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O ano de 2020 marcou a APCEP sobretudo pela sua atividade de reflexão 

junto de grupos diversos, pelo aprofundamento das intervenções em redes 

comunitárias e, sobretudo, por uma maior compreensão em termos de 

formação e intervenção em contextos direcionados para/pela cidadania. Não 

apenas pelos projetos que tínhamos em mãos – Literacia para a Democracia – 

mas pela situação de pandemia vivida em que, indubitavelmente, o sentido 

maior da intervenção se centra na cidadania. 

Damos-vos conta, em seguida, de alguns projetos que já realizamos e de outros que 

se encontram em curso: 

 A candidatura da APCEP ao Programa Cidadãos Activ@s aprovada em 2019 

foi continuada durante o ano de 2020 apesar de, mantendo-se direcionada 

para os mesmos objetivos, ter sido obrigada a infletir algumas linhas 

previamente programadas devido à pandemia. Continuou no mesmo sentido: 

O nosso projeto, de seu nome “Literacia para a Democracia/ Literacy for 

Democracy”, integra-se, pois, no Programa Cidadãos Ativ@s, financiado por 

Islândia, Liechtenstein e Noruega (EEA Grants) e gerido pela Fundação 

Calouste Gulbenkian em parceria com a Fundação Bissaya Barreto. A 

APCEP, como entidade promotora, articula com todos os parceiros: - 

Barafunda, Associação Juvenil de Cultura e Solidariedade Social na 

Benedita; https://www.facebook.com/barafunda.ajcss/ ; A.L.É.M., 

Associação Literatura, Literacia e Mediação; - 

https://www.facebook.com/alem.pt/ Oeiras; iCreate, Associação para a 

Promoção da Criatividade, Desenvolvimento Pessoal e Reabilitação 

Psicopedagógica; - https://www.facebook.com/IcreatePoiares/  e ainda 

Bjerkaker LearningLab (Noruega); Município de Vila Nova de Poiares, Escola 

Superior de Educação de Coimbra (Letras Prá Vida); Município de Condeixa-

a-Nova e Centro Qualifica Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos, Centro 

Qualifica da Benedita e Agrupamento de Escolas da Benedita. Ver Literacia 

para a Democracia. Queremos aqui acentuar a importância do seu 

desenvolvimento em instituições públicas (não ONG) pelo design que se foi 

criando de intervenção, quer junto da formação de alunos de instituições de 

ensino superior politécnico, quer da relação destas instituições com as 

comunidades. Referimos também as dinâmicas criadas com os Centros 

Qualifica, permitindo antever um modelo de relação adequada com 

comunidades de baixas qualificações escolares. 

 

 No início da pandemia, tiveram de encontrar-se formas de comunicação não 

presencial, alterando a programação e a resposta às necessidades 

https://www.facebook.com/barafunda.ajcss/
https://www.facebook.com/alem.pt/
https://www.facebook.com/IcreatePoiares/
https://www.facebook.com/Literacia-para-a-Democracia-312919019600496/?eid=ARDKGQaT4kco_F5wibCV6hW3Atc22-YeynMiZSVq3F__qjTHu1eYsl54ncf_-AtIwnwa9nZLqbS_YPM-
https://www.facebook.com/Literacia-para-a-Democracia-312919019600496/?eid=ARDKGQaT4kco_F5wibCV6hW3Atc22-YeynMiZSVq3F__qjTHu1eYsl54ncf_-AtIwnwa9nZLqbS_YPM-
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identificadas. Usaram-se as redes de comunicação social correntes para 

contatar destinatários, quebrando solidões e fornecendo ajuda solidária, 

difundindo informação de toda a ordem, promovendo o desenvolvimento 

cultural e promovendo a formação de jovens e de todos os implicados.  

 

 Neste contexto, produziu-se uma brochura com o tema Cidadania em Tempo 

de Pandemia. 

 

 Sempre que possível, realizaram-se sessões de alfabetização numa base 

personalizada.  

 

 Com a Câmara Municipal de Oeiras, continuamos a implementar um projeto 

de desenvolvimento da Literacia Comunitária (crianças, adultos…) no Bairro 

dos Navegadores em Porto Salvo. Projeto inovador! População 

maioritariamente da Guiné Bissau, mas também de Cabo Verde, 

Moçambique, São Tomé e Príncipe e da comunidade cigana. Alguns dos 

participantes assumiram, eles próprios, a função de monitores. O El Corte 

Inglês Portugal, através das áreas “Educação e Desenvolvimento” e “Sistemas 

de informação”, cedeu à APCEP equipamentos informáticos a título de 

donativo de apoio a este e outros projetos APCEP Literacia.  

