
 
 

Saiba mais sobre … (Re)Inventar a Educação 

Sugestões de livros: 

 

Reinventar a educação  

Autores: Edgar Morin e Carlos Jesús Delgado Díaz 

Editora: Palas Athena 

 

O mundo em crise é um cenário de transformações onde estão presentes riscos e 
oportunidades de mudança. Diálogos constantes entre educação e política, academia e 
políticos, é uma das ações inadiáveis. Em algum momento de sua trajetória, os fins da 

educação se alteraram, e o fim supremo que é aprender a viver ficou em segundo plano. 
Há de ser retomado pela educação, tornando-se ponto de partida, farol e horizonte, 
reunindo as reformas do pensamento, do ensino, da política e da vida. 

 

Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora: Uma Abordagem Teórico-Prática 

Autores: Lilian Bacich e José Moran  

Editora: Penso 

 

Metodologias ativas valorizam a participação efetiva dos alunos na construção do 
conhecimento e no desenvolvimento de competências, possibilitando a aprendizagem 
ao seu próprio ritmo, tempo e estilo, por meio de diferentes formas de experimentação 
e partilha, dentro e fora da sala de aula, com mediação de docentes inspiradores e 
incorporação de todas as possibilidades do mundo digital. Este livro apresenta práticas 
pedagógicas, na educação básica e superior, que valorizam o protagonismo dos 
estudantes e que estão relacionadas com as teorias que lhes servem como suporte. 
Lilian Bacich e José Moran reúnem nesta obra capítulos de autores brasileiros que 
analisam por que e para que usar metodologias ativas na educação de forma inovadora. 
 

Conversando sobre Educação - Por uma educação sensível 

Autor: Rubem Alves  

Editora: Edições Mahatma 

 

A consciência de que antes de um aluno há um ser humano, é o grande diferencial na 

formação de um educador. E é aí que reside a chave para a vontade de aprender do 

aluno e o sucesso do professor. Esta obra reúne 23 textos sobre educação, 

comportamento e vida, pois educação não acontece apenas dentro das escolas. Educar 

e aprender é um ato integral, que envolve a vida por completo. 

 

 

 

 

 



 
 

Educar para o Pensamento Crítico na Sala de Aula - Planificação, estratégias e avaliação 

Autores: José Pinto Lopes, Maria Manuel Nascimento, Caroline Dominguez e Helena 

Santos Silva 

Editora: Pactor 

 

Atualmente, o ensino do pensamento crítico é um dos grandes focos no mundo 

educacional, sendo que o perfil do aluno do século XXI está traçado: ser perseverante 

perante as dificuldades, querer aprender mais e desenvolver o pensamento crítico. 

Existe, por isso, uma forte necessidade pedagógica em preparar os alunos para esta 

sociedade onde tudo evolui a uma velocidade estonteante, sendo precisa uma crescente 

capacidade de adaptação aos desafios impostos. Nos dias de hoje, além da forte aposta 

no uso de novas tecnologias, torna-se imperativo desenvolver a criatividade, a 

originalidade, a iniciativa e o pensamento crítico. Assim, o papel do professor no futuro 

dos seus alunos é decisivo, pois, além de prepará-los técnica e profissionalmente, deve 

contribuir para a sua formação enquanto pessoas e cidadãos. Neste âmbito, o grupo 

webPACT - uma comunidade profissional de aprendizagem que reúne professores e 

investigadores de várias áreas disciplinares da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro - partilha, neste livro, os resultados da sua investigação teórica e empírica que 

podem ser utilizados em todos os anos de escolaridade, desde o ensino básico ao ensino 

superior, por todos os professores que pretendam desenvolver o pensamento crítico 

nos seus alunos. O livro está organizado em 10 capítulos que abordam, de um modo 

geral, a fundamentação teórica, a planificação, as estratégias de ensino/aprendizagem 

e a avaliação do pensamento crítico. Por todas estas razões, esta obra assume-se como 

um excelente instrumento de trabalho para professores dos ensinos básico, secundário 

e superior, bem como para quem pretende exercer futuramente a docência, preparando 

os alunos para a sociedade do séc. XXI. 

