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The qualitative methodology adopted 

consisted of semi-structured interviews 
to a group of key subjects (10th-grade 
students and teachers) from a seconda-
ry school in the suburbs of Lisbon and 
resulted in an instrumental case-study 
(Stake, 1988: 18). Four students were se-
lected from a 10th- grade science course 
(1st year of the Secondary Education) 
and three teachers in a secondary school 
in the district of Almada. Then, by me-
ans of content analysis a deeper unders-
tanding was reached of the way students 
and teachers view their school textbooks 
(Port. B/CTV), both from an individual 
and a cooperative perspective.

The study conclusions stress those of 
Hummel (1988) reinforcing the notion 
that the school textbooks must be built on 
the basis of lifelong learning concepts. 
Thus, learners build their own knowled-
ge and become the masters the options of 
their lives (World Report of Education, 
1996; Lifelong Learning Memorandum, 
2000). For they will act more autono-
mously as individuals in a lifelong lear-
ning process. With the support of school 
textbooks.

***
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Escola, professores e cidadania. Con-
cepções e práticas

Orientação:
Prof. Doutor Óscar C. de Sousa

Neste trabalho pretende-se desocultar 
a problemática que envolve a constru-

ção da cidadania e a forma como os pro-
fessores, por via da escola, podem dar o 
seu contributo. Conscientes da polisse-
mia que o próprio conceito de cidadania 
carrega, a autora direccionou o estudo 
para uma via pedagógica buscando tes-
temunhos diversos, não se fixando numa 
só via paradigmática.

Para a realização do trabalho empí-
rico, foi seleccionado o grupo de pro-
fessores do Agrupamento de Escolas do 
concelho de Constância no sentido de 
os auscultar através de um inquérito, 
relativamente à forma como concebem 
a construção da cidadania e como de-
senvolvem as suas práticas de modo a 
promover o seu exercício efectivo junto 
dos alunos. E porque o Projecto Educa-
tivo do Agrupamento é um instrumento 
orientador por excelência, procedeu-se 
igualmente à sua análise ainda que de 
forma breve, a fim de identificar as pre-
ocupações manifestadas pelos seus pro-
tagonistas relativamente à formação de 
alunos cidadãos.

Os resultados encontrados indicam 
que os docentes reconhecem a impor-
tância da educação para a cidadania e 
assumem essa tarefa na sua acção edu-
cativa diária.

School, teachers and citizenship. Con-
cept and action

This work aims to reveal the problem 
concerning the construction of citi-
zenship and the way teachers, through 
school, can give their contribute.

 Conscious of the polysemy 
around the concept of citizenship itself, 
the study was carried out following a 
pedagogical perspective, searching for 
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different opinions, rather than clinging 
to a single paradigmatic way.

For the realization of the empirical 
work, a group of teachers was selected 
from the Group of Schools of the mu-
nicipality of Constância with a view to 
listening to them through an enquiry 
about the way they perceive the cons-
truction of citizenship and how they de-
velop their practices so as to promote its 
effective application amongst students.

And because the Group’s Educatio-
nal Project is a seminal guiding instru-
ment, it was also analysed, though only 
superficially, in order to identify the 
concerns expressed by its protagonists, 
concerning to the formation of students 
as citizens. The result found shows that 
teachers recognize the significance of 
the education for citizenship and under-
take that task, in their daily educational 
action.
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Educação virtual: a “rede” eliminan-
do distâncias

Orientação:
Prof.ª Doutora Edna Gusmão de Góes 
Brennand

As Tecnologias de Informação e Co-
municação estão proporcionando mu-
danças significativas na educação, so-
bretudo pela velocidade da produção do 
conhecimento, que exige do professor 
uma constante atualização. Nessa pers-
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ectiva, a Internet pode ser uma alter-

nativa para os problemas enfrentados 
pelos professores diante da necessidade 
de formação continuada.

Refletir sobre esse fenómeno permitiu 
o desenvolvimento deste trabalho, que 
teve como objetivo analisar como os 
ambientes virtuais de aprendizagem, en-
quanto ferramentas pedagógicas, foram 
utilizados no processo de formação con-
tinuada dos professores. Nesse sentido, 
procurou-se responder à seguinte ques-
tão: De que forma a capacitação à dis-
tância, utilizando as Tecnologias de In-
formação e Comunicação (TIC’s), como 
ferramenta pedagógica, proporcionou 
novas aprendizagens na formação do 
professor no Projeto de Regularização 
do Fluxo Escolar de 5.a a 8.a Séries?

O estudo utilizou como aporte teóri-
co o conceito de globalização de alguns 
autores (Santos, 2001; Castells, 1999; 
Tavares, 1996; Ianni, 1995), na pers-
pectiva da Educação à Distância (Bren-
nand, 2003; Lévy, 1999, dentre outros). 
A pesquisa foi desenvolvida a partir da 
abordagem qualitativa, utilizando-se a 
análise de conteúdo para investigar as 
mensagens de e-mails trocados entre os 
professores e os tutores assim como as 
questões das entrevistas semi-estrutura-
das, realizadas com professores da rede 
pública do estado da Bahia, e parcial-
mente estruturadas, com o Supervisor 
Académico (tutor) da Universidade de 
Salvador, revelando considerações im-
portantes sobre o processo de formação 
continuada, na modalidade EAD, via 
Internet.




