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Nas salas de aula da Escola Bá-
sica Integrada Canto da Maia, 
não há alunos, mas apenas pro-
fessores em frente às câmaras, 
para as gravações das sessões 
de ensino à distância que todas 
as manhãs entram,  desde se-
gunda-feira, nas casas dos aço-
rianos através da televisão.  

A telescola dos Açores foi 
pensada para ser um comple-
mento ao projeto nacional “Es-
tudo em Casa” que ocupa a pro-
gramação da RTP Memória de 
segunda a sexta-feira, e ao pró-
prio trabalho dos educadores e 
professores das escolas dos 
Açores, junto dos seus alunos.  

Deste modo, o projeto regio-
nal “Aprender em Casa”, com 
transmissão na RTP/Açores 
entre as 11h00 e as 13h00, con-
templa apenas o Pré-escolar, 
por este não estar abrangido 
nessas sessões, e o ensino da 
Matemática do 1.º ao 4.º anos, 
porque as escolas da Região se-
guem uma metodologia pró-
pria de ensino da disciplina - 
a Matemática Passo a Passo. 

Assim, às segundas, quartas 
e sextas-feiras há uma sessão 
de educação pré-escolar na 
programação da RTP/Açores, 
sempre às 11h00; e todos os 
dias úteis há aulas de Mate-
mática para cada um dos anos 
de escolaridade do 1.º ciclo, em 
blocos de cerca de meia hora. 

Como explica o professor Ri-
cardo Cunha Teixeira, coorde-
nador científico das sessões de 
Matemática Passo a Passo do 
“Aprender em Casa”, na esco-
lha dos conteúdos “o nosso 

No programa “Aprender em 
Casa” não há um estúdio de 
televisão, nem apresentadores, 
mas sim salas de aula de uma 
escola de verdade e professores

lema foi consolidar e progredir, 
porque o ensino à distância não 
é igual ao ensino presencial, e 
tem de haver por isso uma 
adaptação no que se refere à 
quantidade de conteúdos a ex-
plorar e o grau de dificuldade 
desses conteúdos”.  

Deste modo, revela, “em cada 
ano de escolaridade tivemos a 
preocupação de recuar ao iní-
cio da planificação deste ano e 
de explicar conteúdos-chave, 
para depois retomarmos o pon-
to em que as escolas ficaram, e 
então progredir um pouco, mas 
sempre numa lógica de ensino 
à distância”, ou seja, tendo em 
conta que, por esta via, “não é 
possível ter o mesmo ritmo de 
trabalho, o mesmo ritmo de 
conteúdos, porque quem está 
ao lado dos alunos são os pais, 
não os professores”. 

As sessões de Matemática in-

esses conteúdos é diferencia-
dora do que é feito de uma for-
ma geral nas escolas do resto do 
país”, salienta Ricardo Cunha 
Teixeira, pois baseia-se “em es-
tudos provenientes das Ciên-
cias Cognitivas que explicam 
como o cérebro de uma crian-
ça entre os 6 e os 10 anos com-
preende e aprende a Matemá-
tica, e também em casos de 
sucesso do ensino da Matemá-
tica à volta do mundo, como é 
o Método de Singapura”. 

Entre as estratégias desta 
metodologia está a Abordagem 
CPA – Concreta, Pictórica e 
Abstrata, em que “para traba-
lhar um conceito partimos do 
concreto através da manipula-
ção de objetos e do relacionar 
com o quotidiano, para depois 
evoluirmos para situações mais 
esquemáticas (pictórico), ter-
minando na abstração relacio-
nada com a linguagem mate-
mática  (escrita das expressões 
matemáticas, sinais, etc.). Mas 
também é usada a estratégia de 
apresentação de múltiplas 
perspetivas para trabalhar um 
conceito, e o princípio da 
aprendizagem pela compreen-
são, explicita o professor da 
Universidade dos Açores. 

Nas gravações que começa-
ram uma semana antes da pri-

meira emissão, estão a partici-
par 12  professores DA de es-
colas de São Miguel, mas os 
professores DA das outras ilhas 
(são 55 ao todo distribuídos pe-
las 30 unidades orgânicas dos 
Açores) também darão o seu 
contributo com pequenos 
apontamentos, jogos e rotinas, 
por videoconferência. 

“Foi uma maratona impres-
sionante, até porque não está-
vamos habituados a dar aulas 
para uma câmara”, confessa o 
coordenador. 

Ricardo Cunha Teixeira aler-
ta por isso: “não somos profis-
sionais de televisão, nem artis-
tas, nem guionistas, nem 
apresentadores. Fazemos o 
nosso melhor, mas é claro que 
pode haver falhas na relação 
com as câmaras, porque não es-
tamos habituados, e com o ner-
vosismo a linguagem pode não 
ser perfeita, mas tentamos ser 
naturais, para que a criança se 
possa relacionar, identifican-
do uma realidade próxima da 
que tinha na sua sala de aula”, 
sublinha. 

Por detrás  
das câmaras  
da “telescola”  
dos Açores
Na EBI Canto da Maia decorrem as gravações das sessões de ensino  
à distância “Aprender em Casa” que estão a ser transmitidas na RTP/A. 
Coordenadores explicam como estão a ser organizadas as aulas

PAULA GOUVEIA 
pgouveia@acorianooriental.pt cidem sobre o currículo defini-

do a nível nacional, mas seguem 
o método da Matemática Pas-
so a Passo que a Região adotou 
há cinco anos, e que “tem trazi-
do bons resultados não só na re-
dução do insucesso, como no 
aumento das notas superiores 
(Bom e Muito Bom)”, sublinha.  

