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Um projecto de partcipação sobre a escola pública
São Luís, Maio a Agosto 2016 | Por Ana Brazão e Sara Serrão

Espaço Aberto “Como queremos que seja a nossa Escola no futuro?” | 28 Junho 2016

VISÃO PANORÂMICA SOBRE O PROJECTO 

O ESPAÇO ABERTO surgiu como um desafo colocado à comunidade escolar de São Luís, convocada a exprimir 
opinião sobre a escola, em momentos de encontro e debate. Como vemos a escola de hoje em dia? Como queremos
que seja? Que passos estamos dispostos a dar em conjunto?

Por forma a promover o debate e a partcipação, propusemos como estrutura um encontro aberto com toda a 
comunidade escolar, precedido por sessões de preparação dentro dos grupos de afnidade: alunos da escola 
primária de São Luís, professores e pessoal não-docente, entdades e encarregados de educação. 

O projecto decorreu entre Maio e Agosto 2016. As sessões de preparação abriram a visão e o espectro de 
possibilidades para aquilo que se considera “a escola de sonho”. O encontro ESPAÇO ABERTO focalizou propostas 
concretas e próximos passos a dar em conjunto, considerando concretamente o ano lectvo de 2016/2017. Para 
concluir, expusemos os resultados e as propostas colectvas no evento MONTRAS 2016 – Mostra de Artstas e 
Artesãos de São Luís – por forma a serem vistos pela população em geral.

O processo de partcipação aconteceu sobre uma rede bem entrançada de parceiros. Foi proposto e implementado 
por dois membros da comunidade de São Luís, na sequência de várias conversas informais entre encarregados de 
educação, com professores e com as entdades. O projecto foi amadrinhado pelo GAIA Alentejo, enquanto entdade 
legal, apadrinhado pelo Município de Odemira, que o fnanciou, e recebeu todo o apoio do Agrupamento de Escolas 
de Vila Nova de Milfontes. A rede de parcerias inclui igualmente a Junta de Freguesia de São Luís, o movimento de 
cidadãos Transição São Luís e a comunidade de empreendedores João Sem Medo. 
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SESSÕES DE PREPARAÇÃO

Nos meses de Maio e Junho 2016 aconteceram na Escola Primária de São Luís seis encontros de preparação para o 
ESPAÇO ABERTO, facilitadas por Ana Brazão e Sara Serrão. As sessões foram acompanhadas e documentadas por 
Soraia Manuel, técnica do Município de Odemira responsável pelo estudo sobre a educação no concelho. Ao todo 
partciparam cerca de 55 pessoas: 38 crianças (alunos do 1º ao 4º ano do ensino básico), 5 professoras e 5 auxiliares,
3 representantes de entdades e 4 encarregados de educação.

Sessão de preparação com alunos do 1º e 2º ano | 17 Maio 2016

As seis sessões respeitaram a mesma estrutura. O objectvo foi dar aos intervenientes o mesmo espaço de refexão e
resposta, dentro de uma introdução idêntca, diferindo assim os resultados apenas na partcipação específca de 
quem esteve presente, nas suas opiniões e no efeito do grupo de afnidade.

A estrutura das sessões assentou num conjunto de histórias sobre diferentes formas de aprender, com base nos 
livros infants da autora portuguesa Margarida Botelho1. A narratva que construímos conduzia os ouvintes pela 
visualização de escolas com paredes, mesas e cadeiras, com livros ou computadores e quadros interactvos, com 
recreios de parque infantl ou com espaço livre e árvores, por momentos onde aprender é ouvir as pessoas mais 
velhas da comunidade e brincar implica construir os próprios brinquedos, por formas de aprender fazendo e 
directamente com o meio envolvente. As histórias levavam-nos por escolas ocidentais, pela Amazónia e por África.

Sessão de preparação com professores | 17 Maio 2016

Os partcipantes eram depois convidados a posicionar-se nos modelos que mais (e menos) os inspiravam. De 
seguida, e com facilitação gráfca, foram motvados a partlhar a sua visão de uma escola de sonho. De cada uma das
seis sessões de preparação resultou, assim, um desenho de 2m x 1,5m com os sonhos dos partcipantes.