 

Cooperar na Sala de Aula para o Sucesso 

Autores: Helena Santos Silva, Sónia Moreira e José Pinto Lopes 

Editora: Pactor 

 

Cooperar é poder trabalhar com uma ou mais pessoas. No contexto educativo, a 

cooperação está implícita na Aprendizagem Cooperativa, entendida como um método 

de ensino ativo e motivador, em que os alunos, ao trabalharem em pares ou em 

pequenos grupos heterogéneos, têm a possibilidade de maximizar as suas 

aprendizagens cognitivas e não cognitivas, dando especial enfoque ao desenvolvimento 

das competências de relacionamento interpessoal, fundamentais nos dias de hoje no 

exercício de uma plena cidadania. 

Assim sendo, não é de estranhar que também haja um maior número de professores 

que, devido à falta de motivação e ao desinteresse de alguns alunos pela escola, ou à 

necessidade de renovar as suas práticas pedagógicas, procure na Aprendizagem  

 



 
 

Cooperativa uma alternativa às práticas tradicionais de ensino. É o caso dos professores 

envolvidos no projeto COOPERA, do qual resulta o presente manual. 

Organizado em duas partes, este livro apresenta na primeira a fundamentação teórica 

da Aprendizagem Cooperativa e na segunda a descrição dos 9 métodos e os materiais 

utilizados por esses educadores de infância e professores na sala de aula. 

Trata-se, sem dúvida, de um excelente instrumento de trabalho para professores do 

ensino pré-escolar, do 1.º, 2.º e 3.º ciclos dos ensinos básico e secundário e de educação 

e formação de adultos (EFA), bem como para estudantes dos cursos do ensino superior 

que habilitem para a docência. 

 

Pensar a Educação 

Escola, justiça social e participação 

Autor: Pedro Patacho 

 

À medida que se foram modificando as relações de produção, de poder e de experiência, 

nas nossas sociedades globalizadas, tornou-se cada vez mais evidente a necessidade de 

repensar a educação escolar contemporânea. Dos currículos e programas à formação de 

professores, passando pelos modos de organização e funcionamento, é urgente 

reimaginar a escola(rização). 

Com a universalização do acesso, as escolas encheram-se de diversidade social e cultural 

que lhes trouxe novos desafios. Fora da escola multiplicaram-se as fontes, os recursos e 

as oportunidades de aprendizagem, atraentes, dinâmicas, interessantes, 

frequentemente integradoras de diferentes saberes. Já quase não chegam à escola 

crianças com pais não escolarizados. Mas são os filhos das famílias em situações de 

maior vulnerabilidade e com menos escolarização que continuam a engrossar as 

estatísticas do abandono e insucesso escolar. 

Afinal, que projeto político é este a que chamamos escola? De onde vem e por que razão 

é tão resistente à mudança? Como podem os professores liderar a metamorfose da 

escola? Qual deverá ser o seu papel nas sociedades contemporâneas? E como pode a 

ideia de justiça social e curricular estruturar, através da participação, uma educação 

escolar em que ninguém fica para trás? 

https://www.youtube.com/watch?v=kLl4Kn4znQU 

 

Sugestão de artigos: 

 

O Questionamento Eficaz na Sala de Aula: Procedimentos e estratégias  

Effective Questioning in the Classroom: Strategies and procedures 

Professora Doutora Helena Santos Silva e Professor Doutor José Pinto Lopes 

http://edupsi.utad.pt/images/PDF/Revista5/Artigo__O_Questionamento_Eficaz_na_sa

la_de_aula_-_Verso_revista_Final.pdf 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kLl4Kn4znQU
http://edupsi.utad.pt/images/PDF/Revista5/Artigo__O_Questionamento_Eficaz_na_sala_de_aula_-_Verso_revista_Final.pdf
http://edupsi.utad.pt/images/PDF/Revista5/Artigo__O_Questionamento_Eficaz_na_sala_de_aula_-_Verso_revista_Final.pdf


 
 

A aprendizagem colaborativa, porquê? 

