e a diversidade de 
níveis de autoridade dentro das escolas. O maior desafio para o OSOS é encontrar modos de propor 
actividades e esquemas que poderiam ser utilizados nas direcções escolares em países com um nível 
relativamente baixo de autonomia (por ex. Grécia, Portugal, Itália, França), enquanto se atenderia, ao 
mesmo tempo, a sistemas educacionais que se podem categorizar como autónomos (por ex. Finlândia, 
Holanda). Nestes países, as direcções escolares tendem a desempenhar um papel mais administrativo, 
o qual exige à direcção escolar uma focagem em aspectos motivacionais.

O Guia OSOS pode olhar-se como uma metodologia de transformação organizacional, capacitando 
os agentes da mudança para introduzir a táctica inovadora do OSOS. Metodologias de renovação 
organizacional bem conhecidas prescrevem um itinerário recomendado de estádios ou fases, que 
consistem em actividades particulares a levar a cabo, a fim de se alcançar uma mudança duradoira. 
Em comparação com as metodologias de mudança organizacional mais populares, o Guia OSOS inclui 
os seguintes passos, que se hão-de considerar como apropriados para sistemas de educação com 
elevado nível de autonomia no âmbito escolar: 

•	 	Inspiração e estabelecimento da necessidade de mudança

  Em alguns países da Europa Ocidental professores e direcções escolares decidem conjuntamente sobre 
as suas escolhas pedagógicas. Em certos países, os professores têm a última palavra nesta matéria. 
Para as escolas inovadoras e para as escolas mais tradicionais, este passo proposto é uma parte vital 
de um plano tendente à realização da inovação. Nas escolas inovadoras, existe a necessidade de 
inspirar os professores, porque a iniciativa do OSOS pode ser uma das várias inovações propostas 
que uma escola leva a cabo. Por conseguinte, os professores precisam de ser convencidos de que o 
projecto OSOS é mais relevante do que outras opções. Nas escolas tradicionais, a ênfase pode colocar-
se sobre a urgência de mudança. Estas escolas (que constituem a grande maioria na Europa) têm 
menos experiência com projectos inovadores. As direcções escolares e os professores nestas escolas 
devem tornar-se conscientes da necessidade de mudança. Este passo, a inspiração dos professores e 
do pessoal, deve considerar-se como um processo contínuo durante todas as fases da execução e na 
maior parte das ocorrências, como uma das principais tarefas do director escolar. 
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•	 	Estabelecer uma equipa de mudança

  Na maioria das escolas, as inovações começam em dimensão reduzida. Uns quantos professores 
inovadores, juntamente com a direcção da escola abrem o caminho e estimulam os seus colegas ao 
longo da execução. No princípio, as direcções escolares envolverão professores com baixos níveis 
de resistência à mudança. Durante as fases do processo, os professores procuram, com frequência, 
outros agentes de mudança para uma ulterior implementação do projecto também noutras matérias. 
O papel da direcção escolar é encontrar os primeiros e raros agentes e facilitar o seu trabalho. Este 
apoio poderia incluir um apropriado esquema de compensação de tempo.

•	 	Habilitar a equipa de mudança

  Os agentes de mudança hão-de ser apoiados pela administração das escolas durante as fases de 
concretização. Se possível, os agentes de mudança olhar-se-ão como modelos a seguir nas suas 
escolas. Em segundo lugar, os agentes de mudança precisam de ser apoiados pelos persistentes 
esforços inspiradores das direcções escolares. 

•	 	Mudança organizacional

  A implementação da mudança exige um professor para experimentar com abordagens pedagógicas 
inovadoras (na perspectiva dos docentes). Do ponto de vista organizacional, a direcção escolar 
necessitará de criar um ambiente que patrocine a experimentação, celebrando o êxito e olhando os 
fracassos como oportunidades únicas de aprender. Nas organizações de verdadeira aprendizagem, 
os professores são apoiados para assumirem riscos necessários (todas as mudanças ocorrem com a 
assunção de risco e de incerteza percebida) e se sentirem apreciados, quando partilham os êxitos e 
os fracassos. 

1 Introdução
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Antes de as escolas poderem embarcar em práticas inovadoras, carecem de uma visão clara e de lide-
rança. Mais especificamente, os directores escolares precisam de criar uma visão partilhada sobre o modo 
como a educação da ciência poderá lidar melhor com as necessidades de todos os discentes e desen-
volver um plano que traduza e transplante a visão para a acção. Esta visão e estes processos de planifi-
cação devem basear-se numa visão holística do grau habitual de inovação da escola. Esta sinopse trans-
parente permitirá uma planificação mais ajustada para fazer face a problemas específicos que cada es-
cola defronta, optimizando assim os esforços para superá-los. A visão começa com uma discussão so-
bre o modo e o motivo por que uma comunidade deseja modificar a aprendizagem. Uma vez clarifica-
dos estes objectivos, as descobertas da ciência e da pesquisa podem usar-se para abrir novas possibili-
dades em vista da concretização da visão que, de outro modo, ficaria fora de alcance. Pode, então, ocor-
rer uma série de mudanças no sistema: quando cuidadosamente planeados e ponderadamente aplica-
dos, os projectos inovadores podem acelerar, alargar e expandir o impacto das práticas de docência efi-
cientes. No entanto, para serem transformadores, os docentes precisam de ter o conhecimento e as ha-
bilidades, a fim de retirarem toda a vantagem dos processos e dos resultados das actividades baseadas 
em projectos. Além disso, os papéis de professores e formadores de professores, dos pais e dos discen-
tes precisarão todos de se modificar à medida que a inquirição científica possibilita e oferece novos ti-
pos de experiências de aprendizagem.

Construir e estruturar a capacidade do docente e do director é vital para uma transformação bem-suce-
dida. Uma estratégia de mudança com êxito exige desenvolvimento profissional, a resposta e o apoio a 
professores, juntamente com uma monitorização bem estudada e um sistema de avaliação. A capacida-
de organizacional, a planificação estratégica e a garantia da qualidade são parâmetros cruciais, duran-
te a jornada de transformação.

As Escolas Abertas devem fornecer oportunidades de aprendizagem não só a estudantes, mas também a 
professores. Sem dúvida, qualquer modificação significativa no modo como a instrução é levada a cabo 
exige uma supervisão atenta da mudança. O desenvolvimento profissional deve olhar-se como uma par-
te incessante e integrada das carreiras docentes dos professores. O habitual desenvolvimento praticado 
exige uma planificação cuidadosa, actividades inseridas no trabalho e na prática, ligadas directamente 
ao currículo, uma boa dose de avaliação suplementar e integrada que recorra a várias técnicas de valo-
ração, o tempo adequado, o financiamento contínuo e a disposição dos educadores para assumirem pa-
péis novos e ampliados. As direcções escolares e os professores têm de investir tempo e recursos, a fim 
de originarem uma execução bem-sucedida e um desenvolvimento profissional.

Há uma série de desafios que as direcções escolares hão-de ter em conta, quando planificam e dão cum-
primento à aprendizagem profissional dos seus docentes:

•	  Selecção e introdução de ideias, de modo que fomentem a confiança e o interesse;

•	  Harmonia entre a liderança e o controlo do administrador relativamente à autonomia e à independên-
cia do professor;

2 Aumente-se a Massa e a Densidade
Importa estar atento e buscar talentos e obter as pessoas certas na sua escola. Quanto mais indivíduos inovadores 
houver na sua comunidade escolar, tanto maior a oportunidade de eles se influenciarem entre si. Dias abertos ao público, 
oficinas e outros acontecimentos em pessoa são grandes momentos de densidade acrescida. E não faltará o enlevo perante 
a energia inovadora produzida pela reunião das pessoas certas num espaço fechado.
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•	  Planificação, iniciação e monitorização da implementação de uma formação que inspira ambição en-
quanto oposta à ambivalência;

•	  Apoio constante da concretização diligente, mesmo em face dos desafios ou obstáculos; e

•	  Reconhecimento, celebração e recompensa dos empreendimentos e êxitos, de uma forma que apoie 
uma mudança positiva.

Estes factos relevam e acentuam a necessidade incessante de mudar, de alterar as práticas docentes nas 
escolas atuais. Esta modificação só se poderia criar através de oportunidades de aprendizagem profis-
sional, que confirmam a aceitação e a familiaridade com métodos pedagógicos, incluindo o desenvol-
vimento de tecnologias.

A secção seguinte descreve as acções iniciais que precisam de ser intentadas pelas direcções escolares 
que estejam dispostas a aceitar o desafio proposto pelo OSOS. O capítulo inclui conselhos e sugestões 
para o êxito, que poderão facilitar o processo.