1 Margarida Botelho é a autora da colecção POKA POKANI | www.margaridabotelho.com
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Sessão 1 |  17 de Maio 2016 | Alunos do 1º e 2º ano

Sessão 2 |  17 de Maio 2016 | Professores ttulares e de AECs
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Sessão 3 |  25 de Maio 2016 | Alunos do 3º e 4º ano

Sessão 4 | 25 de Maio 2016 | Operacionais
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Sessão 5 | 2 de Junho 2016 | Entdades

Sessão 6 | 2 de Junho 2016 | Encarregados de Educação e membros da comunidade
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Sessão de preparação com encarregados de educação e membros da comunidade | 25 Maio 2016

TEMAS RECORRENTES NOS SONHOS SOBRE A ESCOLA

[5 referências em grupos distntos]
• Maior contacto entre o interior e o exterior da escola: uma escola sem salas (alunos 1º e 2º ano); viajar até 

aos sítos que estamos a estudar (alunos 3º e 4º ano); espaço onde a comunidade se encontra (entdades); 
crianças envolvidas nas questões da comunidade, portas mais abertas aos pais, “professor” de ligação à 
comunidade, alunos envolvidos na produção e confecção das refeições, comida local a entrar na escola, 
crianças que saem para aprender na comunidade horta e profssões locais (encarregados de educação e 
comunidade); mais saídas, um autocarro sempre disponível e orçamento para visitas (professores)

• Mais infra-estruturas no recreio: escorrega, um campo de futebol gigante, ter materiais para construir 
brinquedos (alunos 1º e 2º ano); palco, equipamento gráts, campo de futebol com bolas, piscina, ringue de 
box, basquet, ringue de patnagem, skate park, biblioteca, pista de bicicletas (alunos 3º e 4º ano); secções 
para brincar, pavilhão no recreio para brincar quando chove, sala com jogos, jogos tradicionais, telheiro 
(operacionais); pista de berlindes, basket, volley (encarregados de educação e comunidade), sala com jogos, 
parque infantl (professores)

[4 referências em grupos distntos]
• Mais actvidades fsicas: AECs de cavalos, aulas de karaté (alunos 1º e 2º ano); clube de dança, zumba, 

aprender dançando, aprender a treinar e a jogar (alunos 3º e 4º ano); basket, volley, material para ginástca, 
ginástca todos os dias (encarregados de educação e comunidade); material para educação fsica, canoagem, 
equipamento para remo, bicicletas (professores)

• Outras estruturas: biblioteca (alunos 3º e 4º ano); telheiro, mais estacionamentos, pavilhão para educação 
fsica, para as crianças brincarem quando chove, para festas de fnal de ano (operacionais); paineis solares + 
energia eólica, parque para bicicletas, biblioteca, ludoteca (encarregados de educação e comunidade); 
biblioteca, espaço polivalente, sala de expressões, sala de música, laboratório para experiências (professores)

[3 referências em grupos distntos]
• Espaço envolvente ter água: mar, uma piscina e um parque aquátco, a sala em cima de água (alunos 1º e 2º 

ano); piscina (alunos 3º e 4º ano); piscina, uma cascata (encarregados de educação e comunidade)
• Mais ferramentas tecnológicas disponíveis: tablets (alunos 1º e 2º ano); PC's, aprender com computadores, 

computadores e tablets para todos, consolas, quadro interactvo (alunos 3º e 4º ano); quadro interactvo, 
equipamentos, computadores capazes (professores)

• Mais pessoal: mais pessoal, ter professora de apoio, ter orientação para brincar ex. Costura, clubes 
(operacionais); mais auxiliares e animadores (encarregados de educação e comunidade); professores de 
apoio a tempo inteiro, mais pessoal auxiliar (professores)

[2 referências em grupos distntos]
• Espaço envolvente com (mais) árvores: jardim, pomar, selva, casa e prédio na árvore (alunos 1º e 2º ano), 

mais árvores, uma casa na árvore (encarregados de educação e comunidade)
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• Turmas mais pequenas: turmas mais pequenas, separadas por anos (operacionais); turmas 10-12 alunos só 
com um ano de escolaridade (professores)

• Menos tempo na escola: inverter no sentdo de as crianças passarem menos tempo na escola, aulas até às 
15h30 (operacionais); crianças estarem menos horas na escola (professores)

Espaço Aberto “Como queremos que seja a nossa Escola no futuro?” | 28 Junho 2016

ESPAÇO ABERTO

No dia 28 de Junho 2016 aconteceu na EB1 São Luís a jornada de debate que juntou a comunidade escolar em torno 
da pergunta “Como queremos que seja a nossa Escola no futuro?” seguindo a metodologia do Espaço Aberto. O 
objectvo do encontro foi concretzar ideias e propostas para a Escola Primária de São Luís.

Convidámos para este encontro toda a comunidade escolar, através de convites às entdades, convites enviados nas 
mochilas dos educandos, convocação de professores e operacionais, fyers e cartazes colocados em locais públicos, 
facebook e listas de divulgação por email das entdades envolvidas. Partciparam 41 pessoas: alunas, encarregados 
de educação e familiares; professoras e operacionais; representantes do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 
Milfontes, Junta de Freguesia de São Luís, Município de Odemira e comunidade Tamera; membros da comunidade 
de São Luís; facilitadoras, fotógrafas e voluntárias.

O Espaço Aberto originou uma manhã de debates e uma tarde de concretzação de propostas para a escola primária 
de São Luís. 

