Junho / 2015
Projeto “Escola da Floresta”
A Aventura da Aprendizagem
O projeto decorre desde Outubro de 2014, em 4 países,
integrado no programa europeu Erasmus +, Ação Chave 2
– Educação e Formação Profissional (código 2014-1-PT01KA200-000 470).
Este projeto é coordenado pela “Questão de Equilíbrio” –
Associação de Educação e Inserção de Jovens, com sede
em Palmela, tendo como parceiros nacionais a Escola
Secundária de Palmela e o Centro de Formação de
Professores do Barreiro e da Moita e como parceiros
europeus o MIEC (Mouvement des Institutions et de
Ecoles citoyennes - Belgica), o HDI Foreningen Netværket
(agrupamento de escolas) - e Ung Syd en ungdomsskole
(escola alternativa de Odense ambos da Dinamarca) e a
associação Chiara e Francesco Onlus de Itália.

Tal como nas atividades com o Grupo Piloto, os professores
terão a possibilidade de participar nas atividades de outdoor e
nas respetivas sessões de reflexão “in Situ”, procurando
descobrir as “competências” a adquirir e as metodologias mais
apropriadas para a motivação dos alunos.

e como os assuntos / temas falados nas atividades,
bem como as experiências vividas em contacto com
o ambiente, poderão ser aproveitadas para facilitar
as aprendizagens escolares.
O projeto tem como objetivo a formação de professores e Pretende-se ainda que, em conjunto, os professores
técnicos que trabalham com alunos / jovens com reflitam sobre a forma de adaptar os programas
comportamentos
sociais
desadequados,
com escolares às necessidades e motivações dos alunos.
comportamentos de risco, desmotivados e com insucesso A presença dos parceiros europeus no nosso país
escolar repetido.
será também aproveitada para a apresentação dos
mesmos, dos seus projetos e metodologias de
Depois de dois encontros transnacionais já realizados, o
intervenção, bem como dos resultados por si
primeiro em Portugal para apresentação do projeto e dos
obtidos.
parceiros, o segundo na Bélgica com formação de
Para tal, será realizada uma Conferência Pública,
profissionais, irá decorrer o terceiro, em Portugal, de 8 a
aberta a todos os interessados, dirigida
12 de Junho, concretamente em Setúbal, Palmela e
fundamentalmente a profissionais que trabalhem
Barreiro / Moita, sob a forma de ação de formação para com jovens problemáticos, conforme programa.
profissionais (“TfT” – Trainig for Trainers).

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL

Nesta formação, os profissionais terão a possibilidade de
praticar algumas atividades de outdoor, de risco
controlado, quer no P.N. Arrábida como na Reserva
Natural do Estuário do Sado, reflectindo posteriormente
sobre como as mesmas poderão ser utilizadas na reestruturação emocional e na personalidade dos jovens / alunos

“A Escola da Cidadania”
11 Junho 2015 - 14,30 horas
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1º Grupo Piloto (PT)
Escola da Floresta
“A Aventura da Aprendizagem”

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL

“A Escola da Cidadania”

Tem decorrido desde Dezembro de 2014 um conjunto de
atividades destinadas à formação prática de profissionais.
Destas atividades fizeram parte a Escalada em Rocha, a
Canoagem e a Tracção de Bóias, tendo participado
conjuntamente com os alunos do Curso Vocacional de
Informática da Escola Secundária de Palmela (1º Grupo
Piloto), alguns dos professores da referida turma.

11 Junho 2015 - 14,30 horas
PROGRAMA

14,30 - Mensagem de Boas-Vindas às Entidades Oficiais
presentes, aos parceiros europeus e aos
participantes.
14, 45 - O projeto Escola da Floresta no contexto da
Formação de Professores para uma “Escola da
Cidadania” (Jean-Luc Tilmant).
15,15 - Necessidade de “Repensar a Escola de Hoje
(TEIP/Escola da Floresta /Escola da Cidadania…)
16,00 – Espaço / opinião dos alunos da Escola Sec. Palmela
(Grupo Piloto do proj. Escola da Floresta –PT)
16,30 – Espaço de Debate aberto ao Público
17,00 – Encerramento

A Presença de TODOS será muito Benvinda
2ª Reunião Transnacional em Bruxelas
Decorreu de 22 a 27 de Março em Bruxelas, a 2ª Reunião
Transnacional do projeto “Escola da Floresta”.
O programa da reunião incidiu essencialmente sobre
experiências desenvolvidas em algumas escolas, com respetivas
visitas e contactos / reuniões com os respetivos professores.
Entre as experiências visitadas realçamos as referentes às
Escolas da Cidadania com metodologias inovadoras, que levaram
à redução da violência, à participação dos alunos nos assuntos e
nos problemas escolares com vista à sua resolução, com
resultados evidentes na aquisição de competências pessoais.

Os resultados de curto prazo são muito animadores, visto
que alguns dos alunos que teimavam em desistir da escola
acabaram por continuar, reduzindo o absentismo, alguns
outros
melhoraram
significativamente
o
seu
comportamento nas aulas, enquanto que outros, com
hábitos de vida pouco saudáveis, deixaram de poder
influenciar negativamente os restantes colegas, como o
tinham feito até aí.
Por outro lado, os professores que participaram nas
atividades mostraram gradualmente uma maior
receptividade e motivação para alterar as suas
metodologias de ensino e o tipo de relação que tinham
com os seus alunos, revelando uma diferente forma de
abordagem aos problemas do comportamento e das
dificuldades de aprendizagem.
Parece existir por parte da escola o interesse em
continuar e reforçar este projeto de formação.
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