Dra. Gorete Pereira 

https://digituma.uma.pt/handle/10400.13/1957 

 

Uma oportunidade para reinventar a escola - UNESCO 

https://pt.unesco.org/courier/2020-3/uma-oportunidade-reinventar-escola 

 

Professores, na Reinvenção da Educação 

https://www.nau.edu.pt/pt/2021/10/06/professores-na-reinvencao-da-educacao/ 

 

Apostar na Educação - para reinventar Portugal  

Dr. António da Nóvoa  

https://www.google.com/search?q=artigos+cientificos+sobre+reinventar+a+educa%C3

%A7%C3%A3o&rlz=1C1GCEB_enPT964PT964&ei=sATpYrGABNCKur4PwumjmAE&start

=40&sa=N&ved=2ahUKEwixmJ6egaj5AhVQhc4BHcL0CBM4HhDw0wN6BAgBEFA&biw=

1536&bih=750&dpr=1.25 

 

A Educação em Tempos de Mudança 

Dra. Maria da Conceição Soeiro 

https://escolacomerciolisboa.pt/2019/02/a-educacao-em-tempos-de-mudanca/ 

 

Sugestão de vídeos: 

 

Inovação Pedagógica em Portugal em Perspectiva Histórica 

Dr. Joaquim Pintassilgo 

https://www.youtube.com/watch?v=yWLzYyb-8cY 

 

Reinventar a Educação 

https://www.youtube.com/watch?v=zYxLUZxabSU 

 

Ambientes Educativos Inovadores 

Dra. Ana Cláudia Cohen 

https://webinars.dge.mec.pt/webinar/ambientes-educativos-inovadores 

 

Reinventar a educação para enfrentar o futuro 

Tony Wagner 

https://www.youtube.com/watch?v=LCPnPvOJ6o8 

 

'Como educar em um mundo digital' 

Leandro karnal 

https://www.youtube.com/watch?v=jHylfrG8Xac 

 

https://digituma.uma.pt/handle/10400.13/1957
https://pt.unesco.org/courier/2020-3/uma-oportunidade-reinventar-escola
https://www.nau.edu.pt/pt/2021/10/06/professores-na-reinvencao-da-educacao/
https://www.google.com/search?q=artigos+cientificos+sobre+reinventar+a+educa%C3%A7%C3%A3o&rlz=1C1GCEB_enPT964PT964&ei=sATpYrGABNCKur4PwumjmAE&start=40&sa=N&ved=2ahUKEwixmJ6egaj5AhVQhc4BHcL0CBM4HhDw0wN6BAgBEFA&biw=1536&bih=750&dpr=1.25
https://www.google.com/search?q=artigos+cientificos+sobre+reinventar+a+educa%C3%A7%C3%A3o&rlz=1C1GCEB_enPT964PT964&ei=sATpYrGABNCKur4PwumjmAE&start=40&sa=N&ved=2ahUKEwixmJ6egaj5AhVQhc4BHcL0CBM4HhDw0wN6BAgBEFA&biw=1536&bih=750&dpr=1.25
https://www.google.com/search?q=artigos+cientificos+sobre+reinventar+a+educa%C3%A7%C3%A3o&rlz=1C1GCEB_enPT964PT964&ei=sATpYrGABNCKur4PwumjmAE&start=40&sa=N&ved=2ahUKEwixmJ6egaj5AhVQhc4BHcL0CBM4HhDw0wN6BAgBEFA&biw=1536&bih=750&dpr=1.25
https://www.google.com/search?q=artigos+cientificos+sobre+reinventar+a+educa%C3%A7%C3%A3o&rlz=1C1GCEB_enPT964PT964&ei=sATpYrGABNCKur4PwumjmAE&start=40&sa=N&ved=2ahUKEwixmJ6egaj5AhVQhc4BHcL0CBM4HhDw0wN6BAgBEFA&biw=1536&bih=750&dpr=1.25
https://escolacomerciolisboa.pt/2019/02/a-educacao-em-tempos-de-mudanca/
https://www.youtube.com/watch?v=yWLzYyb-8cY
https://www.youtube.com/watch?v=zYxLUZxabSU
https://webinars.dge.mec.pt/webinar/ambientes-educativos-inovadores
https://www.youtube.com/watch?v=LCPnPvOJ6o8
https://www.youtube.com/watch?v=jHylfrG8Xac


 
Reinventar as Escolas para os Desafios Atuais» | «Reinventing Schools for the current 

challenges! 

https://www.youtube.com/watch?v=xpACcRAtQAI 

 

Palestra: “O futuro presente das escolas e dos professores” por António Nóvoa 

https://www.youtube.com/watch?v=a-ZUylTwPNs 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xpACcRAtQAI
https://www.youtube.com/watch?v=a-ZUylTwPNs