2.1   Estabelecer e Habilitar uma Equipa de Mudança
A fase inicial é a concentração na análise das necessidades da escola e visa identificar áreas em que a es-
cola pode patentear melhor as abordagens e os projectos inovadores. O desenvolvimento de uma mas-
sa crítica de Agentes de Mudança, professores inovadores que partilharão a visão do director escolar 
de encaminhar a escola para o nível seguinte, é da maior importância nesta fase. Os cenários inovado-
res iniciais instauram-se para inaugurar práticas orientadas para o futuro e fazer experiências com da-
dos e recursos científicos, e com serviços tecnológicos e práticas inovadoras. Nesta fase, o projecto OSOS 
oferece uma rica base de dados de iniciativas criadoras com acesso a numerosos recursos, directrizes e 
apoio (também na Internet mediante webinars [seminários na rede] e hangouts [para videochamadas]), 
e ainda exemplos de coordenação dos planos de acção que proporcionam oportunidades de financia-
mento para a realização dos planos de acção da escola, centrados no desenvolvimento profissional dos 
docentes e na adopção do Plano de Acção para as escolas participantes. Cada escola deve, certamen-
te, esforçar-se por incluir todos os membros numa jornada em prol da mudança. Todavia, a resistência a 
esta mudança é sempre uma possibilidade e o OSOS faculta um conjunto de acções que fazem face ao 
problema. Todavia, é de esperar que, ao discutir-se o modelo da escola aberta, a administração da K-12 
envidará esforços significativos para cultivar uma incessante atitude de desenvolvimento do professor, 
não pelo fornecimento de aconselhamento externo aos professores, mas pelo encorajamento à partilha 
aberta de recursos e experiências (positivas e negativas) no seio da escola e fora dela.

2.2  Apoiar a Mudança do Comportamento
Além da formação, destinada a introduzir os professores na inovação na sua rotina quotidiana, eles 
terão de levar a cabo uma mudança no comportamento e adoptar uma nova cultura e filosofia. Para 

2 Aumente-se a Massa e a Densidade
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que o método do OSOS apoie esta mudança, devemos introduzir um sólido enquadramento teórico 
e destacar as acções principais, que importa empreender. Há quatro pré-requisitos fulcrais para ace-
lerar e estabelecer a mudança no ambiente escolar:

•	 	 Um objectivo em que se acredite: “Mudarei, se acreditar que o devo fazer”. A primeira e mais impor-
tante condição para a mudança é identificar um objectivo em que se acredite. No nosso caso, de-
vemos persuadir os professores acerca da importância da bibliografia científica em termos de valor 
social, da relevância para os seus alunos e para o desempenho pessoal, mediante a aprendizagem e 
o ensino destas matérias importantes. Devemos arquitectar cuidadosamente uma “história de mu-
dança”, que realce os benefícios que o projecto pode oferecer a todos os atores implicados. Além 
disso, devemos cultivar um sentido de comunidade, levando o professor a sentir-se parte de uma 
equipa multinacional coesa e integradora. Esse sentido de pertença revelar-se-á deveras importan-
te para motivar os docentes e lhes pedir que deem, em seguida, os passos possivelmente “doloro-
sos” de aprender novas habilidades. 

•	 	 Sistemas de reforço: “Mudarei, se tiver algo para ganhar”. Sob um ponto de vista puramente beha-
viorista, a mudança só é possível, se existirem mecanismos de condicionamento formal e informal. 
Estes mecanismos podem reforçar o novo comportamento, penalizar o antigo ou, preferentemen-
te, os dois. No nosso caso, podemos utilizar padrões de reforço informal, a fim de levar os professo-
res a empenhar-se mais no nosso projecto. Uma curta lista de tais métodos poderia incluir compe-
tições, desafios, promover o melhor professor que criou um projecto ou um plano de lição, ofere-
cer, por exemplo, como recompensa, a participação numa escola de Verão.  

•	 	 Habilidades requeridas para a mudança: “Mudarei, se tiver as habilidades corretas”. Uma mudan-
ça só é possível, se todos os atores implicados possuírem o conjunto correto de habilidades. No caso 
do projeto OSOS, garantiremos que o nosso programa de treino e formação é delineado para que 
os professores adquiram todas as habilidades de que necessitam, técnicas e pedagógicas. 

•	 	 Modelos consistentes: “Mudarei, se outras pessoas mudarem”. Será necessário estabelecer um certo 
número de “líderes de mudança”, actuando como modelos para a comunidade dos professores. Estes 
docentes, muito activos e competentes, serão para os seus colegas uma demonstração da ideia de 
que a mudança é, de facto, exequível e benéfica para eles. Para tal se conseguir, teremos de identi-
ficar os elementos indutores entre os professores participantes e ter uma atenção especial em mo-
tivá-los, apoiá-los e encorajá-los.

2.3   Promover a Aprendizagem em Equipa e a Colaboração entre o Pessoal da 
Escola

Os dias de abertura das escolas ao público deveriam promover o trabalho profissional e a aprendiza-
gem de culturas que motivam os professores e os directores escolares. Acalentar um desejo e promo-
ver nas escolas a capacidade de aprender e melhorar em conjunto ajudará os professores e os direc-
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tores escolares a adaptarem-se melhor às necessidades variáveis dos discentes e da sociedade. A mo-
tivação pode ser influenciada por factores internos e externos, e deveria ter-se em conta ao conside-
rar-se o recrutamento e a captação do pessoal. A colaboração, a liderança repartida e a criação de re-
des proporcionam um potencial significativo para uma cultura profissional que numa escola aberta 
favorece o trabalho e a aprendizagem. A escola aberta baseia-se num ethos e numa cultura partilha-
dos em torno da aprendizagem e da melhoria em grupo. A escola é caracterizada pela sua promoção 
da aprendizagem e colaboração em equipa, que se encara como uma direcção marcante em prática 
transformadora. Num contexto de escola aberta, desenvolver-se-á uma série de disposições entre os 
membros do pessoal e permitir-se-á que elas floresçam.

2.4  Estabelecer uma Cultura de Pesquisa, Exploração e Inovação
Estabelecer uma cultura de pesquisa, de exploração e inovação é uma das dimensões nucleares do 
conceito de aprendizagem aberta, ligado às oportunidades de o pessoal inovar, assumir riscos e fazer 
experiências num espírito de inquirição e de disponibilidade aberta que leva a uma melhor apren-
dizagem. Isto estimulará a motivação e a proficiência dos docentes para se empenharem na pesqui-
sa com o objectivo de informar e facilitar a acção em todo o sistema. Os investigadores deveriam ter 
a oportunidade de difundir o seu trabalho, de partilhar a sua competência e de trocar informação e 
ideias com os alunos e os professores.

2.5  Estabelecer uma cultura de confiança e de profissionalismo
É importante estabelecer uma cultura de confiança e de profissionalismo como uma condição 
que favorece a aprendizagem num contexto de escola aberta. A mudança na cultura é crítica 
para garantir que os professores se sintam apoiados e habilitados a assumir novos papéis, e para 
afiançar que o seu trabalho quotidiano e as suas interacções estejam em sintonia com o plano 
e a visão de uma aprendizagem aberta. A confiança habilita os indivíduos a alcançar a sua me-
lhor identidade e origina um sentido de responsabilidade partilhada no meio do pessoal. A res-
ponsabilidade partilhada pode incentivar sentimentos de confiança mais fortes entre professo-
res e directores escolares. Os directores escolares que confiam nos professores e os tratam como 
profissionais poderão também convidar os docentes a participar com eles na direcção da escola; 
isto indicará que os professores têm uma influência substancial nas decisões baseadas na escola, 
sobretudo em torno de problemas de ensino e aprendizagem. Os professores sentem-se melhor 
ao experimentarem múltiplos chapéus – assumindo formal e informalmente papéis como coor-
denadores de equipa por ano e grau, formadores de professores e instrutores. Neste novo para-
digma, os docentes assumem assim, muitas vezes, responsabilidades que os directores reservam 
para si, como empregar ou arranjar pessoal, criar novas agendas escolares, desenvolver parcerias 
com organizações ou empresas exteriores à escola e até lidar com financiadores. Numa cultura 
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de confiança e de profissionalismo, os directores escolares valorizam as amplas experiências e a 
riqueza de conhecimento dos seus professores e querem que eles sejam participantes activos na 
construção e na configuração do desenvolvimento profissional. Ao delinearem o seu próprio de-
senvolvimento profissional, os docentes comprometem-se muito e trabalham de forma produti-
va com os seus colegas para garantir que o desenvolvimento profissional se oriente para o cresci-
mento, se construa de forma colectiva, seja específico quanto ao contexto e se inscreva na escola. 

