
 
 

Modelo Pedagógico do Movimento da Escola Moderna  
 

Este modelo pedagógico propõe-se construir, através da ação dos professores que o integram, a formação 
democrática e o desenvolvimento sócio moral dos educandos com quem trabalham, assegurando a sua plena 
participação na gestão do currículo escolar. Assim, os educandos responsabilizam-se por colaborarem com os 
professores no planeamento das atividades curriculares, por se entreajudarem nas aprendizagens que 
decorrem de projetos de estudo, de investigação e de intervenção e por participarem na sua avaliação. Esta 
avaliação assenta numa negociação cooperada dos juízos de apreciação e do controlo dos objetivos assumidos 
nos planos curriculares coletivos e nos planos individuais de trabalho e de outros mapas e listas de verificação 
do trabalho de aprendizagem, que servem para registo e monitoragem do que se contratualizou em Conselho 
de Cooperação Educativa. 

 
É por esta vivência – pondo à prova os valores humanos que sustentam a justiça, a reciprocidade e a 

solidariedade – que a organização do trabalho e o exercício do poder partilhados virão a transformar os 
estudantes e os professores em cidadãos implicados numa organização em democracia direta. 
Simultaneamente, esta experiência de socialização democrática dos estudantes constitui o sustentáculo do 
trabalho do currículo nas turmas, entendidas como comunidades de aprendizagem, num envolvimento 
cultural motivador. 

 
1. Estruturas de Cooperação: O processo de cooperação educativa tem-se revelado como a melhor 

estrutura organizativa para aquisição de competências culturais e sociais. Na aprendizagem cooperativa o 
sucesso de um aluno contribui para o sucesso do conjunto dos membros do grupo. A cooperação educativa, 
o trabalho a pares ou em pequenos grupos para atingirem o mesmo fim contraria a tradição individualista e 
competitiva da escola. Pressupõe que cada um dos membros do grupo só pode atingir o seu objetivo se cada 
um dos outros o tiver atingido também. 

 
2. Circuitos de Comunicação: Estabelecem-se circuitos múltiplos de comunicação que estimulam o 

desenvolvimento de formas variadas de representação e de construção interativa de conhecimento. 
 
Esta matriz comunicativa é radicada por circuitos de comunicação das aprendizagens e de fruição dos 

produtos culturais, para que todos possam aceder à informação de que cada um dispõe e aos seus produtos 
de estudo e de criatividade artística e intelectual. 

 
As trocas sistemáticas concretizam a dimensão social das aprendizagens e o sentido solidário da 

construção cultural dos saberes e das competências instrumentais que os expressam (a escrita, o desenho, o 
cálculo). 

 
3. Participação Democrática Direta: As atitudes, os valores e as competências sociais e éticas que a 

democracia integra constroem-se, enquanto alunos e professores, em cooperação, vão experienciando e 
desenvolvendo a própria democracia na escola. Esta relação democrática pressupõe a gestão cooperada do 
currículo escolar – o que compreende o planeamento e a avaliação como operações formativas de todo o 
processo de aprendizagem. A circulação e a utilização da informação e da cultura têm de ser democráticas, 
dando sentido social a todo o saber. 

 
A democracia é a estrutura de organização que se firma no respeito mutuamente cultivado, a partir da 

afirmação das diferenças individuais reconhecendo o outro como semelhante. Esta postura de diálogo é o 
instrumento fundamental de construção de projetos comuns e diferenciados. 



 
Trata-se de gerir colegialmente, em Conselho de Cooperação Educativa, tudo o que à turma diz respeito. 

O cimento da organização formadora é a ética – o esforço obstinado de tornar congruente a utilização dos 
meios e dos modelos organizativos da educação com os seus fins democráticos. 

 
4. Instrumentos de Pilotagem 
 
O MEM apoia-se em instrumentos de pilotagem, registo e avaliação, tai como Mapas de Presenças, de 

Atividades e de Tarefas, Planos Diários, Listas de Projetos, Diários de Grupo, entre outros. 
 

Saiba mais em: http://www.movimentodaescolamoderna.pt/modelo-pedagogico 


