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O DESAFIO

Os analfabetos do Séc. XXI não são aqueles que não sabem ler ou
escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e
tornar a aprender.

Alvin Toffler, Escritor americano

A educação não é a aprendizagem de factos, mas o treino do 
cérebro para pensar no que não vem nos livros.

Albert Einstein, Prémio Nobel

Estamos a preparar estudantes para profissões que ainda não
existem e para resolver problemas que ainda não sabemos que o
são.

Richard Riley, Antigo Sec. Estado Educação EUA



EDUCAÇÃO DO FUTURO: QUE COMPETÊNCIAS?

riatividade

olaboração

omunicação

Pensamento ritico

Defendemos que qualquer criança deve ter um forte domínio dos conteúdos e dos 4Cs

Dennis Van Roekel, Presidente NEA

4 competências fundamentais:



Today’s students are moving beyond the basics 
and embracing the 4C’s — “super skills” for the 21st century!

Communication
Sharing thoughts, questions, 

ideas, and solutions

Collaboration
Working together to reach a 

goal — putting talent, expertise, 
and smarts to work 

Critical Thinking
Looking at problems in 

a new way, linking learning 
across subjects & disciplines  Creativity

Trying new approaches 
to get things done equals

innovation & invention

For more 4C resources from 

the Partnership for 21st Century Skills, 

including the animated film ABOVE & BEYOND 

by Peter H. Reynolds & FableVision, journey to 

www.p21.org/4Cs

A GESTÃO DE PROJETOS DESENVOLVE OS 4 C´S 

“Managing and 
leading projects are 
essential life skills, 
learning skills and 

career skills.”

Estudo conjunto PMIEF e P21 (2014) – “Skills map for educators”



Fases do Programa PMI escolas

Fase piloto: prova de conceito 2012-2015
Desenvolver o caso PBL+PM!

Comunidade de Práticas 2015-2017
Desenvolver a parceria professor tutor

Disseminação alargada2018-
Desenvolver a visão – PBL no curricula em PT?

REALIZADO

Despacho 5908/2017A 
oportunidade 

e o desafio da 
Autonomia e 

Flexibilidade 
Curricular



COLABORAÇÃO PMI PE - AFC

Secretário Estado Da Educação (SEE) visita 
escola parceira PMI PE , 18.5.2017
Reunião formal com SEE, 20.7.2017

• SEE abre Mostra Final projetos PMIPE na 
ESFMP, 20.9.2017

• Convites do ME para AFC
• 2ª reunião AFC LVT, ESFMP, 10.17
• Visita OCDE  a parceira ESFMP 10.11.18
• 1ª reunião global escolas AFC 9.2.18

• Convites e escolas parceiras
• Jornadas da Educação,  AG Pinhal dos Frades
• Jornadas da Educação,  AG Barreiro
• Dia nacional do perfil do aluno, EP Almada
• Jornadas da Educação, AG Arouca
• Seminário EP Fundão



EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO A AFC

• Fortalecer triângulo de responsabilidade da aprendizagem e 
desenvolvimento Alunos /professores/Pais

• Desenvolver o aluno como cidadão e profissional do futuro
• Alargar implementação da gestão de projetos e PBL
• Aluno como gestor de projeto da sua aprendizagem 
• Professor como facilitador

• Implementar novo modelo de avaliação adaptado ao perfil do 
aluno e filosofia de aprendizagens essenciais



PROGRAMA PMI PORTUGAL NAS ESCOLAS

MISSÃO
•Disseminar a gestão de projetos nas escolas portuguesas

• Apoiar o professor  na missão de “ensinar a aprender”

VISÃO
• Promover os 4Cs nas escolas portuguesas através de  PBL*

• Promover um cidadão proativo e um profissional produtivo

ESTRATÉGIA
•Utilizar com flexibilidade o KIT Projects from the Future
• Abordagem de Tutoria, uma relação entre pares Tutor-Professor

*project based learning



O KIT METODOLÓGICO

O Kit é compatível com o standard do PMI para a gestão de 
projetos e é fácil de usar desde o 1º ciclo e seguintes.