 

 No Bairro dos Navegadores, foi possível identificar as caraterísticas da 

população destinatária e as suas necessidades nos campos da alfabetização e 

dos vários níveis de literacia: língua não materna, funcionalidade, níveis de 

compreensão digital, língua portuguesa, continuação de estudos no ensino 

superior, literacia emergente, literacia parental e assim redigir um relatório 

de investigação-ação dando início a um projeto assente na teoria de Pierre 

Furter sobre o conceito de Espaços de Formação versus sala de aula. Esta 

componente de investigação insere-se num grupo ibérico com professores 

das universidades de Valência (Mário Viché), de Santiago de Compostela 

(Anton Costa Rico) e UTAD (Rui Fonte), preparando uma comunicação e 

respetivo artigo para o simpósio no XVII Congresso Nacional e IX 

Iberoamericano de Pedagogia. 

 

 No plano editorial referimos a aprofundada relação que realizamos com a 

Espaço Ulmeiro – Associação Cultural para edição ou reedição de trabalhos a 

publicar pela APCEP. Neste ano, temos a informar  

 A reedição do Livro de José Mariano Gago – Homens e Ofícios, 

destinado a atividades de Educação de Adultos 

 O início da preparação de uma obra temática de Atualização da 

Educação Permanente.  

 

 Estão ainda em preparação brochuras relativas aos trabalhos realizados no 

projeto Literacia para a Democracia. 

 

 Foram realizados vários Encontros em zoom com jovens de etnias várias, 

sobretudo africanas, referindo-se especialmente o I Encontro Porquê, poucos 
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jovens dos Bairros vão para a Faculdade?, organizado por jovens do Bairro 

dos Navegadores. Os mesmos atores realizaram ainda um Encontro de 

apresentação de projetos para o Bairro. 

 

 Desenvolvemos ainda relações, através de intervenções mais pontuais, 

nomeadamente, com associações de trabalhadores imigrantes, e até 

colaborando na sua constituição: AOPIC - Associação Operária de Promoção 

Intercultural; sessão zoom com animadoras da Bielorrússia sobre a repressão 

vivida neste país, no sentido de se perceber, ao vivo, o que é uma Ditadura; 

contato com uma ONG da Guiné-Bissau sobre as necessidades de 

alfabetização no país, conhecendo, no terreno a situação real e as 

dificuldades de realização. Estivemos ainda envolvidos na Rede de Escolas de 

Segunda Oportunidade. 

 

 Uma das últimas reuniões presenciais realizou-se, na Fábrica de Braço de 

Prata, uma reunião do projeto Literacia para a Democracia tendo-a alargado a 

todos os membros da APCEP, assumindo estes, de forma muito rica, o papel 

de consultores.  

 

 Nesta reunião, assumiu-se ainda a participação da APCEP na ManiFesta, 

tendo-se explicado, aos mais jovens, as caraterísticas deste evento. 

 

 

 A prática de realização de Webinars permitiu desenvolver vários encontros 

com participantes de todo o país e, por vezes mesmo do estrangeiro. 

 

 É de referir a participação de vários membros da APCEP nas comemorações 

dos 100 anos de Paulo Freire (a celebrar em 2021), no quadro dos encontros 

organizados pelo Grupo de Estudos de Sociomuseologia + Paulo Freire, no 

âmbito da Cátedra UNESCO "Educação, Cidadania e Diversidade Cultural”, 

em parceria com o Projeto FCT CEECIND/04717/2017. Essa programação 

conta com o apoio do Departamento de Museologia - ULHT e inscreve-se nas 

atividades de I&D do CEIED - Centro de Estudos Interdisciplinares em 

Educação e Desenvolvimento da ULHT - Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologias. 

 

 Estivemos ainda, através de 23 membros, na apresentação do Coletivo Paulo 

Freire na Associação José Afonso, sediada junto à Assembleia da República, 

trazendo também connosco participantes de atividades do Bairro dos 

Navegadores. 

 

 É de referir ainda a participação de membros da APCEP em Encontros, 

nomeadamente das Inquietações Pedagógicas, do Conselho Nacional de 

Educação, referindo especialmente a participação na Animar nos programas 

ManiFesta e de Cidadania. A situação de pandemia obrigou a que a 

participação em várias sessões se fizesse por zoom. 
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 A APCEP participou ainda - através de formadores Licínio Lima e Paula 

Guimarães e das formandas Manuela Paulo, Dina Soeiro e Sílvia Parreiral - 

na Winter School International & comparative studies in adult education & 

lifelong learning for MA & PhD students & Practitioners 3.-14.2.2020 em 

Würzburg, Alemanha: Adult Educators’ Professionalisation, Professional Roles, 

Identities & Communities. 

 

 

 Participou também no SMAL – Setembro, Mês da Alfabetização e da Literacia 

através de 7 atividades, da sua única responsabilidade ou em parceria.  

