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Projecto In-Zarco 

Olhares cruzados  
Aprender In Zarco 
 
Fátima Albuquerque (*) 

 
 

Quando me foi apresentado o Projecto "In-Zarco", a aceitação do mesmo veio carregada de dúvidas 

relacionadas com a sua implementação e com a obtenção dos objectivos propostos. Apercebi-me 

de que alguns pais e encarregados de educação achavam que agrupar os alunos pelas 

competências demonstradas no 7°ano , discriminaria os alunos com maiores dificuldades, e 

aumentar a carga horária acrescentando 0 "Espaço in-Zarco" iria sobrecarregar os alunos.  

Todos os alunos têm características e interesses individuais que se forem respeitados, vão servir de 

elementos facilitadores da sua aprendizagem. Formar grupos mais ou menos homogéneos, no que 

diz respeito a ritmos de aquisição de competências, proporciona a implementação de métodos de 

ensino mais abrangentes e os alunos sentem-se mais confiantes em atingir os objectivos propostos.  

Durante estes dois anos, o meu filho estava como "um peixe dentro de água". Identificava-se com o 

grupo a que pertencia e estava motivado para acompanhar a maior parte das disciplinas (o apoio 

individual às disciplinas com maiores dificuldades foi imprescindível).  

Por parte da maioria dos Professores, senti que houve a preocupação em identificar as 

características dos grupos e dos alunos individualmente, respeitando o ritmo de aquisição dos 

conteúdos programáticos, e ajudando os alunos a ultrapassar as dificuldades sentidas.  

A Directora de Turma esteve sempre disponível para atender os encarregados de educação e para 

solucionar todas as situações menos boas, porque não há projectos perfeitos.  

O "Espaço In-Zarco" e as actividades organizadas por alguns Professores (relacionadas com o 

programa escolar), promoveram a socialização dos alunos através de momentos de interacção, 

num ambiente descontraído sem o peso da avaliação, proporcionando o convívio entre alunos de 

todos os grupos.  

Não tenho a intenção de avaliar este projecto. Este projecto foi muito importante para mim por me 

ter sido dada a oportunidade de optar por uma forma diferente de ensinar, tendo valor, também por 

isso.  
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Tenho a certeza que não foi tarefa fácil para os Professores lidar com estes adolescentes 

"efervescentes" e criar para todos eles a oportunidade de crescer e aprender "IN-ZARCO".  

A todos os envolvidos neste projecto, agradeço o empenho demonstrado ao orientarem todos os 

alunos para que o projecto de vida de cada um deles seja viável.  

 

(*) Encarregada de Educação de um aluno do 9º B 


