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A operacionalização das novas disciplinas (Oficinas) do Projeto “Construindo (In)Formação”
2.º ciclo implica a distribuição dos alunos de cada turma em 5 grupos de heterogeneidade
mitigada. Os critérios que presidiram à formação destes grupos são os seguintes:
- em cada uma das oficinas há alunos das várias turmas do ano de escolaridade;
- cada oficina é frequentada por alunos com grau de proficiência linguística, sociabilização
e literacia digital semelhantes;
- a definição dos grupos dentro de uma mesma turma teve em conta os resultados da
avaliação final do ano letivo transato; assim, alunos que alcançaram:
– apenas níveis 1 e 2 constituem os grupos A;
– níveis 3 e 2 constituem os grupos B;
– só níveis 3 constituem os grupos C;
– níveis 3,4 e/ou 5 constituem os grupos D;
– só níveis 4 e 5 constituem os grupos E.
Cada oficina é frequentada por grupos de alunos do mesmo nível, de turmas diferentes.
A formação dos grupos em cada turma é da responsabilidade do respetivo Diretor, ouvido
o Conselho de Turma.
Prevê-se a manutenção dos grupos de heterogeneidade mitigada, ao longo do ano letivo,
no sentido de melhor adequar a resposta metodológica às características e interesses dos
alunos, promovendo-se deste modo a evolução individual e a evolução de cada um
enquanto elemento de um grupo, que também progride enquanto tal, fazendo com que “o
todo venha a ser, efetivamente, mais que a soma das partes”: interação, entreajuda,
partilha, comunicação, respeito pelo outro e pela diferença são conceitos indissociáveis das
metas a alcançar.
Em casos pontuais, devidamente contextualizados, pode vir a considerar-se a transferência
de alunos entre grupos.

