
 

 
 

 

 

ENSINAR E APRENDER | + Recursos Educativos 
Voz dos Alunos - 1.3.10. 

 

ROTEIRO 

Medida para promover o exercício da cidadania plena, ativa e criativa em diferentes 

contextos de aprendizagem. 

 

O quê? 

A «Voz dos Alunos» consiste na criação de tempos e lugares ao longo do ano letivo para o 

exercício da cidadania plena, ativa e criativa dos alunos, ocorrendo na sala de aula ou em 

outros espaços da escola ou da comunidade. A «Voz dos Alunos» permite aos alunos analisar 

e questionar criticamente a realidade; avaliar e selecionar informação; formular hipóteses; 

tomar decisões fundamentadas no seu dia a dia, através da livre exposição de ideias e debate 

de opiniões; participar ativamente no projeto educativo da escola e em outros momentos do 

quotidiano escolar.  

A «Voz dos Alunos» é um benefício também para as escolas. Incluir a «Voz dos Alunos» nos 

processos de tomada de decisão tem um impacto maior na própria instituição, que vai para 

lá do impacto nos alunos, porque permite às escolas tomar decisões mais eficientes e 

ajustadas aos principais destinatários, construídas em conjunto com quem vai beneficiar 

delas. 

 

 



 

 

Para quê? 

As atividades concebidas com este objetivo permitem abordar temas ou problemas sobre os 

quais os alunos pretendem agir, promovendo a sua capacitação para a realização de ações 

livres, autónomas, responsáveis e criativas. Desenvolvem assim a sua autonomia e a 

consciência do mundo que os rodeia e a confiança em si próprios e no seu papel enquanto 

cidadãos ativos e influenciadores da gestão e organização da escola e da sua comunidade 

local.   

Paralelamente, ao refletirem sobre assuntos com relevância para a sua vida, para a vida em 

comunidade e para a vida no mundo, desenvolvem competências para uma cultura de 

democracia através da apresentação e procura de soluções para a defesa e consolidação dos 

Direitos Humanos, nomeadamente os de terceira geração (direito ao desenvolvimento, a um 

meio ambiente saudável e à paz) e os de quarta geração (direitos digitais), adquirindo visão 

e competências consentâneas com a prática de uma cidadania global. 

Incentivar as escolas a criar oportunidades para que os alunos participem nas decisões sobre 

a sua educação, designadamente sobre os temas curriculares e as estratégias mais adequadas 

ao modo como aprendem, dá aos alunos mais controle sobre a sua educação, envolvendo-

os na construção do seu projeto de vida, na valorização do seu trabalho e do compromisso 

com os resultados da sua aprendizagem.  Amplificar as vozes dos alunos através de processos 

regulares de auscultação e participação é particularmente importante para os grupos de 

alunos mais vulneráveis e permite criar as bases democráticas para assegurar ciclos 

sustentáveis de organização estudantil em meio escolar, onde todos apesar das diferenças 

se sentem seguros e motivados a criar soluções que valorizem o exercício da cidadania plena, 

a solidariedade para com os outros, a diversidade cultural 

e o debate democrático 



 

 

Deste modo, a «Voz dos Alunos» defende e concretiza os valores da liberdade, da 

responsabilidade e integridade e da cidadania e participação e permite avaliar o 

desenvolvimento e aprendizagem de múltiplas áreas de competências, nomeadamente, 

informação e comunicação, raciocínio e resolução de problemas, pensamento crítico e 

pensamento criativo, entre outras possíveis. 

Como? 

 

Prevendo linhas de ação que incorporem os demais atores da comunidade escolar para 

potenciar o “ouvir a voz dos alunos” e sensibilizando o corpo docente e não docente para as 

mudanças e iniciativas referentes à participação dos alunos nos processos de desenho dos 

planos educativos e processos de tomada de decisão, por um lado. Por outro, criando 

espaços e desenvolvendo uma cultura de participação dos alunos e também para além das 

instâncias regulares e do modelo representativo para além das instâncias formais (que não 

usem apenas o modelo de representatividade). É necessário garantir que mesmo os alunos 

não representantes também participam ativamente.   