Como explica o coordenador 
científico, “desde 2015, que as 
escolas  públicas dos Açores têm 
um grupo de professores cha-
mados Professores DA, espe-
cialistas na superação de difi-
culdades de aprendizagem, que 
têm recebido formação através 
da Oficina de Matemática Pas-
so a Passo da Universidade dos 
Açores”, e que ficam depois res-
ponsáveis “por formar os res-
tantes colegas nas suas escolas, 
ensinando as estratégias da Ma-
temática Passo a Passo”.  

”A forma como trabalhamos 

Músicas de Alda Casqueira Fernandes  
complementam as aprendizagens

Nas sessões de telescola da 
RTP/Açores, Alda Casqueira 
Fernandes que tem um canal de 
Youtube com mais de 28 mil 
subscritores e cerca de 16 mi-
lhões de visualizações e está 
presente no Facebook com a 
página “O resto são cantigas”, 
vai levar às crianças que estão 
em casa a música, como aliada 
da promoção da leitura. 
“Componho músicas de cariz 
educativo , aliadas às obras lite-
rárias que conto“, explica a edu-
cadora de infância que trabalha 
neste momento num projeto de 

promoção de leitura, em que vai 
de escola em escola “cantar e 
contar histórias” - projeto da 
EBI da Lagoa que se chama 
“Canta Comigo, Leio  Contigo”. 
Nas sessões de telescola, a sua 
intervenção é um complemen-
to das aprendizagens . Na rubri-
ca “Cantar em casa”, “estou a 
apresentar não só músicas que 
já tinha composto, como músi-
cas novas que estou a compor 
de propósito para o programa. 
“A música é uma forma ótima 
das crianças aprenderem, de 
memorizarem”, sublinha.
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Gravações começaram há pouco mais de uma semana

e a partir dela trabalhamos a 
dimensão da leitura, e dentro 
desta a compreensão e a es-
crita, a dimensão do vocabu-
lário, a reflexão morfossintá-
tica e a dimensão da 
consciência fonológica”, uti-
lizando para isso  jogos e ati-
vidades lúdicas, explica Cris-
tina Ferreira. 

Como sublinha a docente, 
“o programa está assente no 
brincar, no jogar. Não é in-
tenção deste programa, de 
modo algum, escolarizar as 
crianças, porque quando che-
garem ao primeiro ano de es-
colaridade, elas vão ter tem-
po e oportunidade para 
aprender na forma dita for-
mal, o alfabeto, o juntar as le-
tras, o formar as palavras, 
construir frases, e por aí fora”. 

Salienta, por isso que, “nes-
ta fase, o que se pretende é 
trabalhar o que está antes des-
sa fase da aprendizagem dita 
formal” e “potenciar as apren-
dizagens que no futuro serão 
essenciais para os nossos me-
ninos”.  

Nas gravações das sessões 
do Pré-Escolar, “voltámos à 

primeira obra literária que foi 
trabalhada nas escolas, onde 
já estávamos na terceira, e es-
tamos a seguir as propostas 
do programa, a realizar os jo-
gos”. 

“Voltámos atrás para dar 
oportunidade às outras crian-
ças que não conhecem o pro-
jeto de poderem entrar nes-
ta viagem”, explica a 
educadora. “Mas a dado mo-
mento, vamos chegar ao pon-
to em que vamos continuar a 
apresentar obras novas”. 

Assim, realça, “para os me-
ninos que estavam abrangi-
dos pelo projeto, haverá um 
tempo que será de consolida-
ção do trabalho que estava a 
ser feito nas suas escolas, en-
quanto para os outros será no-
vidade”, mas depois será dada 
continuidade a esse trabalho, 
e apresentadas novas obras, e 
propostas novas atividades lú-
dicas e jogos. 

As sessões de Educação Pré-
escolar na RTP/Açores são 
emitidas três vezes por sema-
na (às segundas, quartas e 
sextas-feiras, sempre às 
11h00). ♦ 

A música faz parte das sessões como complemento à aprendizagem

DIREITOS RESERVADOS

O Pré-escolar na Televisão 
As sessões do “Aprender em 
Casa” que estão a ser gravadas 
para as crianças em idade Pré-
escolar têm por base um pro-
jeto coordenado pela professo-
ra do 1.º ciclo Cristina Ferreira 
e a educadora Andrea Oliveira, 
e que já estava a ser implemen-
tado em quatro escolas de São 
Miguel. 

“Neste ano letivo, houve es-
paço para criar um projeto para 
a educação pré-escolar, o que 
até então nunca tinha aconte-
cido”, explica Cristina Ferreira. 

O projeto arrancou nas Es-
colas de Ensino Básico de 
Rabo de Peixe, das Capelas e 
de Água de Pau e na Escola 
Básica/Secundária da Povoa-
ção, onde a equipa trabalhou 
com 46 educadoras. 

 “Estamos a trabalhar com 
base num programa que se 
chama ‘Falar, Ler e Escrever 
- Propostas integradoras para 
o Jardim de Infância’”, cuja 
coordenação científica é das 
professoras da Universidade 
do Minho Fernanda Leopol-
dina Viana e Iolanda Ribeiro, 

que são as nossas superviso-
ras científicas”, diz Cristina 
Ferreira. 

Este programa propõe “um 
conjunto de atividades, de jo-
gos que têm por meta o des-
envolvimento da literacia 
emergente”, acrescenta a pro-
fessora, e “permite ajudar as 
educadoras de infância a cons-
truir um percurso que será no 
futuro a base  e vai potenciar 
a aprendizagem da leitura e da 
escrita pelas crianças”. 

“Cada módulo gira à volta da 
leitura de uma obra literária, 
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