A metodologia do Espaço Aberto – mais conhecida no termo inglês Open Space Technology2 - permite criar “des-
conferências”, um novo formato de debate partcipado sobre temas de relevância para o grupo de partcipantes. Ao 
contrário da “conferência” tradicional, em que um conjunto de peritos debita o seu conhecimento para uma 
audiência, cuja perícia sobre o mesmo tema não é consultada, o Espaço Aberto tem por conteúdo exclusivo o 
conhecimento e interesse do público presente. Nesta metodologia, os partcipantes são envolvidos no desenhar do 
programa e implementam as sessões por si sugeridas. 

A facilitação foi assumida por Alexandra Rentroia da comunidade de empreendedores João Sem Medo3 apoiada por 
uma equipa de voluntárias, que fazem parte da Transição São Luís e da comunidade João Sem Medo. O almoço foi 
gentlmente oferecido pela Junta de Freguesia de São Luís e as instalações disponibilizadas pelo Agrupamento de 
Escolas de Vila Nova de Milfontes e Município de Odemira.

O encontro de 28 de Junho está relatado no documento “REPORTAGEM | Discussões, resultados e imagens”, que 
anexamos ao presente relatório. Os resultados foram agrupados em três propostas colectvas para 2016/2017.

2 htps://en.wikipedia.org/wiki/Open_Space_Technology
3 João Sem Medo é uma comunidade de Empreendedores Evolucionários. “Somos uma comunidade de pessoas empreendedoras com a missão 

de 'derrubar todos os muros' ao acto de empreender, sejam materiais ou psicológicos. Estamos focados nas pessoas e entendemos que todas 
as pessoas podem aprender a utlizar o método 'empreendedorismo' para construir o seu futuro.” | www.joaosemmedo.org  
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EXPOSIÇÃO NAS MONTRAS 2016 – MOSTRA DE ARTISTAS E ARTESÃOS DE SÃO LUÍS

Os resultados do projecto ESPAÇO ABERTO foram expostos por Sara Serrão no evento MONTRAS 20164, 
permanecendo visitáveis nos dias 13 e 14 de Agosto, na Sociedade Recreatva e Musical Sanluizense. A exposição 
apresentou os seis desenhos resultantes da facilitação gráfca e o agrupamento das propostas colectvas resultantes 
do encontro de 28 de Junho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o processo do Espaço Aberto, na sua idealização, preparação e implementação, houve uma contnua 
abertura, envolvimento e apoio por parte das entdades, em partcular da direcção do Agrupamento de Escolas de 
Vila Nova de Milfontes e da vereação de Educação do Município de Odemira. A Junta de Freguesia de São Luís foi 
igualmente solícita em todas as necessidades prátcas relatvas à implementação do projecto. Esta posição perante 
um projecto de partcipação sobre a escola pública foi positvamente surpreendente e consideramos haver boas 
condições para avançarmos com um ensino diferenciado e partcipado em São Luís. 

Foi surpreendente a pouca adesão de encarregados de educação nas sessões de preparação e no encontro da 
comunidade educatva de São Luís. Consideramos ser essencial investr nas estratégias e veículos de comunicação 
entre encarregados de educação e avaliar até que ponto existe disponibilidade para partcipar, desenhando 
propostas adequadas.

4 MONTRAS 2016 – Mostra de Artstas e Artesãos de São Luís acontece nas ruas do Comércio e da Igreja, em São Luís. É uma co-organização do 
movimento de Transição São Luís e do CAIS (Colectvo Artstco Intervenção Social), em colaboração com as entdades e colectvidades locais, 
com o apoio do comércio local e da população de São Luís | htps://montrassaoluis.wordpress.com
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Foi surpreendente encontrar temas comuns no encontro Espaço Aberto, que atravessaram várias discussões que 
aconteciam paralelamente, em espaços diferentes e sob temas distntos, o que revelou haver interesses fortemente 
comuns. Em partcular sublinhou-se a vontade de estabelecer maior contacto entre a escola e a comunidade local.

Relembramos o desafo colocado à comunidade escolar de São Luís: Como vemos a escola de hoje em dia? Como 
queremos que seja? Que passos estamos dispostos a dar em conjunto? Estveram presentes nos diferentes 
momentos de encontro e debate as pessoas que realmente se interessam e estão dispostas a contribuir, enquanto 
professores, encarregados de educação, elementos de uma entdade ou membros da comunidade. Importa agora 
considerar as propostas concretas para o ano lectvo 2016/2017, colocá-las em prátca, fortalecer a ligação entre 
estas pessoas actvas e contnuar a investr em momentos de encontro e debate no seio da comunidade escolar.

Sessão de preparação com encarregados de educação e membros da comunidade | 25 Maio 2016

Relatório ESPAÇO ABERTO: Um projecto de partcipação sobre a escola pública
Por Ana Brazão e Sara Serrão
Setembro 2016

Tudo em htps://gaiaalentejo.wordpress.com/espaco-aberto/
espacoaberto.sluis@gmail.com  
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