
 

1 

Transformação Vivencial  
Reconfiguração da prática pedagógica 
Construção de Comunidades de Aprendizagem  

 
 

Através da experiência transformadora do Professor José Pacheco, fundador do 
projeto em curso, desde há 42 anos, na Escola da Ponte, e com o apoio da equipa 
EcoHabitare, esta ação pretende desencadear uma profunda transformação pessoal  
e profissional de educadores, visando a reconfiguração da prática pedagógica.  

A desconstrução do atual modelo instrucionista partirá daquilo que os educadores 
são e do que sabem, valorizando as suas competências , e culminará numa proposta 
aos diferentes agrupamentos de escolas para implementar, no próximo ano letivo,  
práticas fundadas no paradigma comunicacional, que efetivamente concretizem os 
seus projetos educativos, garantindo a todos o direito à educação . 

Com cinco grupos de trabalho divididos por área geográfica  em Portugal [Algarve, 
Alentejo, Centro-Oeste, Centro-Norte, Norte],  pretende-se viabilizar a  criação de 
comunidades de aprendizagem, organizadas em rede, com objetivos comuns,  
assegurando sustentabilidade e suporte  posterior a todos os que desejarem 
participar desta iniciativa de formação  

--- 

JOSÉ PACHECO 

José Francisco de Almeida Pacheco é um educador nascido na cidade do Porto (em 
10 de maio de 1951) e grande dinamizador da gestão democrática na Educação.  

É mestre em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade do Porto.  

Foi membro do Conselho Nacional de Educação.  

Na Escola da Ponte, de 1976 a 2004, coordenou o projeto “Fazer a  Ponte”, do qual 
é idealizador, instituição que se notabil izou pelo projeto educativo baseado na 
autonomia dos estudantes. Este projeto recebeu a Comenda da Ordem da Instrução 
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Pública (da Presidência da República) e foi distinguido com o 1º prémio do concurso 
Experiências 

Inovadoras no Ensino (do Ministério da Educação). Na Escola da Ponte foi celebrado 
(em 2004) o primeiro Contrato de Autonomia entre o Ministério da Educação e uma 
escola pública. 

Em 2005, passou a viver no Brasil, onde participou em mais de duzentos projetos 
inovadores, entre os quais avulta o Projeto Âncora, uma ONG da região de São 
Paulo.  

É autor de inúmeros livros e artigos sobre educação. 

Foi investigador do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, no  
Projeto Brasília 2060 –  Plano Estratégico para a uma Cidade Sustentável, onde 
desenvolveu pesquisa na área da Educação. No Ministério da Educação do Brasil, 
integrou o Grupo de Trabalho de Inovação e Criatividade da Educação Básica. 
Atualmente, participa na criação de comunidades sustentáveis, como a Comunidade 
de Aprendizagem do Paranoá (Brasília), a primeira comunidade de aprendizagem do 
mundo. Também participa na Rede de Inovação na Educação, nos grupos de 
trabalho de Formação e Avaliação.  

--- 

ECOHABITARE 

A EcoHabitare tem como missão contribuir  para a construção de um mundo 
sustentável, equitativo e pacífico, adotando como principal caminho uma educação 
em que todos possam ser protagonistas da construção do conhecimento e agentes 
de transformação. 

Integra nas suas práticas uma abordagem holística e transdisciplinar, experiências 
práticas e ferramentas inovadoras, desenvolvidas e testadas em comunidades que 
buscam a prática de uma vida sustentável.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FORMAÇÃO 

Tema: Transformação Vivencial , reconfiguração da prática pedagógica , construção 
de Comunidades de Aprendizagem. 

Destinatários:  Professores de todos os graus de ensino e educadores em geral 
(pais, mães, outros agentes educativos), que decidam assumir mudanças efetivas 
e estejam dispostos a implementá-las. 

Descrição:  Esta ação está desenhada em dois módulos. O primeir o será composto 
por sete (7) encontros virtuais de 1h semanal com a participação do Professor 
José Pacheco, durante as quais serão planificadas “intervenções” a realizar no 
decurso de cada semana.  

Entre cada encontro virtual, todos os participantes concretizam a intervenção e 
avaliam-na, informando quais as dificuldades, dúvidas, sucessos e insucessos. O 
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início do encontro virtual seguinte será de avaliação e esclarecimentos, seguindo -
se nova planif icação.  

O último dos encontros virtuais será dedicado à elaboração de carta a entregar 
nos agrupamentos de escolas e à preparação do módulo seguinte: um encontro 
presencial.  

Este encontro terá a duração de 7h de prática. Cada grupo de trabalho terá um 
local (a designar) na sua área geográfica, onde se encontrará com o Professor José 
Pacheco e a sua equipa de formadores.  

Conteúdos: Autonomia e aprendizagem significativa; desenvolvimento 
curricular; modos de avaliação; tutoria, comunidades de aprendizagem.  

Duração: 14h de formação dividindo-se em 7h de participação em encontros 
virtuais, entre Maio e Junho (1h por semana) e 7h de participação em encontro 
presencial de [trans]formação, no início de Setembro (cinco locais à escolha).  

Recursos:  Material pedagógico em formato digital.  

Limite: 100 formandos por área geográfica. 
[Algarve, Alentejo, Centro-Oeste, Centro-Norte, Norte] 

Investimento:  O valor de troca é de 30€ em donativo, pago através de 
transferência bancária, na altura da inscrição.  NIB 0036 03389 910 000 992119  * 

[*ANAS -  Associação Nacional dos Animadores Sociais , associação sem fins 
lucrativos, parceira institucional da formação ]  

Informações:  formacao.pacheco@gmail.com  

Inscrições: Obrigatória através de formulário dedicado [Link formulário] .  
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