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O PRO(G)NATURA tem na
comunidade parceiros que
convergem sinergias para que a
Escola seja um espaço de
aprendizagem e de inclusão social

Rede de
parceiros

O PRO(G)NATURA é um programa
integrado na Flexibilidade Curricular
que visa o Perfil dos Alunos à
saída da escolaridade obrigatória.
Para que seja possível a sua
operacionalização, o PRO(G)NATURA
tem na comunidade parceiros que
convergem sinergias para que a
Escola possa ser um espaço de
aprendizagem e de inclusão social.
Assim, para o seu desenvolvimento, o
Projeto Trampolim E7G realizou
parceria com o Projeto Limites
Invisíveis, especialista na oferta de
programas educativos na natureza e
com o Projeto All in Scratch, que
promove o desenvolvimento da
aprendizagem de linguagem de
programação Scratch. No âmbito
do desenvolvimento do seu projeto
de flexibilização curricular, o
Agrupamento de Escolas Rainha
Santa Isabel constitui-se como
organização de ensino proponente e
beneficiária do PRO(G)NATURA.
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Projeto Trampolim E7G

O Projeto Trampolim surgiu em 2004, aquando da 2.ª Geração Escolhas,
estando, atualmente, na 7.ª Geração Escolhas (1 de março de 2019 a 31 de dez
de 2020). Funciona em Consórcio, tendo como entidades parceiras: Câmara
Municipal de Coimbra (entidade promotora); CASPAE, IPSS, Coimbra; CPCJ de
Coimbra; IPDJ, I.P.; Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel; Escola
Secundária Com 3 Ciclo D.Dinis; União de Freguesias Eiras e S. Paulo de Frades;
Inovinter; Cearte e Cáritas Diocesana de Coimbra. A sua intervenção, centra-se
no Planalto do Ingote (Bairros da Rosa e Ingote) e Centro de Estágio
Habitacional, tendo como participantes diretos, crianças e jovens, com idades
compreendidas, entre os 6 e os 25 anos.
O Projeto Trampolim E7G é o membro responsável pela execução do
PRO(g)NATURA, sendo seu co-financiador.

Limites Invisíveis

Promovido pelo consórcio ESEC, Departamento de Educação e Psicologia da
Universidade de Aveiro e CASPAE, IPSS, Coimbra (entidade gestora), desde
2016. Este projeto é desenvolvido em três eixos: intervenção, em
complementaridade com a oferta educativa formal, formação e investigação.
Os técnicos especializados afetos diretamente ao projeto, os consultores
nacionais e internacionais e as investigadoras/docentes das Instituições de
Ensino Superior, entidades parceiras, garantem a qualidade da prática
pedagógica e da supervisão e monitorização dos programas. Os programas
educativos que desenvolvem destinam-se a crianças dos 3 aos 12 anos, com
ofertas educativas devidamente adequadas às idades das crianças, com
tipologias e formatos diferenciados.
O Projeto Limites Invisíveis assegura a componente de educação na natureza
do PRO(g)NATURA, com a participação de um recurso humano especializado
que orienta as ações que envolvem o contexto natureza. A sua participação no
PRO(g)NATURA, conta ainda com a participação de duas coordenadoras
científico-pedagógicas, que supervisionam a vertente pedagógica e de
investigação/monitorização do  PRO(g)NATURA.
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All in Scratch

Promovido pelo CASPAE, IPSS, Coimbra, em parceria com o ISEC, o Projeto All
in Scratch resulta da combinação de diversos subprojectos, cujo público
alvo abrange alunos da educação pré-escolar ao ensino superior. São áreas de
interesse a elaboração de materiais pedagógicos e a formação de professores
e outros técnicos de educação na área das TIC com enfoque nos materiais
desenvolvidos.
O Projeto All in Scratch assume a componente de programação do
PRO(g)NATURA, através da disponibilização de computadores e de um técnico
especializado que orienta as sessões de programação em linguagem Scratch.
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Beneficiário
O Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, sendo a entidade beneficiária
do PRO(g)NATURA, é a entidade que assegura a participação das turmas que
beneficiam do Programa entre os anos letivos 2018/2019 e 2022/2023, no
âmbito do desenvolvimento do seu projeto de flexibilidade curricular.

O Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel – Coimbra situa-se na zona
norte do concelho de Coimbra, acolhendo crianças e alunos oriundos de nove
freguesias do concelho. É constituído pela Escola Básica Rainha Santa Isabel
(escola-sede), dezoito escolas básicas do 1.º ciclo e dez jardins-de-infância. Em
2009-2010, passou a integrar o Programa Territórios Educativos de Intervenção
Prioritária (TEIP), tendo celebrado, em 2012-2013, um contrato de autonomia
com a administração educativa. 
No ano letivo 2018/2019 participaram no PRO(g)NATURA 3 (três) turmas do 1.º
ano, de três escolas do ensino básico.
No ano letivo 2019/2020 está a ser dada continuidade ao trabalho
desenvolvido com 2 (duas) escolas/turmas, agora no 2.º ano, tendo uma turma
sido substituída por outra turma do 1.º ano.
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Linha do tempo
O percurso que se faz em colaboração

Fase Duração Breve descrição

Fase I: Implementação e
formação em contexto

Fase II: Processo de
autonomia da escola com

supervisão 

Fase III: Apresentação de
resultados

Os técnicos especializados afetos
diretamente ao projeto, os
consultores nacionais e 
 internacionais e as
investigadoras/docentes das
Instituições de Ensino Superior (IES),
entidades parceiras, garantem a
qualidade da prática pedagógica
e da supervisão e monitorização dos
programas. É desenvolvido um
programa de sessões múltiplas
dinamizadas em ambiente
natureza e em contexto de
programação em linguagem Scratch,  
preparadas em articulação com os
professores titulares de turma e a
equipa educativa PRO(g)NATURA,
centradas em tópicos curriculares em
estudo.
 

O desenvolvimento de todas as
ações do PRO(G)NATURA associa
uma dimensão formativa em
contexto dirigida a todos os docentes
e auxiliares operacionais que estejam
envolvidos, direta ou indiretamente,
com o público alvo. Esta formação é
garantida pelo facto de todas as
ações serem realizadas em
coadjuvação com os docentes e
restante pessoal das escolas.
Ambos os projetos “Limites Invisíveis”
e “All inScratch” integram uma
componente de investigação
desenvolvida pelas Intituições de
Ensino Superior envolvidas, o que
permite a construção de indicadores
e consequente obtenção de
resultados de impacto devidos aos
financiamentos públicos.

1 ano letivo
 
 

3 anos letivos

 Os resultados são partilhados
sempre que se justifique, sendo

o último ano destinado à
avaliação final do impacto 

Implementação do programa com a
presença permanente de técnicos

especializados

Implementação autónoma pelo
Professor Titular, de forma gradual e

supervisonada

Os dados recolhidos ao longo dos 4
anos de implementação são

complementados pela avaliação final
do impacto
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Pro(g)Natura
 Contextos natureza, programação
Scratch e sala de aula no
desenvolvimento da flexibilidade
curricular

Nas últimas décadas, tem-se
assistido a uma crescente
desvalorização da importância
do contacto das crianças com o
espaço exterior. Essa diminuição
parece ser crescente à medida que
as crianças evoluem nas etapas
escolares, mesmo em países como a
Dinamarca onde a educação em
ambiente natureza é uma tradição
(Ejbye-Ernst & Bentsen, 2015).  
 