2.6  Modelação e Incremento da Orientação da Aprendizagem
A orientação é o ingrediente essencial que liga todas as partes separadas da Escola Aberta. A orientação da 
aprendizagem fornece a linha e o rumo para a aprendizagem, assume a responsabilidade de pôr a aprendiza-
gem no centro da missão da escola e traduz a visão em estratégia, para que as acções de organização sejam 
consistentes com a sua visão, os seus objectivos e os seus valores. Está no cerne da prática quotidiana das esco-
las abertas. Ao empenharem-se na aprendizagem profissional como Agentes de Mudança e ao criarem as con-
dições para outros fazerem o mesmo, os directores escolares configuram e defendem esse profissionalismo na 
escola e para lá dos limites da escola. Os directores escolares têm um papel vital no estabelecimento de uma cul-
tura de aprendizagem, na promoção e facilitação da aprendizagem organizacional. São responsáveis por mol-
dar e influenciar o trabalho e as estruturas administrativas, a fim de facilitar o diálogo profissional, a colabora-
ção e a permuta de conhecimento – tudo elementos cruciais para promover a aprendizagem organizacional 
nas escolas. Têm de criar um ambiente seguro e fidedigno em que as pessoas possam modificar o seu compor-
tamento, tomar iniciativas, experimentar e entender que delas se espera a transformação do status quo. Quer 
isto dizer que os directores escolares precisam também de desenvolver a capacidade para desafiar os seus pró-
prios hábitos e os modos correntes de pensar e agir. Precisam de se dar conta de que tornar-se uma Escola aber-
ta exige adaptabilidade e criatividade e depende do modo como eles interagem com o seu pessoal, sobretu-
do quando este resiste à mudança. Nas Escolas Abertas, o pessoal é encorajado a participar na tomada de deci-
sões. A liderança distribuída desenvolve, aumenta e é favorecida pela colaboração, pelo trabalho em equipa e 
pela participação nas comunidades e redes de aprendizagem profissional. Os dados de investigação mostram 
que os professores tendem a apresentar um maior sentido de auto-eficácia e uma maior satisfação no traba-
lho, quando lhes é ofertada a oportunidade de participar na tomada de decisões na escola. Os dados mostram 
igualmente que os directores das escolas mais bem-sucedidas em desafiar as circunstâncias estão intensamen-
te empenhados e encarregados pelos pais e pela comunidade mais alargada. Os esforços para melhorar o ren-
dimento de alunos de fraco desempenho exigem que os directores escolares se envolvam mais com parceiros 
para além da escola, como empresas locais e organizações comunitárias. Embora os directores escolares devo-
tados sejam a chave para o êxito das Escolas Abertas, o apoio dos governantes, administradores e de outros lí-
deres do sistema (por ex. autoridades educativas locais, conselheiros pedagógicos, etc.) é crucial. Eles estimu-
lam a aprendizagem e o desenvolvimento profissional, promovem inovações e a colaboração entre escolas e 
ajudam a disseminar a boa prática. Sem o apoio do Governo para a colaboração e a aprendizagem colectiva, as 
Escolas Abertas continuarão a actuar isoladas, se é que actuam, sobretudo numa época de responsabilidade. 

2 Aumente-se a Massa e a Densidade



Escolas 
abertas

e conscientes,
que promovem

a inovaçãoEscolas que
encorajam a 

personalização 
e a colaboração

3
Aumente-se

a Temperatura



31

O OSOS visa ajudar as escolas a estabelecer uma colaboração efectiva com participantes externos, 
através do desenvolvimento de uma Rede Europeia de escolas, de centros de ciência, museus, in-
dústrias e comunidades locais. O OSOS estabelecerá uma base/experiência comum para “conectar” 
professores entre escolas e organizações externas, dentro e fora dos limites nacionais – enleando
-os numa troca incessante de experiências através da escola, das regiões e países. Uma comunida-
de alargada (para lá da escola) de prática pode facultar uma estrutura que fomente o crescimento, 
a partilha de experiências e de melhores práticas, reforce os objectivos de aprendizagem. Parcerias 
e a construção da capacidade de mudança são, nesta fase, igualmente importantes. Por exemplo, 
uma pareceria de educação público-privada tem o potencial para ser um catalisador importante 
de mudança sistémica. Os Centros da Ciência e os Museus podem igualmente catalisar o proces-
so de transformação, inserindo a sua cultura aberta e criativa. Grupos de apoio de organizações de 
investigação podem brindar bastidores peculiares e exclusivos sobre o modo como a ciência atua 
e como os cientistas trabalham. Comunidades e empresas locais, e ainda parceiros industriais, po-
dem, a este nível, contribuir para a abertura da escola. A selecção dos parceiros far-se-á segundo o 
Plano de Desenvolvimento Escolar e as necessidades reais da escola. Estas comunidades partilham 
a responsabilidade sobre a aprendizagem dos estudantes e desenvolvem actividades educativas 
inovadoras e relevantes, relacionadas com as necessidades escolares. No contexto das actividades 
educativas propostas, a consolidação da boa prática será alcançada mediante:

•	 	Introdução na sala de aula de um conjunto único de recursos e instrumentos digitais, que se baseiam 
nos problemas do mundo real. Os recursos envolverão os alunos na descoberta dos seus próprios proble-
mas, no teste de ideias (desde as pequenas às grandes ideias na ciência), no acolhimento de feedback no 
trabalho de colaboração com outros estudantes ou praticantes para além da sala de aula. Os instrumentos 
de aprendizagem electrónica (eLearning) proverão plataformas que reforçam a aprendizagem, favorecem 
o pensamento e a resolução de problemas, configuram actividades e orientam a prática, representam da-
dos de modos diferentes e formam parte de uma abordagem educativa coerente e sistémica.

•	 	Fornecimento aos alunos e aos professores de mais oportunidades para avaliar a qualidade do 
seu próprio pensamento e dos seus produtos para feedback, reflexão e revisão.

•	 	Concessão aos alunos e aos professores da oportunidade de interagir com cientistas no activo, 
apreender o feedback de múltiplas fontes.

•	 	Construção de comunidades locais e globais onde professores, formadores de professores, 
agentes governamentais da educação, pais, estudantes, cientistas praticantes e outros mem-
bros interessados da sociedade estão incluídos, de modo a expandir o contexto de aprendiza-
gem para lá das paredes da escola e difundir as oportunidades do desenvolvimento profissional 
dos docentes. Isto implicará ajudar os professores a pensar de modo diferente acerca dos alunos e 
da aprendizagem, a reduzir as barreiras entre alunos e professores enquanto discentes; e suscitará 
novas parcerias entre professores, alunos e pais. 

3 Aumente-se a Temperatura
Quanto maior for o número de oportunidades para os professores interagirem com outros participantes, tan-
to maior será a probabilidade de as ideias inovadoras se porem em movimento. Abram-se os canais de comunica-
ção e de partilha na comunidade própria, mobilizem-se atores locais e estimule-se a transmissão de ideias. Haja abertura a 
contextos de aprendizagem informal e à indústria. Envolvam-se no processo mais atores do mundo exterior à escola.
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Nesta fase, o intuito é difundir as práticas inovadoras em numerosas áreas (currículos, empenhamento dos 
pais, interacções com agentes fora da escola) da operação escolar. O método OSOS visa encorajar a aceita-
ção de práticas de aprendizagem baseadas em projectos e nos recursos e empenhar uma comunidade esco-
lar mais ampla (envolvendo mais professores nos projectos e nas iniciativas, o pessoal técnico, pais, membros 
da comunidade, indústria local) na implementação de projectos inovadores em diferentes áreas curriculares; 
intenta igualmente reflectir sobre o uso dos instrumentos, recursos e práticas, mediante a metodologia de 
avaliação sistemática que será instituída para actuar como sistema de referência em prol do desenvolvimen-
to da escola como Escola Aberta. Esta fase tenciona gerar o crescimento firme e propício de novas metodolo-
gias de aprendizagem conducentes a uma melhoria incessante. O desenvolvimento de fortes comunidades 
de prática em torno dos projectos dirigidos pela escola é encarado como um elemento crucial no êxito das 
intervenções propostas. Nesta fase, o OSOS oferece numerosos instrumentos para as comunidades escola-
res. Afora a construção da comunidade e dos instrumentos de apoio, numerosas ferramentas para a criação 
e a distribuição de conteúdo estarão disponíveis para os alunos e professores. O objectivo é ajudá-los a tor-
narem-se criadores de actividades educativas, que reflectirão sobre as reais necessidades educativas das suas 
salas de aula e facultarão igualmente soluções para as suas comunidades locais. Conseguirão assim adoptar 
e assimilar o conteúdo existente, enriquecê-lo com numerosos recursos e instrumentos, a fim de fornecerem 
soluções integradas aos problemas locais. A equipa do OSOS adoptará o seguinte processo de quatro passos 
na orientação dos alunos para desenvolverem os seus projectos:

•	 	Sentir: Os alunos identificam problemas nas suas comunidades locais. Podem também seleccionar 
tópicos relacionados com os desafios globais. Analisam problemas e tentam empenhar-se e entrar 
em contacto com os que por eles são afectados; discutem as suas ideias em grupos e gizam um pla-
no de acção baseado em dados científicos. 

