
O	MODELO	PEDAGÓGICO	E	ORGANIZACIONAL	DA	ESCOLA	PÚBLICA	EL	MARTINET	(PRÉ-
ESCOLAR,	1º	E	2º	CICLOS)		-	RIPOLLET	-	CATALUNHA	

	
CAROLINA	MOLLER	E	NOEMÍ	HOSPITAL	(EDUCADORAS	DE	INFÂNCIA)	

	

O	modelo	educativo	da	escola	El	Martinet	envolve	460	alunos,	dos	3	aos	12	anos,	compreendendo	
o	 pré-escolar,	 o	 1º	 ciclo	 e	 o	 2º	 ciclo,	 com	 27	 professores/educadores	 e	 25	 a	 28	 alunos	 por	
professor/educador.	
Recebe	 apoio	 de	 uma	 psicopedagoga	 uma	 manhã	 por	 semana.	 Tem	 duas	 funcionárias	 na	
secretaria.	
Está	há	13	anos	em	funcionamento!	
É	 um	 modelo	 transformador	 e	 disruptivo	 porque	 transgride	 com	 muitas	 conceções,	 regras	 e	
formas	de	pensar	a	escola,	e	a	que	estamos	habituados...	
	

Organiza-se	em	três	comunidades:	os	pequenos	–	3,	4	e	5	anos,	os	médios	–	6,	7	e	8	anos	e	os	
grandes	-	9,	10	e	11	anos.	
	

Estas	unidades	de	organização	pedagógica	têm	a	sua	equipa	docente,	o	seu	espaço	próprio,	o	seu	
jardim	e	o	seu	refeitório.	
	

O	 projeto	 organiza-se	 em	 eixos	 estratégicos	 que	 se	 estruturam	 a	 partir	 de	 uma	 conceção	 de	
infância	 e	 do	 seu	 desenvolvimento.	 Há	 uma	 base	 teórica	 fundamentada	 na	 psicologia	 do	
desenvolvimento	 e	 nas	 correntes	 da	 pedagogia	 de	 matriz	 construtivista	 que	 suportam	 a	
organização	do	processo,	a	 conceção	dos	espaços	e	dos	 tempos,	bem	como	a	 intervenção	das	
educadoras	e	dos	professores.	
	
1º	EIXO	-	A	IMAGEM	DE	INFÂNCIA	
A	criança	é	capaz,	competente,	tem	vontade	de	estar	e	de	entender	o	mundo,	de	fazer	coisas,	de	
aprender	e	de	investigar.	
O	processo	El	Martinet	valoriza	uma	cultura	de	infância:	o	que	é	universal	e	próprio	da	infância,	
em	cada	um	dos	seus	estádios	de	desenvolvimento.	
Valoriza	o	que	é	próprio	e	autêntico,	colocando	os	docentes	como	investigadores	e	mediadores	
daquilo	que	os	alunos	pensam	e	fazem,	como	conhecem	e	os	que	os	interessa.	
É	 através	 da	 observação	 constante	 que	 os	 professores	 de	 referência	 de	 grupo	 (cada	
professor/educador	assume	um	grupo	de	25	a	28	alunos),	vão	pensando	e	configurando	a	escola.		
Esta	 observação	 recorre	 a	 diferentes	 estratégias	 (registos	 escritos,	 fotografia,	 vídeo,	 etc)	 e	
possibilita	o	trabalho	de	análise	e	reflexão	pelas	educadoras	e	professores.	
	

2º	EIXO	-	A	ATENÇÃO	FACE	A	APRENDIZAGEM	
Quando	nascemos,	todos	chegamos	detentores	de	condições	para	nos	desenvolvermos,	pelo	que	
se	 afigura	 como	 fundamental	 a	 organização	 de	 ambientes	 e	 de	 condições	 para	 que	 esse	
desenvolvimento	aconteça	e	seja	promissor.		
Assim	é	necessário	conhecer	como	as	crianças	aprendem	e	não	como	os	adultos	ensinam...	
Mais	 importante	 que	 as	 estratégias	 de	 ensino	 é	 a	 compreensão	 das	 estratégias	 e	 estilos	 de	
aprendizagem.	
Estes	dois	eixos	levam	a	uma	organização	espacial	e	conceptual	dos	espaços	da	escola	El	Martinet,	
favorecendo	 a	 autonomia	 na	 investigação/aprendizagem,	 através	 do	 contato	 e	 usufruição	
proporcionada	pela	disponibilidade	dos	materiais	e	dos	recursos.	Os	espaços	e	os	materiais	falam	
por	si	só,	aos	alunos.	
Isto	porque	se	aprende	tocando,	experimentando,	partilhando	e	falando	entre	si,	respeitando	a	
forma	de	cada	um	de	aprender.		
Cria-se	uma	relação	ecológica	porque	esse	ambiente	leva	à	aprendizagem,	como	ato	relacional.	
	