 
 
No entanto, o desenvolvimento
curricular em ambiente natureza tem
recebido uma crescente atenção por
parte da comunidade política,
educativa e científica em todo o
mundo ao longo dos últimos anos.
Têm sido desenvolvidos estudos em
torno da natureza enquanto
expansão do ambiente de
aprendizagem, procurando
compreender, nomeadamente, a
diversidade de programas educativos
que existem em ambiente exterior
(Bentsen & Jensen, 2012). Vários
estudos têm comprovado que a
natureza, per si, promove, não só, o
desenvolvimento de aprendizagens,
mas também a atividade física e o
bem-estar das crianças (Bentsen,
Jensen, Mygind & Randrup, 2010).
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Atualmente, em Portugal, as crianças
que frequentam o 1.º Ciclo do Ensino
Básico têm cada vez menos
contacto com a natureza. O extenso
programa curricular e a desatenção
em relação às potencialidades
pedagógicas dos espaços exteriores
das escolas constituem obstáculos a
uma conceção mais abrangente do
processo de ensino e de
aprendizagem e dos ambientes de
aprendizagem, que extravasem as
salas de aula.
A par disso, a aliança entre as novas
tecnologias e a educação é,
atualmente, uma das maiores
apostas para a promoção de novas
competências nos/as alunos/as dos
diferentes níveis de ensino, na
adequação aos seus estilos de
aprendizagem específicos e na
criação de respostas inovadoras. Esta
aliança pode potenciar a
promoção da aprendizagem e o
aumento da motivação para
aprender, diminuindo,
consecutivamente, a taxa de
insucesso escolar que se tem
verificado alta no contexto educativo
nacional. A aplicação das novas
tecnologias ao ensino constitui-se,
portanto, como uma forma eficaz de
promover novas aprendizagens.
O Scratch surge aqui como uma
plataforma de programação,
disponível de forma gratuita para
utilizadores de todas as idades.

Atualmente, esta ferramenta,
entendida como sendo um ambiente
introdutório de ensino, é considerada
uma comunidade de aprendizagem
interativa, presente em mais de 150
países com mais de 11 milhões de
utilizadores. A utilização desta
plataforma por parte de crianças  cria  
condições para que aprendam a
pensar de forma criativa, a cooperar e
a resolver problemas (Aureliano &
Tedesco, s.d.).
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No sentido de procurar aliar os
contextos de aprendizagem natureza,
a tecnologia e a sala de aula, foi
criado o PRO(g)NATURA. Este
programa, dirigido a alunos do 1º
CEB, enquadrado no âmbito da
flexibilidade curricular (despacho nº
5908/2017 de 5 de julho de 2017),
assume um formato regular de
participação em contexto
natureza e em ambiente tecnológico,
sendo cada uma das ações
planificadas em articulação com os
Professores Titulares de Turma das
escolas envolvidas, centradas em
tópicos curriculares em estudo. O
trabalho de campo a desenvolver
na natureza, com uma componente
de exploração, e em sala de aula,
com recurso à linguagem de
programação Scratch, adotam uma
abordagem pedagógica centrada
no/a aluno/a, através do apoio à sua
iniciativa e exploração autónoma,
possibilitando a
construção/consolidação de
competências não apenas de índole
cognitiva, mas também
nomeadamente físico-motora e
socio-emocional de acordo com o
Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória (PA).
O PRO(g)NATURA teve o seu início no
ano letivo 2018/2019, no âmbito da
Flexibilidade Curricular, envolvendo 3
(três) turmas do 1º ano do 1º CEB,

O PRO(g)NATURA,
dirigido a alunos do
1º CEB, enquadra-se
no âmbito da
flexibilidade
curricular e
procurar aliar os
contextos de
aprendizagem
natureza, tecnologia
e sala de aula. 

 do Agrupamento de Escolas Rainha
Santa Isabel de Coimbra e pretende
proporcionar aos 56 (cinquenta e
seis) alunos envolvidos ambientes de
aprendizagem que possam ligar
natureza, tecnologia e currículo. Este
programa resulta do sucesso de uma
primeira experiência realizada no ano
letivo 2017/2018 - PRO(g)NATURA –
Ano Zero -, com uma turma do 4.º
ano do 1.º CEB, de uma escola do
mesmo agrupamento.