•	 	Imaginar: Os alunos prevêem e desenvolvem soluções criativas que podem ser facilmente repli-
cadas, alcançar o maior número possível de pessoas, gerar mudanças de longa duração e que têm 
um rápido impacto. Entram assim em contacto com atores externos, buscam dados para apoiar as 
suas ideias e propõem uma série de soluções.

•	 	Criar: Os alunos concretizam o projecto (tendo em conta os problemas relacionados da RRI [Res-
ponsible Research and Innovation] e interagem com participantes externos para comunicar as suas 
descobertas.

•	 	Partilhar: Os alunos compartilham as suas histórias com outras escolas na comunidade e nos meios 
de comunicação locais.

COMO ENRIQUECER A SALA DE AULA COM A RRI

A integração dos princípios da Responsible Research and Innovation [Investigação e Inovação Re-
sponsáveis] pode ser fortemente benéfica para os estudantes, já que ela os apoia no incremento do 

3 Aumente-se a Temperatura
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pensamento crítico e nas habilidades de aprendizagem colaborativa, integrando e acolhendo, ao 
mesmo tempo, um empenhamento pedagógico multidisciplinar e mais forte, que é crucial para a con-
secução de uma sociedade de cidadãos responsáveis. Por isso, é essencial ao projecto do OSOS planear 
directrizes que apoiarão o cumprimento dos projectos de alunos de ciência, enriquecidos pela RRI.

•  Ao investigar projectos de alunos, podem activar-se considerações críticas sobre o equilíbrio do gé-
nero e a inclusão social, enquanto se aprende acerca dos diferentes papéis e níveis de competência 
necessários nas actividades colaborativas e se reflecte sobre a sua importância em contextos reais. 

•  Os professores podem dedicar algum tempo à identificação e à reflexão sobre aspectos fulcrais 
da RRI, relacionados com lições particulares. 

•  Jogos de reflexão e de discussão podem utilizar-se para desencadear conversas e debates so-
bre problemas sociais, problemas científicos, aspectos éticos e legais de tópicos específicos. Con-
siderações sobre a sustentabilidade e os aspectos éticos de certos processos científicos deve-
riam igualmente abordar áreas da RRI de antecipação e reflexão, e poderiam facilmente levar-
se a cabo em discussões na sala de aula. 

•  Identificação de questões de pesquisa atractivas, que os alunos poderiam resolver mediante o re-
curso a métodos científicos utilizados, com frequência, em metodologias de investigação. Em parti-
cular, a organização de eventos (como oficinas, exibições, dias de abertura ao público ou feiras esco-
lares), com o fito de difundir os resultados de uma actividade ou de um projecto escolar, favorece a 
aquisição de comunicação e das habilidades de reflexão e pode ser particularmente relevante para os 
processos da RRI, se implicar participantes como os pais, especialistas externos e comunidades locais. 

•  Antes da introdução dos princípios da RRI, os docentes deveriam também embarcar num proces-
so de auto-reflexão, para determinar até que ponto as suas práticas seguem a orientação da RRI. 
Os professores podem ainda desenvolver planos de lições e/ou procurar cursos de desenvolvimen-
to profissional.

As secções seguintes descrevem as acções que precisam de ser empreendidas pelas direcções escola-
res determinadas a aceitar o desafio de abertura, proposto pelo OSOS. Expõem as instruções em vis-
ta do êxito, que podem facilitar o processo.

3.1  Criar uma responsabilidade partilhada pela aprendizagem do aluno
Antes de mais, há que estabelecer uma cultura de aprendizagem que valorize a necessidade de aprender, 
a necessidade de os estudantes aprenderem a aprender, adquirirem a auto-orientação e apurarem uma 
atitude académica que potencialmente os ajudará a encarar carreiras científicas num futuro próximo. Esta 
cultura é estabelecida comummente mediante a criação de um conjunto claro e visível de valores nuclea-

3 Aumente-se a Temperatura
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res, que, em seguida, se reflectem no projecto da escola, no modo como os alunos são iniciados e orien-
tados na escola, naquilo que é avaliado e na linguagem consistente utilizada na escola, incluindo o que é 
afixado nas paredes. Uma compreensão e reflexão destes valores nucleares pode ver-se em tudo, desde a 
linguagem que professores e alunos utilizam para falar da aprendizagem até ao modo como a escola inte-
rage com a comunidade. A condição correspondente em apoio da docência para uma aprendizagem mais 
profunda é uma cultura em que cada um é colectivamente responsável pela aprendizagem do aluno. Esta 
cultura deve ser estabelecida intencionalmente, tanto para os discentes como para os educadores, e de-
senvolve-se de forma muito comum pela criação de relações que garantem que os discentes são bem co-
nhecidos pelos adultos e pelos colegas, e que há oportunidades regulares e sistémicas para conversações 
frequentes entre os educadores, os discentes, os colegas e outros adultos.

3.2  Estender a aprendizagem para lá da escola
As Direcções Escolares e os professores que se concentram na edificação de uma cultura de aprendizagem aber-
ta nas suas escolas e salas de aula estabelecem uma ligação entre os problemas reais e os ambientes, de modo 
a torná-la mais significativa para os estudantes. Os professores certifiquem-se de que os alunos têm oportuni-
dades frequentes de experimentar condições e expectativas de local de trabalho, e de fazer face a desafios do 
mundo real e a solução de problemas, interagindo com profissionais e peritos em campos relevantes, assumin-
do um papel profissional ao fazerem um projecto ou relacionando acontecimentos históricos com problemas 
atuais. Além da ligação com o mundo “real”, os professores em ambientes de aprendizagem aberta encontram 
maneiras de difundir a aprendizagem para além da escola e formulam poderosas experiências de aprendiza-
gem do aluno numa série de situações. Como resultado de relações de longo prazo formais e informais com as 
empresas locais, as instituições e os grupos da comunidade, as paredes da sala de aula derrubam-se e toda a co-
munidade se torna um anexo da escola em que os alunos têm acesso a um rico conteúdo, a peritos externos, a 
recursos adicionais, a um lugar e contexto autêntico de aprendizagem e a experiências baseadas no trabalho. 

APPRENDERE CON E DALL’AMBIIENTE ESTERNO
•	 	A escola perscruta o seu ambiente externo para obter uma resposta rápida a desafios e opor-

tunidades
•	 	A escola é um sistema aberto, que colhe bem abordagens de potenciais colaboradores exter-

nos
•	 	As parcerias baseiam-se na igualdade de relações e oportunidades de aprendizagem mútua
•	 	A escola colabora com a comunidade e com os pais enquanto parceiros no processo educati-

vo e na organização da escola
•	 	O pessoal colabora, aprende e troca conhecimento com colegas noutras escolas, mediante re-

des e/ou colaborações de escola com escola
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•	 	A escola associa-se a instituições de educação superior, a empresas e/ou organizações públi-
cas ou não governamentais, no esforço de aprofundar e difundir a aprendizagem

•	 	TIC [Tecnologias da Informação e Comunicação] são amplamente utilizadas para facilitar a co-
municação, a permuta de conhecimentos e a colaboração com o meio externo

3.3  Buscar o efectivo empenhamento dos pais
O método do OSOS visa facilitar a transformação das escolas em ecossistemas inovadores, actuando 
como locais partilhados de aprendizagem da ciência, pela qual directores escolares, professores, es-
tudantes e a comunidade local partilham a responsabilidade, sobre a qual repartem a autoridade e a 
partir da qual todos beneficiam, graças ao aumento do capital científico das suas comunidades e ao 
desenvolvimento de uma cidadania responsável. A cultura de aprendizagem aberta do OSOS edificar-
se-á igualmente sobre a noção do capital científico das famílias dos alunos. O método do OSOS sugere 
quatro cursos de acção: efectivo empenhamento dos pais em projectos que serão desenvolvidos por:

•	 	Planeamento: O empenhamento dos pais deve ser planificado e inserido numa escola inteira ou 
numa estratégia de serviço. O ciclo de planificação incluirá uma análise compreensiva ou global das 
necessidades; o estabelecimento das prioridades recíprocas; a monitorização e avaliação incessan-
tes das intervenções; e o processo de consciência pública para ajudar os pais e os professores a com-
preender e a empenharem-se no plano de Desenvolvimento da Escola Aberta.

•	 	Liderança: A liderança efectiva do empenhamento dos pais é essencial para o êxito das estratégias 
de aprendizagem aberta do OSOS. Um programa de empenhamento parental é, muitas vezes, di-
rigido por um líder mais velho, embora a direcção possa também ser repartida no contexto de um 
programa ou grupo de escolas e serviços que trabalham em vista de uma clara direcção estratégi-
ca.