Existem várias estratégias para concretizar a «Voz dos Alunos», as quais devem ser 

preferencialmente promovidas e organizadas pelos alunos, com mediação, orientação e 

supervisão docente. 

 

Audição e apoio à construção dos documentos estratégicos de orientação e gestão 

pedagógica da escola 

 

• Ouvir os alunos na elaboração do Projeto Educativo da Escola e da Estratégia de 

Educação para a Cidadania na Escola para que estes documentos incorporem temas 

relacionados com problemas locais e/ou globais que os preocupam. A inclusão das 



 

 

sugestões apresentadas pelos alunos naqueles documentos permite enquadrar e 

suportar a prática letiva relativamente aos temas escolhidos nas diversas componentes 

de currículo, áreas disciplinares, disciplinas ou unidades de formação de curta duração. 

A auscultação poderá ser realizada através de debates em sala de aula ou em sessões 

plenárias; recorrendo à realização de inquéritos; envolvendo a associação de 

estudantes e os delegados de turma; promovendo a sua discussão pública através da 

escrita de artigos para o jornal da escola, para a imprensa regional, num espaço criado 

no sítio da escola ou nas redes sociais da escola; 

• Ouvir os alunos na elaboração do Plano Anual de Atividades para que possam 

conceber, planificar e organizar ações a partir do Projeto Educativo da Escola e da 

Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola. Esta audição deverá ocorrer ao 

longo do terceiro período, de modo a ser formalmente concluída antes do fim das 

atividades letivas, para que aquele documento possa ser apresentado publicamente 

pelos alunos aos pais e encarregados de educação ainda no terceiro período; 

• Ouvir os alunos do 9.º ano do ensino básico e os alunos do ensino secundário sobre 

a possibilidade de adoção de um percurso formativo próprio, através da construção 

de um plano de estudos alinhado com os seus interesses; 

• Organizar momentos regulares de auscultação e de participação ativa dos alunos no 

desenvolvimento de planos de inovação curricular, pedagógica ou de outros domínios 

relacionados com o quotidiano escolar.  

 

Participação em instâncias regulares, cargos ou funções institucionalizadas da escola 

 

• Permitir que os alunos sejam ouvidos regularmente no Conselho Pedagógico; 

• Fomentar a participação ativa dos alunos no Conselho Geral;  



 

 

• Promover e constituir associações de estudantes, capacitando os alunos sobre o modo 

como se organizam listas, como se apresenta um programa eleitoral, como se 

organizam debates e como se processam eleições; 

• Criar assembleias de delegados de turma por ciclo de ensino para regularmente se 

pronunciarem sobre o funcionamento e gestão da escola, incentivando à apresentação 

de propostas diferenciadoras; 

• Conceber um roteiro para orientar a intervenção dos delegados de turma na 

associação de estudantes e nas reuniões de conselho de turma, assegurando que 

todos têm a possibilidade de fazer ouvir a sua voz; 

• Promover reuniões entre associações de estudantes de uma ou de várias localidades 

ou regiões. 

 

Participação ativa no processo de aprendizagem e ensino em contexto de sala de aula 

 

• Manter os alunos informados sobre as Aprendizagens Essenciais e competências a 

desenvolver nas diferentes disciplinas/áreas disciplinares e debater a melhor forma 

de as trabalhar/desenvolver; 

• Organizar sessões de esclarecimento sobre temas explorados na Estratégia de 

Educação para a Cidadania na Escola; 

• Contribuir com propostas para debater temas relevantes para a comunidade educativa 

(por exemplo, que escola querem, o que pensam dos currículos, o que esperam dos 

professores e o que mais os motiva dentro da sala de aula). 

 

Participação na avaliação da eficácia no funcionamento pedagógico e institucional 

 

• Afixar em local público informação sobre assuntos debatidos no Conselho Geral e no 

Conselho Pedagógico;  



 

 

• Realizar referendos sobre temas de funcionamento pedagógico e institucional na 

comunidade educativa e criar espaços de debate e de reflexão. 