3 contextos
que se
articulam

Um dia por semana (em horário de
componente letiva) e ao longo do
ano letivo cada uma das turmas
participantes realiza as suas
atividades em contexto natureza. As
sessões são desenvolvidas com a
orientação de um educador do
Projeto Limites Invisíveis, com
formação especializada em
educação em ambiente Natureza.
Cada sessão é planificada em
articulação com as equipas das
escolas e as ações correspondem a
atividades centradas em tópicos
curriculares em estudo, procurando
potenciar o espaço natureza
enquanto local de abordagem de
conceitos que surgem da livre
iniciativa dos/as aluno/as. 
Também semanalmente, com a
duração de 60 a 90 minutos, os
alunos têm a possibilidade
de utilizar a tecnologia,
nomeadamente, a linguagem de
programação em Scratch, para
criarem produtos tecnológicos
diversos que permitam a
transposição das vivências
realizadas no exterior.
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É dado enfoque às aprendizagens
curriculares, nomeadamente de
conceitos matemáticos, numa
perspetiva de integração do
conhecimento, por meio de
resolução de problemas que surgem
das próprias
explorações dos/das alunos/as, ou
seja, através do apoio à sua iniciativa
e exploração autónoma.
No sentido de dar resposta ao
projeto de flexibilização curricular, os
Professores Titulares de Turma (PTT),
de forma gradual, exploram em sala,
e relacionando com os tópicos
programados, os conteúdos
curriculares em articulação com as
vivências realizadas em contexto
natureza e em contexto de
linguagem de programação Scratch.
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Documentação
Pedagógica

Porque avaliar, planear, agir,
registar e comunicar é
fundamental

 

Durante o desenvolvimento do
programa PRO(g)NATURA, a equipa
educativa desenvolve diversas
estratégias de comunicação com as
famílias e comunidade, quer por meio
das redes sociais e sites dos
projetos/entidades envolvidos, como
por meio de documentação
pedagógica digital de acesso restrito à
equipa e famílias. 
A par desta comunicação, o
Pro(g)Natura realiza produção
científica, divulgada em eventos/meios
da especialidade.



A vertente
formativa
Em matéria de educação de crianças
dos 6 aos 10 anos, a introdução de
novas metodologias e estratégias de
ensino e de aprendizagem devem ser
acompanhadas por um processo de
monitorização que conduza a uma
reflexão e partilha sistemática das
práticas. É nesse sentido que o
PRO(G)NATURA promove a co
construção de conhecimento,
envolvendo todos os atores, no
sentido da promoção do
desenvolvimento profissional dos
envolvidos que permita criar as
mudanças que o sistema educativo
impõe às escolas. 
A formação em contexto dos
docentes e auxiliares que participam
diretamente no programa é, portanto,
um dos objetivos do PRO(g)NATURA.
Pretende-se, ao longo dos 4 (quatro)
anos, capacitar as equipas
educativas, de forma progressiva,
para a prática de ensino nos
ambientes natureza e tecnológico,
em articulação com a sala de aula, de
modo a responderem,
autonomamente, ao desafio do
desenvolvimento do plano de
flexibilidade curricular com recurso a
estes ambientes educativos. Nesse
sentido, o desenvolvimento de todas 
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as ações do PRO(G)NATURA associa
a dimensão formativa em contexto
dirigida a todos os docentes e
auxiliares operacionais que estejam
envolvidos, direta ou indiretamente,
com o público alvo.
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A equipa 

Coordenação

Marlene Da Rocha Migueis

mmigueis@ua.pt

Emília Bigotte de Almeida

mebigotte@gmail.com

Equipa técnica

Ricardo Almeida - Coordenador do Projeto Scratch on Road

ricardo.almeida@caspae.pt

Carla Mendes - Coordenadora do Projeto Trampolim E7G

trampolim.e7g@gmail.com

Isabel Duque - Educadora/professora no Projeto Limites Invisíveis

isabel.duque@limitesinvisiveis.pt



969 830 718

caspae@caspae.pt

https://caspae.pt/PT/

https://www.facebook.com/CASPAEIPSS/