•	 	Colaboração e empenhamento: O empenhamento parental exige a colaboração activa com os 
pais, e deveria ser proactiva em vez de reactiva. Deveria ser sensível às circunstâncias de todas as 
famílias, reconhecer os contributos que os pais podem fazer e ao objectivo de lhes fornecer capaci-
dades. 

•	 	Melhoria contínua: Uma estratégia de empenhamento parental deveria ser objecto de apoio, mo-
nitorização e desenvolvimento incessantes. Ela incluiria a planificação estratégica que insere o em-
penhamento parental nos planos de desenvolvimento de toda a escola e o apoio contínuo na bus-
ca de recursos, no treino e no envolvimento da comunidade a todos os níveis da gestão e num cons-
tante sistema de revisão baseado em dados reais.

3 Aumente-se a Temperatura
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4 Aumente-se a Reflexibilidade
Mediante a auto-reflexão e a reflexão assistida por colegas, os inovadores influenciam-se a si mesmos e 
outros à sua volta, reenviando ao sistema as suas descobertas, para uma pesquisa mais profunda.

O uso receptivo e criativo dos resultados dos projectos que serão desenvolvidos no marco do processo é um 
meio poderoso para melhorar o currículo e os resultados da avaliação dos alunos, das práticas de ensino e da 
escola como organização. As avaliações possibilitadas pela tecnologia e os mecanismos de apoio baseados 
na análise escoram a aprendizagem e o ensino, comunicando dados sobre o progresso da aprendizagem e 
fornecendo intuições e ideias aos professores, aos directores e programadores, aos pais e, mais importante 
ainda, aos próprios discentes. Estas avaliações podem inserir-se nas actividades de aprendizagem, a fim de 
reduzir as interrupções no tempo de aprendizagem. Por exemplo, a organização das actividades de pesqui-
sa no contexto da preparação do projecto dos alunos permite a introdução de métodos para analisar os efei-
tos da execução de tais actividades, que propiciam habilidades para a resolução de problemas complexos. 

O objectivo desta fase é acelerar as mudanças educacionais olhadas como eficazes e expandi-las em 
partes relevantes da escola, tendo sempre em mente as principais necessidades da escola. Presta-se 
atenção à exploração das técnicas de gestão do conhecimento (partilhar o que é conhecido no seio 
das comunidades escolares participantes); à síntese da avaliação e à aceleração da divulgação no seio 
das organizações nacionais (para chegar a mais utilizadores). As ideias provindas da utilização do me-
canismo de apoio do OSOS, os dados procedentes das comunidades escolares, o desenvolvimento 
dos perfis de competência dos professores, o conteúdo que foi criado e distribuído localmente, a in-
teracção das comunidades e dos seus membros suscitarão uma base de dados inigualável para futu-
ras recomendações e para a identificação das melhores práticas. 

INDICADORES DO ÊXITO DA ABERTURA ESCOLAR

•	 	A escola tem uma clara visão e estratégia (Plano de Desenvolvimento Escolar) que especifica 
como é que a escola apoiará os alunos e o pessoal e se tornará uma Escola Aberta

•	 	Existem igualmente estratégias para encorajar a Resolução de Problemas, o Trabalho em Equi-
pa, a Cidadania Activa, o Pensamento Crítico e a Igualdade de Género

•	 	Estratégias/Planos que visam o desenvolvimento profissional dos professores para fomentar 
uma mudança no comportamento, possibilitando aos docentes adaptar-se a uma nova cul-
tura de aprendizagem aberta do OSOS e a uma nova filosofia.

•	 	A escola favorece o desenvolvimento de um ambiente interdisciplinar onde alunos/professo-
res são encorajados a experimentar novas ideias e abordagens. 

•	 	Os alunos identificam e conciliam as necessidades dos participantes com temas da preocu-
pação social e económica do lugar

•	 	A escola promove activamente a colaboração com provedores de educação não formal e in-
formal, empresas e organizações da sociedade civil
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•	 	A escola empenha-se em vários projectos que demonstram o envolvimento de participantes 
externos

•	 	Há dados que demonstram o empenhamento parental nos projectos da escola

•	 	As escolas apresentam indícios de empenhamento em plataformas virtuais e físicas para de-
senvolver projectos inovadores, partilhar ideias, identificar e colaborar com outras escolas, a 
fim de se criarem novos projectos centrados no confronto com os grandes desafios sociais 

•	 	Os professores/alunos mostram sinais concretos de adaptarem actividades e associarem temas/
projectos a problemas de interesse nacional ou local em ligação com os grandes desafios

•	 	A escola possui um sistema contínuo de auto-reflexão do professor e do aluno, de discussão 
e proposta de aprendizagem

•	 	As escolas instauram um sistema para reflectir, acompanhar e monitorizar o modo como as 
práticas escolares abertas configuraram a cultura organizacional da escola

•	 	As escolas encorajam e intimam à reflexão, à discussão e aos debates sobre problemas cien-
tíficos e sociais

•	 	Existem dados que comprovam o empenhamento associado ao benefício económico de to-
dos os parceiros

. As escolas colaboram com os governantes, a fim de inspirarem uma mudança de currículo

As melhores práticas do OSOS já apresentadas (Aceleradores) ajudarão as escolas inovadoras a avan-
çar cada vez mais e a desdobrar as suas ideias inovadoras em novos projectos localizados, que podem 
prover novas soluções à escola e à sua comunidade, atenuando o hiato entre contextos de aprendi-
zagem formal e informal e suscitando novas oportunidades para a personalização a diferentes níveis 
(aluno, professor, escola). A este nível, a inovação tem de ser a norma na actuação da escola, que ser-
virá de Centro de Aprendizagem Aberta, um meio que partilha uma cultura que importa ideias ex-
ternas, as quais desafiam as concepções e as crenças internas e, por seu turno, exportam os seus alu-
nos – e os seus recursos – para a comunidade que ela serve. 

4.1  Desenvolver um perfil de Escola Aberta
Os aspectos centrais e os resultados do processo de abertura, reflectidos no uso e nas consequências dos 
vários instrumentos de avaliação e das implementações das actividades educativas, podem reunir-se num 
simples, mas exaustivo Perfil de Escola Aberta. A fim de descrever a situação actual e os almejados desen-
volvimentos futuros, as escolas deveriam traçar o seu perfil no início do processo e ajustá-lo durante e após 
os períodos de revisão. Eis um processo que se propõe ser anualmente repetido. É uma janela da escola 
para o mundo, com informação acerca de si, das suas áreas de interesse, da sua proficiência; é a informação 

4 Aumente-se a Reflexibilidade



39

4 Aumente-se a Reflexibilidade

sobre o modo como a escola contribui para a sociedade local, sobre o modo como isso afecta os discen-
tes e também a percepção das partes externas da escola. É, pois, um instrumento para atrair colaborações 
nacionais e internacionais, sobretudo no planeamento e fornecimento de projectos da RRI e sobre temas 
e desafios que são partilhados com outras escolas, e ainda com atores como instituições de investigação, 
universidades, museus, empresas que poderão também estar à busca de parcerias.

4.2  Criar oportunidades para uma aprendizagem mais profunda
Em semelhante ambiente, é importante para as direcções escolares e os professores reconhecer que 
há condições fundamentais que corroboram as consequências e as estratégias de uma aprendizagem 
mais profunda, e que estas condições são sequenciais, se apoiam e erigem umas sobre as outras. A 
condição basilar é uma cultura da escola enquanto todo, que se centra na aprendizagem e promove 
a crença e a convicção de que cada um é colectivamente responsável pelos resultados dos alunos. Eis 
dois conceitos diferentes e ambos criticamente importantes. Há seis estratégias e práticas pedagógi-
cas comuns às escolas empenhadas nas consequências de uma aprendizagem mais profunda para os 
discentes. As direcções escolares e os professores devem:

•  Habilitar os discentes
•  Contextualizar o conhecimento
•  Conectar a aprendizagem com as experiências do mundo real
•  Estender a aprendizagem para lá da escola
•  Inspirar os discentes a modificar e a personalizar as experiências de aprendizagem
•  A incorporar intencionalmente a tecnologia, a fim de incrementar a aprendizagem

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COMUNS NAS ESCOLAS EMPENHADAS NAS CONSEQUÊNCIAS 
DE UMA APRENDIZAGEM MAIS PROFUNDA

•	 	Habilitar os discentes. Os professores que se centram numa aprendizagem mais profunda vêem 
como sua primeira responsabilidade a habilitação dos alunos. Utilizam, por isso, abordagens peda-
gógicas que ajudam os alunos a tornar-se estudantes auto-orientados e responsáveis, em vez de se-
guidores passivos de regras. O cerne da instrução é ajudar os estudantes a desenvolver uma compre-
ensão da aprendizagem como um processo complexo e incessante que pressupõe a busca de um 
feedback, a revisão do trabalho e a reflexão regular sobre o que foi produzido, e igualmente sobre 
as escolhas e as decisões feitas ao longo do processo de aprendizagem. “Revisão rumo à mestria” é, 
pois, a principal característica da cultura e da linguagem utilizada pelas escolas empenhadas numa 
aprendizagem mais profunda. Os professores fornecem o feedback [realimentação], bem como opor-
tunidades de os alunos receberem o feedback e a reacção dos colegas, reforçando a ideia de que a 
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 aprendizagem não acaba com este seu primeiro esforço. Melhorar o seu trabalho através de rondas e 
fases de feedback, revisão e reflexão alenta os alunos a compreenderem melhor a mole do esforço exi-
gido para produzir trabalho de elevada qualidade.