 

Exemplos 

 

Cadernos Comparte 

http://www.comparte.pt/recursos/ 

Os Prós da Educação Inspiram 

https://youtu.be/wjDnXJUw45I  

http://www.comparte.pt/wp-content/uploads/2019/10/caderno-prs-

inspiram.pdf 

O Início de Muitas Soluções: Conhecermo-nos Melhor 

https://youtu.be/n-engedxREM  

http://www.comparte.pt/wp-content/uploads/2019/09/comparte_caderno-

educacao_2019.pdf 

Agrupamento de Escolas de Aveiro 

O Agrupamento de Escolas de Aveiro criou uma página - https://aeaveiro.pt/a-voz-

dos-alunos/  - no sítio da escola para o exercício da «Voz dos Alunos». Nesta página, 

os alunos podem escrever e submeter uma mensagem sobre aquilo que os motiva ou 

preocupa. 

  

Agrupamento de Escolas de Marinha Grande Poente 

http://www.comparte.pt/recursos/
https://youtu.be/wjDnXJUw45I
http://www.comparte.pt/wp-content/uploads/2019/10/caderno-prs-inspiram.pdf
http://www.comparte.pt/wp-content/uploads/2019/10/caderno-prs-inspiram.pdf
https://youtu.be/n-engedxREM
http://www.comparte.pt/wp-content/uploads/2019/09/comparte_caderno-educacao_2019.pdf
http://www.comparte.pt/wp-content/uploads/2019/09/comparte_caderno-educacao_2019.pdf
https://aeaveiro.pt/a-voz-dos-alunos/
https://aeaveiro.pt/a-voz-dos-alunos/


 

 

No Agrupamento de Escolas de Marinha Grande Poente, a «Voz dos Alunos» é 

escutada ao nível da Assembleia de Delegados, que reúne uma vez por trimestre, 

convocada pelo Diretor Júnior, aluno eleito com um procedimento semelhante ao do 

Diretor do Agrupamento. 

Por outro lado, o Coordenador da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola 

desenvolve espaços de diálogo e reflexão com o presidente da Associação de 

Estudantes, o Diretor Júnior e a presidente da Assembleia de Delegados. 

Os alunos são também convidados a participar em reuniões do Conselho Pedagógico 

e ainda em "focos grupo" no âmbito do Projeto de Inovação (https://www.age-

mgpoente.pt/images/2021/jun21/PI_revista.pdf ).  

Agrupamento de Escolas Martinho Árias, Soure 

A «Voz dos Alunos» desenvolvida em 2020/2021 pelo Agrupamento de Escolas 

Martinho Árias foi direcionada para uma reflexão sobre os Direitos Humanos e a sua 

articulação com os princípios, valores, visão e áreas de competências inscritos no Perfil 

dos Alunos, no seguimento da implementação do projeto no ano letivo anterior. 

Várias atividades foram desenvolvidas pelos alunos - do 1.º ciclo ao ensino secundário 

- em diferentes momentos, culminando na realização de um Fórum na Escola Sede.  

O Fórum integrou um painel constituído por alunos representantes dos diferentes 

ciclos de ensino, tendo sido moderado pelo Presidente do Conselho Geral, tendo sido 

aberto um espaço de debate que contou com a presença de alunos; membros da 

associação de estudantes; professores; membros dos diversos órgãos de gestão de 

escola; pais e encarregados de educação; o presidente da associação de pais e 

encarregados de educação; a CPCJ, representada pela sua presidente; e o vereador da 

educação da Câmara Municipal de Soure.  

https://www.age-mgpoente.pt/images/2021/jun21/PI_revista.pdf
https://www.age-mgpoente.pt/images/2021/jun21/PI_revista.pdf


 

 

Outra iniciativa desenvolvida pelo Agrupamento consistiu em convidar os alunos do 

8º ano a refletir sobre a forma como a sociedade encara, consoante os diferentes 

géneros, as lideranças, a empregabilidade, as remunerações auferidas, a partilha de 

tarefas domésticas e de responsabilidades familiares.  