3º	EIXO	-	BEM	ESTAR	E	RESPEITO	
Na	 Escola	 El	 Martinet,	 a	 criança	 está	 segura	 e	 respeitada	 e	 sabe	 que	 está	 num	 contexto	 de	
aprendizagem	e	de	interação	social	e	ambiental.	
Há	uma	 conceção	 estética,	 onde	nada	 é	 inocente.	 	O	 cromatismo	está	 em	uníssono	 com	essa	
conceção.	O	solo	é	o	ponto	de	partida	para	o	saber	estar.	Está	também	associado	o	conceito	de	
que	a	escola	se	estrutura	a	partir	do	jardim	de	infância,	como	espaço	que	privilegia	o	tempo	de	
estar	e	de	ser,	evitando	os	contrastes	absurdos	entre	o	pré-escolar	e	o	1º	ciclo	e	ciclos	sequenciais,	
quer	em	termos	do	papel	da	criança	na	sua	aprendizagem,	quer	nos	comportamentos	e	atitudes	
que	se	exigem,	transformando	a	criança	em	aluno	e	num	ser	passivo.	
Naturalmente,	sabemos	que	as	crianças	têm	vontade	de	evoluir.	
Na	escola	El	Martinet,	criam-se	condições	para	que	as	crianças	se	lancem	na	aprendizagem.	
	
4º	EIXO	–	UM	PROJETO	ESTÉTICO	E	UM	CONCEITO	DE	ESPAÇO	
A	qualidade	do	espaço,	em	termos	de	recursos	e	de	estrutura,	cumpre	um	conceito	estético	e	
coerente,	que	se	desenvolve	em	cada	uma	das	comunidades,	organizando	o	tempo	quotidiano.	
Nada	do	que	está	na	escola	é	insípido	e	não	pensado.	
Os	espaços	estão	sempre	abertos,	 sem	um	tempo	para	estar	dentro	ou	 fora.	Não	são	espaços	
impositivos.	Permitem	que	a	criança	possa	circular,	desde	os	espaços	interiores	até	ao	jardim,	até	
ao	espaço	dos	médios	ou	dos	maiores.	
	Em	cada	momento,	as	crianças	podem	estar	dentro	ou	fora.	Em	cada	momento,	decidem	com	
quem	interagem	e	que	materiais	e	equipamentos	utilizam.	
Assim,	não	há	aglomerações,	bloqueios	e	tudo	flui,	sem	confusão.	
Os	 espaços	 podem-se	 reorganizar	 de	 acordo	 com	 o	 resultado	 da	 análise	 e	 discussão	 entre	
professores.	Esta	análise,	discussão,	consenso	e	decisão	parte	da	observação	ativa	dos	professores	
e	educadores.	
Mas,	se	não	se	evidenciam	grandes	necessidades	de	mudança,	possibilita-se	estabilidade	por	um	
ou	dois	anos.	
	
5ª	EIXO	-	O	TEMPO	
Em	El	Martinet,	todo	o	tempo	é	único	e	específico	para	cada	criança,	porque	cada	uma	tem	o	seu	
ritmo/o	seu	tempo.	
Há	 um	 tempo	 para	 respeitar	 o	 tempo	 de	 cada	 um,	 o	 que	 pressupõe	 que	 os	 momentos	 de	
aprendizagem	podem	mudar	de	aluno	para	aluno.	
Em	El	Martinet,	há	um	primeiro	tempo	da	manhã	(antes	do	lanche),	um	segundo	tempo	depois	do	
lanche	até	à	hora	do	almoço.	Há	um	terceiro	tempo	para	a	tarde.	Estes	tempos	têm	1	h	30	m.	
	
6º	EIXO	–	O	CONHECIMENTO	ESTRUTURA-SE	PELA	EXPERIÊNCIA		
Em	El	Martinet,	o	conhecimento	não	é	acumulação	da	informação,	mas	sim	aquilo	que	as	crianças	
podem	 experimentar,	 manipulando,	 tocando,	 fazendo,	 conhecendo	 e	 incorporando	 no	 seu	
património	de	aprendizagem	e	de	conhecimento.	
Não	há	atividades	propostas	pelas	educadoras	ou	professores	visando	um	determinado	conteúdo	
ou	aprendizagem.	
As	aprendizagens	e	a	construção	do	conhecimento	fazem-se	pelo	contato	direto,	pela	experiência	
vivida	e	partilhada,	tocando	o	mundo	através	de	todos	os	sentidos.	
A	dinâmica	educativa	de	El	Martinet	tem	como	matriz	uma	vinculação	à	alegria	e	às	emoções.	
	
