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Programa PMI Portugal nas Escolas (PMI PE) 

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, numa relação entre pares tutor - professor 

 

*project based learning 

 



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 



Contribuir para a educação do futuro 

riatividade 

olaboração 

omunicação 

Pensamento ritico  

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

Dennis Van Roekel, Presidente NEA 

4 competências fundamentais 



A gestão de projetos desenvolve os 4 Cs  

“Managing and leading projects are essential life skills, learning skills and career skills.” 

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

     



Autonomia e Flexibilidade Curricular 

• Abordagem centrada no aluno 
• Ensinar a aprender, aprendizagem através de 

projetos, aprender fazendo  
• Desenvolver competências 

 
• Foco do PMI PE em 2017/18 : parceria com escolas 

piloto AFC 
 

 



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!” 



Expetativas em relação à AFC 

• Fortalecer triângulo de responsabilidade da aprendizagem e 
desenvolvimento 
 

• 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 
 

  
 



Obrigada! 

Pedras no caminho? 
 
Guardo-as todas. 
 
Um dia construirei um castelo! 