 

 Foram realizadas 4 Rodas de Conversa tendo algumas dado origem a 

conceção de brochuras:  

 1ª Roda de Conversa - “Que Cidadania em tempo de pandemia?” 

com realização de uma brochura. 

 2ª Roda de Conversa - Cuidar da Terra, cuidar de nós ! em que 

especialistas fizeram as seguintes comunicações: - A natureza é 

nossa ou nós somos natureza?; A vida é ciência: desde a horta até 

à mesa! E mais Literacia da produção e do consumo. 

 3ª Roda de Conversa - “Como é que os adultos aprendem?”  - 

Interligado com a Homenagem a José Mariano Gago e com a 

apresentação do livro Homens e Ofícios. 

 4ª Roda de Conversa - "Resistir à Ditadura: o presente na 

Bielorrússia que nos revive o passado em Portugal." - sessão zoom 

com animadoras da Bielorrússia e convidados sobre a repressão 

vivida neste país, centrada no objetivo de perceber, ao vivo, o que 

é uma Ditadura …  

 

 A APCEP também realizou várias ações de formação, nomeadamente, 

abertas a todos os participantes: 

 Workshop de literacia familiar e comunitária nos Navegadores: 

“Literacia nos navegadores: Conceitos e destinatários”, 

 Workshops de literacia comunitária sobre o envolvimento da 

comunidade; o desenvolvimento de atividades significativas de 

literacia e a criação de projetos de intervenção comunitária. 

Incluindo a planificação e preparação de materiais e atividades. 

 Na continuação foi realizado novo Workshop com a participação 

ativa de especialistas em tradição oral/ contadores de histórias 

(Joaninha Duarte ), socio museologia ( Moana Souto) , literacia 

em comunidades ciganas, literacia crítica e metodologias Paulo 

Freire.   

 Foram ainda realizadas Ações de formação de literacia familiar – 

Numa primeira sessão, Pais e filhos em Literacia, questionou-se: 

Porque é que muitas crianças dos meios populares têm 

insucesso à entrada para a escola e/ou não aprendem a ler?  O 

que é um aluno em insucesso? Qual a influência, do 
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envolvimento dos pais em ações educativas, na família? Na 

sessão A Literacia emergente e a familiar, abordou-se o 

envolvimento parental específico e também a identificação de 

formas de atuar de modo a atingir os objetivos. Discutiu-se 

ainda, a importância da interação precoce - da creche aos 

primeiros tempos do 1º ciclo. As valorizações da aprendizagem 

em contexto de lazer foi alvo de partilha de vários exemplos 

pessoais. Foi apresentado um estudo sobre o impacto de os pais 

fazerem, ou terem feito, o processo RVCC na educação dos filhos.  

 Foi ainda necessário organizar internamente (aberta a todos) 

uma ação de formação sobre funcionamento em Plataformas 

zoom. Esta formação esteve a cargo dos nossos associados Dina 

Soeiro e Tiago Robalo para os associados APCEP.  

 

 Realizaram-se várias tertúlias, por vezes envolvendo os nossos parceiros, 

nomeadamente: 

 Tertúlia com o Centro Qualifica de Paço de Arcos, dando a palavra 

a participantes em ações de literacia: “Palavras escritas, palavras 

ditas!” 

 Tertúlia de Natal Virtual /Zoom Natalício 

 

 Contamos também connosco a estagiária do ISCTE Anna Lina Signorello 

cujo riquíssimo trabalho foi fundamental no enriquecimento das 

atividades do Bairro dos Navegadores e nas atividades on line. 

 

 No quadro do projeto Literacia para a Democracia foi realizado pela 

Associação In Loco, um diagnóstico da APCEP. 

 

 Durante este período de pandemia e confinamento, e na falta de 

contactos presenciais, as redes sociais tornaram-se um meio de trocas e 

difusão social muito rico. O site internet (www.apcep.pt) manteve-se 

bastante activo, enquanto a actividade do grupo facebook cresceu 

significativamente, recebendo diariamente muitos contributos a 

divulgar eventos, publicações, opiniões, não só da APCEP como de 

outras organizações afins, assim como medidas e programas públicos 

relevantes, a nível nacional, europeu ou mundial.  

 

 Além disso, também no facebook, alguns membros da APCEP inseriram 

regularmente publicações que se podem reconhecer como pequenos 

contributos para a Cultura e Educação Permanente, ao cobrirem temas 

como as Artes, a História, a Natureza, a Multiculturalidade, 

acontecimentos marcantes no mundo contemporâneo, etc. e outros 

ainda de caráter mais jocoso mas apresentando, preferencialmente, um 

teor cultural ou educativo. São também de referir as chamadas de 

atenção de alguns associados para programas culturais e educativos na 

televisão portuguesa, maioritariamente da RTP2.  

http://www.apcep.pt/
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