O Papel relevante da parceria Professor -Tutor PMI 

O Tutor apoia o professor na promoção e aprofundamento do 
conhecimento e na recolha de evidência sobre os 4 C’s

Motivar o professor para o uso continuado dos conceitos e e 
ferramentas da gestão de projetos com os alunosATITUDE

Apoiar o professor o seu trabalho de facilitação da prática de gestão 
de projetos pelos alunosSABER FAZER

Formar o professor na linguagem e ferramentas da gestão de 
projetos usando o kitSABER



OS STAKEHOLDERS: UMA PARCERIA ALARGADA

ü Principais beneficiários
ü Atores principais
ü Uso efetivo do KIT

Alunos

ü Interface único com os alunos
ü Identificação dos projetos
ü Promover utilização do KIT

ü PMI, PMIEF
ü Direções de Escola e  Pais
ü Instituições de Educação
ü Ministério e Câmaras

ü Formação inicial
ü Apoio continuado
ü Capitalizar experiências

Patrocinadores
e apoiantes

Tutores PMI 

Professores



BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

Existem benefícios para todos 
os stakeholders envolvidos! 

PROFESSOR

TUTOR

PM
I &

ES
CO

LA
s

AL
UN

OSFacilitar a 
aprendizagem e  
desenvolver os 4Cs 

Linguagem
universal para a 
carreira e para a 
vida

Responsabilidade
social  e
desenvolvimento da
cidadania

Desenvolvimento
profissional e 
experiência
relevante



“Acredito que a metodologia preconizada pelo PMI pode fazer a diferença na 

educação do futuro dos nossos alunos .... O benefício é para os alunos, para os 

professores e toda a comunidade educativa em geral...constatei que quando os alunos 
fazem parte do processo de criação, planeamento, execução e controlo de um 
projeto a par com o professor,...As aprendizagens fluem e os alunos aprendem sem 
se aperceberem. (Paula Pinheiro, professora EB João Villaret)  

De um projeto caminhamos para outro, com a mesma linguagem, mas outros 

alunos envolvidos, os mesmos princípios: comunicação, colaboração, espírito crítico e 
criatividade. (Rita Angeja, professora ESFMP)

.… Mais do que aprender um conjunto de ferramentas e técnicas, trata-se de 

capacitar os alunos a tornarem-se os gestores de projeto do seu futuro! 

(Dora Cabral, professora ERLB)

Hoje, o Programa PMI nas Escolas, por tudo o que representa no processo de

aprendizagem no Colégio Monte Flor, pode ser considerado O PROJETO MAIS

IMPORTANTE em que nos envolvemos ao longo dos últimos anos.” (Rui Lima, diretor 
pedagógico do Colégio Monteflor, autor “ A escola que temos a escola que queremos”)

O QUE DIZEM OS PROFESSORES PARCEIROS



IMPACTO POSITIVO NOS ALUNOS

• Aprendizagens essenciais adquiridas
• Integração de várias matérias curriculares

• Competências
• 4 Cs
• Sentido de pertença
• Confiança, autonomia, responsabilidade, empenho

• Processo e ferramentas de gestão de projetos
• Organização e planeamento
• Gestão do tempo e de prioridades

“A turma PBL teve melhores resultados.”

“Obrigada por trazerem estas ferramentas à 
nossa escola. Isto é útil no estudo e na vida!”

“Passei a olhar a escola de outra forma!”



O PMI ESCOLAS EM NÚMEROS

Em 2016/17, além dos alunos que 
geriram projetos, 2090 alunos 
colaboraram em projetos geridos pelo 
programa

Total acumulado de 81 voluntários



PARCERIA ESCOLA - PMI

1 2 3 4 5 6

CONTACTO 
INICIAL 

DEFINIR 
PROJETOS A 

APOIAR

BILHETE DE 
IDENTIDADE 

DOS 
PROJETOS

ASSINAR O 
PROTOCOLO 
DE PARCERIA

FORMAR OS 
PROFESSORES 

NO KIT

APOIO DE 
TUTORIA



Isabelina Jorge, PMP
Gestora do Programa PMI Portugal nas escolas
PMIEF Liaison
isabelina.jorge@pmi-portugal.org
pmiescolas@pmi-portugal.org

Video
https://www.dropbox.com/s/sskhfj43xe92w32/PMI_nas%20Escolas_MASTER.mp4?dl=0

Facebook: https://www.facebook.com/pmiescolas/?ref=aymt_homepage_panel

Webminar DGE 2013: http://webinar.dge.mec.pt/2013/11/15/pmi-portugal-nas-escolas/

mailto:isabelina.jorge@pmi-portugal.org
mailto:pmiescolas@pmi-portugal.org
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