•	 	Contextualizar o conhecimento. Os professores que pretendem obter resultados dos alunos na 
aprendizagem mais profunda contextualizam igualmente o saber, para que este seja coerente e 
ajude, assim, os discentes a adquirirem o conhecimento dos conteúdos. Utilizam questões orien-
tadoras, temas comuns e grandes ideias para fornecer um contexto a cada tarefa, à actividade na 
sala de aula e ao projecto. Implicam os alunos nos projectos que são relevantes para eles e para as 
comunidades locais. Podem igualmente envolver os projectos dos discentes relacionados com os 
desafios globais. Muitas vezes, eles trabalham simultaneamente com múltiplos temas, para deli-
near e empreender experiências de uma aprendizagem integrada, a fim de ligarem conteúdos de 
temas específicos que ficariam isolados. 

•	 	Conectar a aprendizagem com problemas e situações reais. Os professores que se centram no 
desenvolvimento das competências da aprendizagem mais profunda associam a aprendizagem a 
problemas e situações reais, a fim de as tornarem mais significativas para os discentes. Garantem 
que há oportunidades frequentes para os discentes experimentarem condições e expectações de 
um local de trabalho e enfrentarem os desafios do mundo real e a resolução de problemas, intera-
gindo com profissionais e especialistas em campos relevantes, assumindo um papel profissional 
ao fazerem um projecto ou, então, ao associarem acontecimentos históricos a problemas atuais. 

•	 	Estender a aprendizagem para lá da escola. Além da conexão com o mundo “real”, os professo-
res centrados na aprendizagem mais profunda inventam maneiras de alargar a aprendizagem para 
lá da escola e construir poderosas experiências de aprendizagem estudantil numa série de situa-
ções. Como resultado de relações de longo prazo formais e informais com as empresas locais, as 
instituições e os grupos da comunidade, derrubam-se as paredes da sala de aula e toda a comu-
nidade se torna um anexo da escola em que os discentes têm acesso a um conteúdo rico, a espe-
cialistas externos, a recursos adicionais, ou seja, torna-se um lugar autêntico e um contexto para 
aprendizagem e para experiências baseadas no trabalho. 

•	 	Inspirar os discentes a personalizar experiências de aprendizagem. Os professores que se 
centram na aprendizagem mais profunda inspiram os discentes, personalizando experiências de 
aprendizagem. Visam estabelecer relações fortes com os discentes, com o fito de descobrir o que 
ateará o seu interesse em perseguir e continuar a sua própria aprendizagem. Utilizam, ademais, 
projectos independentes para personalizar a aprendizagem e facultar inspiração a todos os seus 
alunos. 

•	 	Usar a tecnologia ao serviço da aprendizagem. Os professores que se centram no desenvolvi-
mento das competências de uma aprendizagem mais profunda, utilizam a tecnologia ao serviço
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 da aprendizagem. Incorporam intencionalmente a tecnologia para melhorar, em vez de mecanizar, 
a aprendizagem; utilizam regularmente instrumentos tecnológicos para apoiar a aprendizagem es-
tudantil e empenhar os discentes na sua própria educação; e afastam o seu papel de serem o único 
porteiro para o conhecimento.

Para ensinar a mudar e facilitar poderosas experiências de aprendizagem, como as descritas acima 
- onde os alunos são reforçados e inspirados e a aprendizagem é contextualizada, associada à vida 
real, alargada para além da escola - o papel dos professores tem de se transformar no de estratego da 
aprendizagem. Para ser um treinador de aprendizagem, ele ou ela deve mover-se com fluidez entre 
vários papéis, incluindo o de programador de aprendizagem; facilitador; criador de redes; e um con-
selheiro que treina, aconselha, apoia e instrui, dependendo do que é mais necessário para promover 
a aprendizagem dos alunos.

4.3  Criar uma mudança viável
O Modelo de Aprendizagem Aberta do OSOS acentua a criação de uma mudança viável, duradoira e 
expansiva, para situações escolares. Visa criar fortes redes escolares, dispostas a compartilhar as suas 
experiências com outros. Assenta em numerosas iniciativas nacionais e internacionais e fornece um 
recurso único e excepcional para uma reforma da escola rumo a um ambiente escolar mais eficaz. Aos 
decisores na educação já não basta pensar no futuro ou até na realização de experiências isoladas. É 
também necessário conceptualizar o modo de modificar os sistemas correntes de um modo forte e 
específico. A mudança de sistema evolve em virtude das grandes alterações na demografia, na tecno-
logia e noutras forças sociais. Mas queremos acelerar o desenvolvimento de boas mudanças como o 
crescimento das comunidades de aprendizagem profissional. A chave para tal implica conceptualizar 
a sustentabilidade e utilizar a liderança para alterar o contexto ou o ambiente a) aumentando a par-
ticipação dos líderes em contextos mais amplos, e b) ajudando a desenvolver a liderança nou-
tros, de modo que eles possam fazer o mesmo.

Após quase cinco anos de elaboração de reformas à escala europeia (incluindo a Iniciativa de Abrir a 
Educação pela CE, 2013), o Consórcio do OSOS apercebeu-se do seguinte fenómeno: directores es-
colares individuais houve que quase se preocuparam tanto com o sucesso de outras escolas nas suas 
áreas como se do êxito da sua própria escola se tratasse. Eis um resultado directo do empenhamen-
to num objectivo mais amplo e do conhecimento de outras escolas, mediante as interacções e ou-
tras estratégias colaterais de edificação das capacidades. Estas estratégias poderão envolver peque-
nos grupos de escolas trabalhando conjuntamente para melhorar a literacia, ou então os directores e 
os professores que fazem apresentações de uma escola ou escolas para fornecer ao pessoal um fee-
dback crítico. As suas visões do mundo e os seus compromissos ampliaram-se para englobar o siste-
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ma mais amplo, mas ajudar, ao mesmo tempo, a mudar o próprio sistema dentro do qual trabalham. 
Mudaram literalmente o seu contexto. A chave para a sustentabilidade é mudar o contexto: “A sus-
tentabilidade não significa apenas se algo há-de durar. Dirige-se ao modo como iniciativas particula-
res se podem desenvolver, sem comprometer o desenvolvimento de outros no ambiente circundante, 
agora e no futuro”. A sustentabilidade tem a ver com a mudança e o desenvolvimento do meio social. 
O método da Aprendizagem Aberta do OSOS não lida com a proliferação e o desenvolvimen-
to de escolas individuais; ocupa-se da criação de novos ambientes dentro do sistema, median-
te o desenvolvimento a três níveis, ao nível da escola, ao nível da comunidade e ao nível nacio-
nal. Os oito itens seguintes são elementos de sustentabilidade e parte da agenda em letras grandes:

•	 	O serviço público com um objectivo moral é um empenhamento explícito por parte do sistema 
para ratificar, seguir e efectuar uma agenda, a fim de elevar os padrões e colmatar o hiato.

•	 	O empenhamento para mudar o contexto a todos os níveis implica a tomada de consciência pe-
los líderes, também a todos os níveis, de que estão a modificar a cultura das escolas e das regiões.

•	 	A edificação da capacidade lateral mediante redes significa a identificação e o investimento em 
estratégias que promovem a aprendizagem das escolas, umas a partir das outras

•	 	A responsabilidade inteligente e as relações verticais centram-se no desenvolvimento de uma 
capacidade de auto-revisão no contexto da responsabilidade externa transparente.

•	 	A aprendizagem mais profunda significa que o sistema está constantemente a pressionar o en-
quadramento para acometer os objectivos fundamentais da aprendizagem as habilidades de pen-
sar e resolver problemas, o trabalho em equipa e a aprendizagem através do currículo.

•	 	O empenhamento duplo em resultados a curto e longo prazo exige aos líderes do sistema que 
se devem dar conta de que têm de perseguir simultaneamente incrementos a curto prazo no de-
sempenho dos alunos e resultados a médio e longo prazo. Devem lançar as bases para a aprendiza-
gem de longo prazo de todos os alunos.