Numa articulação entre várias disciplinas e a componente curricular de Cidadania e 

Desenvolvimento, os alunos desenvolveram um trabalho que permitiu organizar um 

Fórum sobre a Igualdade de Género em Portugal e no mundo no qual participaram 

alunos, assistentes operacionais, professores e o representante da associação de pais.  

Agrupamento de Escolas de Ansião 

O Agrupamento de Escolas de Ansião assinala o Dia Internacional do Voluntariado 

durante o mês de dezembro, no dia 5, e o Dia Internacional do Direitos Humanos, no 

dia 10. Nestes dias programou um conjunto de atividades no âmbito da Cidadania 

Ativa em parceria com a Biblioteca Escolar (BE), o Clube Europeu, a Rádio Bora Lá, as 

Escolas Embaixadoras do Parlamento Europeu e as disciplinas de Cidadania e 

Desenvolvimento, Geografia, Francês, Educação Visual e Educação Tecnológica. 

Para além de promover a reflexão em torno de competências e atitudes (conhecer e 

exercer os seus direitos e responsabilidades; ser tolerante, colaborativo, solidário), 

pretende-se criar um espaço regular para o exercício de uma cidadania e de uma voz 

ativas em defesa de uma sociedade mais justa e inclusiva. 

Outras formas que o Agrupamento usou para dar «Voz aos Alunos» consistiram na 

realização e divulgação de um vídeo sobre os grandes desafios da sociedade atual 

(recolha de depoimentos sobre o que preocupa, revolta e indigna os jovens, e sobre 

as soluções por eles propostas para um mundo mais justo, igualitário e sustentável); 

na sua participação na atividade de podcasts Ruído de Fundo 

(https://anchor.fm/ruido-de-fundo); na criação de uma página no Instagram 

(@clubeeuropeu_ansiao) e de um canal de YouTube (Ruído de Fundo). 



 

 

Agrupamento de Escolas de Frazão – Paços de Ferreira  

O Agrupamento de Escolas de Frazão realiza Assembleias de Delegados com 

periodicidade bianual, compostas pelos delegados de cada turma, e são 

habitualmente coordenadas pela Direção do Agrupamento. O objetivo desta atividade 

é o de criar momentos formais para análise e discussão de questões de interesse para 

a comunidade escolar (e.g., horários, indisciplina, qualidade do ensino, Plano Anual de 

Atividades, atividades desportivas, espaços escolares, atividades extracurriculares, 

provas de aferição, regras de comportamento cumpridas pela turma, papel dos 

professores no cumprimento das regras, papel dos alunos/turma no cumprimento das 

regras, recreio e outros espaços de convívio, assessorias, análise das fichas de reflexão 

de cada turma), dos quais resultam propostas de melhoria que incluem os seguintes 

domínios: (i) mecanismos de supervisão e controlo; (ii) meios de participação e 

envolvimento; (iii) organização e gestão dos espaços e dos tempos; (iv) recursos 

humanos; (v) condições físicas. 

As sugestões e propostas de melhoria dos alunos são consideradas pela direção e 

implementadas, sempre que possível. 

Agrupamento de Escolas de André Soares – Braga 

O Agrupamento de Escolas de André Soares organiza a atividade «Voz aos Alunos» 

junto dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos para os ouvir sobre os valores consagrados no 

Perfil dos Alunos.  

Promove também a iniciativa Cidadania e Participação. Com esta iniciativa, pretende 

dar voz aos alunos apoiando-os no processo de realização de eleições (delegados de 

turma, associação de estudantes, entre outras); na implementação e defesa de Direitos 

Humanos na comunidade; na defesa de causas para a promoção de uma cidadania 

global; na reflexão sobre a importância de ter voz ativa na escola e na família. 



 

 

Outra atividade que desenvolve consiste em usar a voz dos alunos para receber e 

integrar alunos no Agrupamento. 

 


