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COMUNICADO DE IMPRENSA
Professores abrem as portas das salas de aula para partilha de boas práticas
A partir de hoje, as salas de aula de algumas escolas de referência do País estarão
abertas a qualquer professor que queira observar boas práticas educativas
implementadas nas disciplinas de Matemática e de Português. Em http://aulaaberta.pt é possível consultar testes, fichas de trabalho, material didático e ainda
assistir, em regime aberto, a aulas gravadas em vídeo nas escolas participantes neste
projeto, que compreende os 10.º, 11.º e 12.º anos.
Com uma abertura sem precedentes, o Colégio Nossa Senhora do Rosário, no Porto, a
Escola Secundária Carlos Amarante, em Braga, e o Colégio Valsassina, em Lisboa,
mostram como trabalham diariamente com os seus alunos, que apresentam
consistentemente excelentes resultados nos exames nacionais de Matemática e de
Português. Professores da Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal, da Escola
Secundária de Barcelinhos, em Barcelos, e da Escola Secundária da Moita explicam de
que forma os seus alunos têm revelado, consistentemente, uma progressão excecional
entre os exames de 9.º ano e os exames de 12.º ano de ambas as disciplinas.
A Aula Aberta é promovida pela Sociedade Portuguesa de Matemática e pela Fundação
Calouste Gulbenkian, com o objetivo de estimular um debate construtivo sobre boas
práticas no ensino. Está prevista uma sessão de discussão do projeto, a ter lugar na
Fundação Calouste Gulbenkian, no início de 2015.
Assinala-se que a diversidade dos contextos escolares pode, em muitos casos, não
aconselhar a replicação direta dos modelos pedagógicos apresentados no portal.
Caberá a cada professor avaliar a utilidade do material didático disponibilizado, no
contexto particular da sua escola e das suas turmas.
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