•	 	A estimulação cíclica sublinha que “o desempenho a todo o custo” é contraproducente. A capaci-
dade deve construir-se ao longo do tempo. Períodos de desenvolvimento intenso devem estar liga-
dos a oportunidades de recuperação. A sustentabilidade tem mais a ver com a energia do que com 
o tempo. Assim, a monitorização e a energia estimuladora são a chave.

•	 	A longa alavanca da liderança – directores escolares que fomentam o desenvolvimento de outros direc-
tores, ao alargarem a sua esfera de empenho e participação – é uma parte integral desta agenda. Neste 
sentido, a principal marca de um director escolar, no final do seu mandato, não é o seu impacto sobre o 
resultado final do desempenho estudantil, mas tem a ver igualmente com quantos bons directores, ele 
ou ela, deixa atrás de si, que possam continuar em frente. Tal é a longa alavanca da liderança. Os directo-
res precisam, pois, de ajudar a facultar amplas experiências de aprendizagem mediante redes ou feixes, 
escolas geminadas e outras estratégias laterais de construção da capacidade.
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O conceito de aprendizagem recíproca é um ponto deveras crucial para fazer avançar esta agen-
da ambiciosa. Já sabemos isto, mas precisamos de o encarar explicitamente em relação à reforma a 
três níveis. As culturas escolares melhoram quando os professores dentro da estrutura da escola apren-
dem uns dos outros numa base de continuidade. As culturas das comunidades melhoram quando as 
escolas aprendem umas a partir das outras e quando as comunidades locais aprendem de forma recí-
proca. Se as escolas ou as suas comunidades desejarem saber onde iniciar a reforma, seria bom fazer 
visitas locais a outras escolas ou comunidades, que se encontram mais à frente no caminho. Durante 
uma visita local, equipas da escola visitante ou da sua comunidade preparam questões a apresentar 
à escola anfitriã e, em seguida, reúnem dados que tenham a ver com essas questões. Depois, anali-
sam as suas descobertas e os seus resultados e identificam acções específicas a levar a cabo. A actual 
organização do programa ERASMUS para a cooperação e a permuta de escolas oferece oportunida-
des únicas para tal ocorrência, mesmo a nível internacional. Eis um exemplo de aprendizagem contí-
nua, que inclui a procura de uma melhor informação e aprendizagem, a partir das experiências pes-
soais e das experiências de outros. Além disso, os Estados membros, empenhados na reforma a três 
níveis, precisam de aprender uns dos outros (dentro de cada um e através dos países). Os princípios 
de aprendizagem não são diferentes, aplicam-se apenas numa escala mais ampla. O prestar atenção 
à crescente base de conhecimento, a solução de problemas e a aprendizagem através da reflexão, o 
cultivar redes de interacção, o alargar a visão do mundo – tudo é parte e parcela do aumento da ca-
pacidade e da mudança.

Por fim, seria um erro básico da teoria dos sistemas pressupor que, antes de mais, haveria que mu-
dar o sistema. Cada um de nós é o sistema; não se trata do problema da galinha e do ovo. Devemos 
ligar-nos aos outros para mudar as partes do sistema que pudermos, sejam elas quais forem. Sempre 
que alguém intenta incrementar as comunidades de aprendizagem profissional, existe uma obriga-
ção de a associar a problemas mais vastos – pontos maiores, se assim quisermos. Esperar que os ou-
tros atuem é garantir, virtualmente, a preservação do status quo. Se os indivíduos forem proactivos, 
estimulam os outros e é mais provável que o próprio sistema comece também a modificar-se, surgin-
do assim novas inovações e progressos.
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Come menzionato nell’introduzione e accuratamente analizzato nei capitoli 3, 4 e 5, le scuole che tentano 
di intraprendere un viaggio educativo verso l’apertura possono adattare questa Roadmap in base ai loro 
contesti e alle esperienze passate. Diventare un polo scolastico aperto non può essere visto come un “pro-
getto” isolato - richiede un ripensamento radicale e filologico, non solo in pedagogia, ma in ogni aspetto 
del modo in cui la scuola è organizzata: la sua struttura, cultura e uso di spazio, luogo e tempo. Un Open 
Schooling Hub sarà un ambiente aperto, curioso, accogliente e democratico che sosterrà lo sviluppo di pro-
getti innovativi e creativi e attività educative. È un ambiente che faciliterà il processo di ideazione, gestio-
ne e monitoraggio dei cambiamenti nei contesti scolastici fornendo una struttura semplice e flessibile da 
seguire, in modo che i dirigenti scolastici e gli insegnanti possano innovare in un modo adeguato alle esi-
genze locali della scuola. Fornirà modi innovativi per esplorare il mondo: non semplicemente per automa-
tizzare i processi ma per ispirare, impegnarsi e connettersi. Ora abbiamo bisogno di definire in termini pra-
tici i capi di istituto ei singoli insegnanti, a) il pacchetto dei servizi di supporto e b) le strategie OSOS su mi-
sura per sostenere le scuole locali mentre si trasformano in ambienti scolastici aperti. Saranno inoltre for-
niti orientamenti alle scuole, alle parti interessate a livello locale attraverso l’attuazione pilota dell’OSOS.

5.1  Escolas Diferentes – o Pacote OSOS de Serviços de Apoio ao seu Processo 
de Transformação

Os instrumentos do OSOS classificam-se em quatro áreas diferentes, mas complementares. De harmo-
nia com o seu impacto no processo de inovação, apresentado como uma “reacção em cadeia”: preci-
samos de instrumentos de construção da comunidade para aumentar a massa dos inovadores, care-
cemos de instrumentos de autoria e criação para brindar a oportunidade de trocar ideias e experiên-
cias (aumentar a densidade), necessitamos de cenários inovadores que acometem as suas necessi-
dades educativas (aumentar a temperatura) e, por fim, precisamos de avaliar e reflectir sobre as suas 
experiências e fornecer orientação para acções futuras (aumentar a temperatura). Este conjunto de 
instrumentos é descrito nas secções seguintes.

•	 	Instrumentos de Avaliação da Competência Escolar. Como ferramenta crucial para avaliar o nível 
de abertura de uma escola, um instrumento de auto-avaliação, o instrumento de auto-avaliação do 
OSOS é oferecido aos directores das escolas participantes. Ele avaliará o nível de utilização da aber-
tura escolar, realçando a introdução da cultura da RRI em seis áreas nucleares: (1) direcção e visão, (2) 
currículo e uso de recursos externos, (3) cultura da escola aberta, (4) desenvolvimento profissional, (5) 
empenhamento parental e (6) recursos e infra-estrutura. Baseados nos dados de referência da escola, 
fornecer-se-á uma analítica exequível, que permitirá aos directores e aos participantes centrais, moni-
torizar o desenvolvimento da escola e o impacto do processo de inovação proposto.

•	 	Padrões de Planificação do Desenvolvimento Escolar. Pedir-se-á às escolas participantes para 
fornecerem um plano de desenvolvimento escolar holístico, utilizando o padrão estabelecido 
(Plano de Desenvolvimento Escolar). Este plano fornecerá uma base forte para mecanizar e 
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facilitar a tarefa de auto-avaliação periódica da escola, baseada em critérios fiáveis, com o de-
senvolvimento de projectos e iniciativas inovadoras, colaboradores exteriores à escola, planos 
de desenvolvimento profissional dos professores e portfólios escolares. Poderá igualmente in-
cluir informação sobre o conteúdo gerado pelo professor, estratégias reais de empenhamento 
dos pais. Utilizar-se-á no marco da primeira fase-piloto (Ano Académico 2017-2018) e será tes-
tado em cerca de 100 escolas em diferentes países europeus.

•	 	Instrumentos de Construção da Comunidade. O projecto do OSOS tira proveito das comuni-
dades escolares ODS que actualmente envolvem 5000 escolas de toda a Europa (portal.open-
discoveryspace.eu). As comunidades são os lugares para a troca de ideias e de melhores práti-
cas, para a colaboração e formação em redes. Mas são ainda, ao mesmo tempo, os lugares onde 
o conteúdo gerado pelos utilizadores é criado e partilhado com os colegas. As comunidades 
criadas pelos professores são também automaticamente relacionadas com a Escola onde eles 
trabalham. O nível de acesso das Comunidades define igualmente o nível do seu conteúdo. As 
comunidades “públicas” são acessíveis a todos os visitantes do portal e o conteúdo segue as 
restrições que os seus criadores impõem. As comunidades “privadas” facultam o acesso ao con-
teúdo apenas aos seus membros e, como nível seguinte, são aplicadas as restrições dos criado-
res do conteúdo. Cada comunidade poderá incluir vários módulos, ao serviço da organização e 
da promoção das actividades dos seus membros. Estes módulos são Grupos, Eventos, Discus-
sões, Actividades, Blogues e Sondagens. Seguem uma estrutura específica no portal e são cria-
dos pelos membros das suas comunidades.

