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Identificação da Mobilidade frequentada: Jobshadowing  

 Tema --- 

 

Título: JOBSHADOWING em escolas de Humpolec e Jihlava 

 

Data de realização  24 a 28 de abril de 2017 

 

País e Cidade: Humpolec e Jihlava Republica Checa  

 

 
Conteúdo das atividades de formação: 
 
Por Anabela Correia, Ana Filipe, Fátima Patrício e Maria Gonçalves 

  

De 24 a 28 de abril de 2017, as professoras Anabela Correia, Ana Filipe e Maria de Lurdes 
Gonçalves e a educadora Maria de Fátima Patrício deslocaram-se à República Checa, no âmbito 
do projeto SMILE e na modalidade de Jobshadowing.   

Estivemos em Humpolec, pequena cidade do interior, na escola ZS Humpolec Hradska que 
integra alunos do 1º ao 9º ano de escolaridade (dos 6 aos 15/16 anos), onde partilhamos 
experiências de aprendizagem em contextos diferentes, a partir da observação das práticas 
pedagógicas quotidianas das turmas envolvidas; observamos metodologias; interagimos com os 
alunos; projetamos cenários favoráveis à integração ou adaptação mútua de ferramentas 
educativas, com o objetivo de melhorar e ou acrescentar algo às nossas práticas pedagógicas. 
Conversamos com os colegas, questionamos e tiramos dúvidas em relação a situações 
específicas que fomos observando e ao funcionamento global do sistema de ensino. 

Nesta escola, tivemos oportunidade de observar aulas da sua Língua Materna, Matemática, 
Inglês, Educação Física e Natação para o 1ºciclo, assistimos ao ensaio do “Coro”, com alunos de 
todas as idades e ainda a uma aula de “etiqueta” que faz parte das disciplinas de opção dos 
alunos mais velhos (muito interessante). Os alunos do 1ºciclo têm aulas apenas de manhã e da 
parte da tarde ocupam-se no ATL ou em ateliês, pelo que também interagimos com as crianças 
neste contexto. 

A educadora visitou também vários jardins de infância tendo observado e feito o registo de 
procedimentos que lhe pareceram significativos. Tivemos o privilégio de sermos todas 
convidadas a visitar um deles em Jihlava, Forest Kindergarten “Hájenka Jihlava”, um jardim de 
infância na floresta onde educadores e crianças passam parte do tempo ao ar livre e os 
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brinquedos e instrumentos utilizados nas atividades são construídos com materiais da natureza. 
Experiência que nos deslumbrou e achamos diferente e digna de registo. A educadora realça 
ainda a visita efetuada ao “Bambi”- Montessori Kottová, onde é aplicado o método criado por 
Maria Montessori.  

Para além do trabalho na escola e jardins de infância, visitámos ainda: 

 “SVC Humpolec” Medou, centro de atividades extra escolares para pessoas com 
deficiência física, mental ou múltipla, autismo, outras… (handicaps), com idades 
compreendidas entre os 6 e os 60 anos e em risco de vivência social adversa ou já mesmo 
nesta situação. Este centro oferece o espaço e apoio desenvolvido por um casal de 
voluntários e pela sua família e com o apoio do diretor Vlasta Fiala. Este centro tem como 
objetivo desenvolver habilidades e competências práticas, bem como abordar novas 
aptidões em oficinas de desporto, música, cerâmica, relaxamento, moda, lazer… 

 Bilioteca da cidade de Humpolec. 

 Zeliv Monastry Koudelková (visita guiada pelo padre a um mosteiro e com direito a uma 
bebida no bar do seu hotel/restaurante)! 

 Centro de Educação “Vysocina” em Jihlava, onde nos foi dado a conhecer, pelo diretor 
Roman Krivánek, o sistema educativo da República Checa (chamou-nos a atenção o facto 
de serem apenas 9 anos de escolaridade obrigatória). 

Para terminar esta experiência ímpar, nada como um excelente jantar com o diretor Vlasta Fiala 
e alguns dos professores que connosco partilharam as suas experiências. 

Foram dias intensos, cansativos mas muito gratificantes; as horas passavam rapidamente, mas 
tentámos sempre rentabilizar ao máximo todo o tempo que tivemos, quer em contexto de 
trabalho, quer nos momentos culturais ou de lazer. Munidas de novas ferramentas, desejamos 
partilhá-las, usar umas, adaptar outras… 

 
 

          

 


