
PROJETO AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE 

Nuno Mantas, Agrupamento de Escolas da Boa Água 

Coimbra, 2 de maio de 2017 



• Localizado na Quinta do 

Conde, concelho de Sesimbra, 

existe desde 2009; 

 

• Serve 1460 alunos divididos 

por 4 escolas com alunos do 

pré- escolar ao 9º ano; 



> 13 500 horas 
Um bom aluno… 
Sentado; 
Quieto; Calado; Bom ouvinte 
Desempenho individual; 
Aprende o currículo; Todos o 
mesmo currículo;  
Comporta-se como todos os 
outros; Cumpre o que está 
definido. 

Um bom profissional… 
Dinâmico; 
Bom Comunicador; 
Trabalha em grupo e coopera; 
Criativo e inovador; 
 

Demonstra iniciativa;  

Espírito crítico. 



Porque é que fazemos assim? 

Como podemos fazer melhor? 



PPIP – Projeto Piloto Inovação Pedagógica 

O meu currículo 

Edulabs 

Co-Labs 

Tutorias 



PPIP – Projeto Piloto Inovação Pedagógica 

Tutorias 

- Centra o trabalho na necessidade 

individual; 

-Abrange o 1º ciclo; 

-Equipa de tutores que trabalha 

também mediação de conflitos; 

-E-turma 
 



PPIP – Projeto Piloto Inovação Pedagógica 

Co-Labs 

-Investe no trabalho colaborativo entre alunos e entre 
professores – 2 ou mais em simultâneo; 
-Aposta em projetos multidisciplinares; 
-Aplica metodologias de trabalho interativo; 
- Exige uma gestão partilhada e responsável de recursos 
humanos (docentes); 
-Envolve alunos em trabalho colaborativo com outras turmas ( e 
anos…); 
 



PPIP – Projeto Piloto Inovação Pedagógica 

Edulabs 

-Cria ambientes promotores das 

aprendizagens interativas; 

-Muda metodologias => Foco no aluno; 

-Catalisa a mudança; 

-Desenvolve competências séc. XXI: 

Resolução de problemas; autonomia; 

comunicação; trabalho de equipa;… 



PPIP – Projeto Piloto Inovação Pedagógica 

O meu currículo 

- Criação do currículo individual (PCI-Plano Curricular Individual) de 

cada aluno; 

- Restruturação Curricular: TIC sempre em coadjuvância; OC integrada 

na área curricular preferida pelos alunos; Funcionamento modular na 

matemática; Reformulação curricular na matemática de 3º e 4º anos; 

CN e FQ desenvolvem projetos colaborativos conjuntos; 



RESULTADOS 

3,59 

0,4 

3,13 

2,1 

Média classificações Média Neg./aluno

9º B
9º ano



OBRIGADO E BOM TRABALHO! 

Nuno Mantas,  
Agrupamento de Escolas da Boa Água 
direcao.aeba@gmail.com 
http://aeboaagua.org/ 
http://aeboaagua.campus.sapo.pt/ 
 
 
 

mailto:direcao.aeba@gmail.com
http://aeboaagua.org/
http://aeboaagua.campus.sapo.pt/

	PROJETO AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	OBRIGADO E BOM TRABALHO!