•	 	Mecanismos de Pesquisa Avançada. A plataforma do OSOS serve de receptor dos recursos edu-
cacionais, reunindo conteúdos adaptados de uma variedade de fontes relacionadas com a ciência 
e utilizando os mecanismos apropriados de busca e filtragem. Os utilizadores podem igualmente 
procurar escolas envolvidas no projecto, e ainda comunidades temáticas organizadas por professo-
res, a fim de partilharem materiais e experiências.

•	 	Instrumentos de Planificação e Autoria educacional. A fim de ajudar os professores a tornarem-se 
programadores de actividades e cenários educativos, está disponível uma série de instrumentos de au-
toria simples e mais avançada. Os instrumentos de autoria favorecem o desenvolvimento de projectos 
e adaptam o ciclo de aprendizagem da pesquisa como modelo pedagógico nuclear, proporcionando 
sempre flexibilidade ao professor para modificar a sequência do processo educativo. A fim de facilitar 
a criação de conteúdo e de cenários de alta qualidade gerados pelo professor, foram desenvolvidos, 
como fonte de inspiração para os docentes, moldes e modelos que recolhem abordagens educativas 
da ciência bastante populares (ciclo de aprendizagem, modelo 5E) e também cenários interdiscipli-
nares e planos de lições. Cada membro da comunidade OSOS poderá personalizar e adaptar as fontes 
e até as componentes da plataforma que se usam para criar, buscar e ordenar o conteúdo. Foi desen-
volvido um instrumento de autoria avançada para facilitar a criação dos projectos dos estudantes. 
O fito é ajudá-los a tornar-se criadores de actividades educativas, que se reflectirão nas reais necessi-

5 Adaptar o Guia Orientador 
para uma Aprendizagem Aberta



47

5 Adaptar o Guia Orientador 
para uma Aprendizagem Aberta

dades das suas salas de aula e fornecerão igualmente soluções para as suas comunidades locais.  
 Academias Formativas. Com o objectivo de apoiar o empenhamento efectivo de professores, direc-
tores de escola e comunidades escolares (incluindo pais), as academias formativas do OSOS fornece-
rão o ponto de partida para as equipar e aprestar com as competências de que necessitam, para ac-
tuarem com êxito enquanto agentes de mudança nas suas situações locais. As academias formativas 
do OSOS facultarão amplos materiais na Internet, seminários na rede [webinars] e videoconferências 
[hangouts] numa base regular (à escala nacional e internacional), proporcionando, ao mesmo tempo, 
instruções para a geração de eventos e actividades formativas criativas como oficinas face-a-face, cur-
sos hebdomadários a nível nacional e internacional. É de esperar que o desenvolvimento profissional 
colaborativo tenha um impacto positivo no repertório de ensino e das estratégias de aprendizagem 
dos professores, na sua capacidade de estarem à altura das necessidades dos seus alunos, na sua au-
to-estima e confiança, no seu empenho na aprendizagem e desenvolvimento incessantes. Ao longo 
do processo de implementação, a assistência pessoal e individualizada é um pré-requisito necessário 
(além do fornecimento concomitante de instrumentos de apoio) para capacitar os professores a em-
penhar-se em práticas inovadoras. Em vez de sugerir um método único para todas as formas e tipos 
de actividade-piloto, as escolas terão a liberdade de escolher ou planear os tipos de actividades ba-
seadas na escola e as áreas curriculares que terão como alvo. Semelhante concretização inclui assim 
múltiplos tipos de actividades, desde as intervenções de base escolar (que planeiam, desenvolvem e 
efectuam projectos de pequena escala e participantes locais) às actividades colaborativas entre paí-
ses, planificadas pelas escolas em colaboração com coordenadores nacionais. A Academia desenvol-
verá e testará, deste modo, um programa completo de treino para directores e professores, a fim de 
possibilitar a introdução da inovação responsável nas escolas europeias. Construirá, ademais, um me-
canismo de apoio permanente para a introdução, a adopção e a aceleração da inovação responsável 
em escolas mediante a criação de uma sub-rede OSOS de escolas e professores, que desejem partici-
par em actividades formativas inovadoras. Juntamente com o método do OSOS, a academia formati-
va centrar-se-á num enquadramento metodológico e pedagógico que delineie as fases essenciais do 
desenvolvimento de apoio à inovação nas escolas e incluirá áreas como

	 •	 	Instrumentos de análise das necessidades da escola,

	 •	 	Estruturas de apoio aos directores escolares e aos professores,

	 •	 	Comunidades em linha de aprendizagem, ajustada e relevante, de DPC [Desenvolvimento pro-
fissional contínuo] para Professores.

	 •	 	Um guia para transmutar ideias inovadoras em verdadeiras actividades na sala de aula,

	 •	 	Um guia para os professores se tornarem autores de conteúdo educativo.

O programa de formação do desenvolvimento profissional para professores e directores de escola aju-
dará a permitir a implementação das mudanças necessárias, o desenvolvimento do diagnóstico indis-
pensável e as capacidades de intervenção para melhor se planificar e, em seguida, se difundir a ino-
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vação nos seus próprios contextos. Uma eficaz abordagem de desenvolvimento profissional fornece-
rá o ponto de partida para equipar professores com as competências requeridas para actuarem com 
êxito enquanto agentes de mudança, elaborando uma terminologia necessária para descrever a di-
nâmica dos processos de mudança inovadora, e para os tornar capazes de reconhecer diferentes for-
mas de resistência e de a enfrentar no seu próprio contexto.

5.2  Escolas Diferentes – Estratégias Diferentes
As estratégias do OSOS exemplificam a abordagem geral e inclusiva de projecto relativa ao modo de 
conseguirmos apoiar melhor as escolas na sua tentativa de evoluir, transformar, reinventar as suas es-
truturas, rumo a um meio ambiente de aprendizagem mais aberta, localizada e socialmente respon-
sável. Neste marco, as escolas tornarão possível uma co-programação, uma co-criação aberta, mais 
real e eficaz, o uso do conteúdo educacional (vindo de provedores formais e informais), a disponibili-
zarão de instrumentos e serviços para a aprendizagem e o ensino personalizados da ciência, que hão-
de constituir os ingredientes básicos para projectos estudantis inovadores. Tais projectos, entendidos 
como melhores práticas, são as chamadas incubadoras e aceleradores da inovação escolar. 

No enquadramento do projecto, propomos a seguinte tipologia de escola, de acordo com perfis es-
colares e o seu nível de disponibilidade para adaptar uma cultura de ensino aberto:

•	 	 Escolas que se encontram num estádio inicial de incorporação da inovação educativa na sala de aula 
e fora dela. O documento Estratégias do OSOS descreve as características da estratégia e os instru-
mentos que serão utilizados para encetar o processo da transformação das escolas que se encon-
tram na fase inicial (Aumente-se a Massa e a Densidade). 

•	 	 As escolas que já alcançaram um certo nível de inovação e de abertura, graças a medidas específicas, 
a instrumentos educativos TIC [Tecnologias de Informação e Comunicação], a melhores práticas de 
DPC, mas ainda constituem casos isolados, sem uma rede de outras escolas e sem parceiros externos 
que facilitem o processo. O documento Estratégias do OSOS descreve as abordagens propostas 
para estas escolas, sublinhando o papel dos aceleradores OSOS, ajudando as escolas no seu esforço 
de se abrirem às comunidades locais e a participantes externos (Aumente-se a Temperatura). 

•	 	 As escolas que já atingiram um elevado nível de inovação e de abertura e estabeleceram igualmen-
te a cooperação com participantes da comunidade e com outros parceiros externos. O documento 
Estratégias do OSOS discute o modo como as escolas já tidas por avançadas na sua abordagem à 
educação moderna e aberta podem testar práticas enriquecidas da RRI, que não só permitem um 
empenhamento de participantes locais, mas oferecem ainda soluções possíveis a problemas locais 
(Aumente-se a Temperatura e a Reflexibilidade).

•	 	 Existe uma quarta, embora mais rara, categoria de escolas, que são consideradas como casos ex-
tremos de escolas que oferecem um vislumbre da escola do futuro. O documento Estratégias do 
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OSOS discute o papel dos cenários avançados da RRI neste contexto e as oportunidades de uma 
aprendizagem mais profunda, que estas escolas podem oferecer aos seus estudantes. 

O documento Estratégias do OSOS dirige-se a um tipo particular de ambiente escolar em relação à 
sua abertura, à aceitação de inovação e responsabilidade. Em conformidade com o uso do Instrumen-
to de auto-reflexão OSOS para avaliar o nível de abertura de uma escola, os directores escolares pre-
cisarão de se referir ao documento Estratégias do OSOS como a um documento de referência para os 
apoiar no desenrolar do Plano de Desenvolvimento da Escola Aberta. 
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