7º	EIXO	-	PROCESSO	CRIATIVO	E	AUTONOMIA	
El	Martinet	é	um	espaço	aberto	à	criatividade	e	invenção.	Vive-se	este	processo	como	uma	prática	
de	construção	da	autonomia.	
A	verdadeira	educação	e	aprendizagem	passam	pela	decisão	que	cada	um	toma.		
	



8º	EIXO	-	A	INTERVENÇÃO	DAS	EDUCADORAS	E	PROFESSORES	
A	 importância	 e	 a	 primazia	 dadas	 à	 observação	 e	 ao	 acompanhamento,	 por	 educadores	 e	
professores	atentos	e	capazes	de	interagir	quando	tal	for	pertinente	e	necessário	ou	solicitado,	
evidenciam	 disponibilidade	 constante,	 vivendo	 o	 equilíbrio	 entre	 “estar	 em	 cima”	 ou	 parecer	
distante.	
Isto	implica	uma	visão	periférica	para	ver	se	há	necessidades	concretas	para	apoiar,	a	partir	de	
uma	pergunta	ou	de	uma	interação.	
Isto	não	significa	dirigir,	mas	acompanhar.	Esta	 intervenção	parte	sempre	de	uma	confiança	na	
criança.		
	
9º	EIXO	-	AS	RELAÇÕES	
A	 importância	 de	 ter	 uma	 atitude	 construtiva	 evidencia,	 para	 todos	 os	 intervenientes	 de	 El	
Martinet,	uma	maneira	de	estar	na	vida.		
Valoriza-se	a	importância	do	intercâmbio	de	experiências,	de	práticas	e	de	convivialidade.	
Respeita-se	a	vontade	das	crianças	em	estarem	com	quem	elas	desejam.	
O	acompanhamento	e	a	interação	com	as	famílias	possibilitam	o	seu	acesso	à	escola,	a	partir	da	
vinculação	ao	professor,	acompanhando	as	vivências	diárias	e	participando	em	tarefas	específicas.	
Também	acontecem	os	encontros	e	as	reuniões.	
É,	também,	uma	preocupação	dar	visibilidade	dos	processos,	junto	dos	pais,	sob	as	mais	diversas	
formas.	
	
10º	-	EIXO	-	O	CONTACTO	COM	O	MUNDO	
Na	Escola	El	Martinet,	afirma-se	que	é	através	do	contato	com	o	mundo	que	aprendemos	e	que	
construímos	os	nossos	significados.		
As	saídas	ao	meio	próximo	e	distante	são,	também,	um	recurso	como	espaço	de	conhecimento,	
de	interação	e	de	compartilhar.	Há	atividades	no	meio	próximo	de	15	em	15	dias	e,	mais	distante,	
de	dois	 em	dois	meses.	Há	 tempos	de	 atividade	na	neve,	 no	 rio	 e	 na	praia.	 Estes	 são	 tempos	
diferenciados	de	vinculação	entre	crianças	e	professores.	
	
11	º	EIXO	-	CONCEÇÃO	PEDAGÓGICA	
A	escola	El	Martinet	também	é	documentação	pedagógica.	
A	observação	das	atividades	e	dos	processos	das	crianças	é	um	fator	pertinente	para	a	reflexão	
constante,	para	a	investigação	e	a	aprendizagem	da	equipa	de	professores.	É	também	a	vivência	
de	que	o	professor	é	um	profissional	em	formação,	em	construção.	
	
	

UMA	REFLEXÃO	PESSOAL	A	PARTIR	DA	EXPERIÊNCIA	DA	ESCOLA	EL	MARTINET	
A	experiência	de	El	Martinet	fundamenta	e	dá	sentido	à	urgência	de	que	outra	escola	é	possível	e	
necessária.	
Vivemos	um	tempo	em	que	é	difícil	conceber	e	imaginar	o	futuro.	No	entanto,	ainda	pensamos	
que	é	possível	concebê-lo	a	partir	de	uma	continuidade	do	passado/presente,	onde	a	escola	terá	
a	função	de	reprodução,	através	da	transmissão/aquisição	do	conhecimento.	
Neste	 seminário,	 foi	dito	que	60%	das	 futuras	profissões,	disponíveis	para	as	 crianças	que	vão	
iniciar	o	1º	ciclo,	ainda	não	foram	concebidas.	
	

A	escola-presente	pode	e	deve	questionar	as	suas	práticas	e	os	seus	objetivos,	perante	incertos	
futuros?	
Que	valores	e	que	aprendizagens	são	possíveis	e	necessárias	para	um	tempo	incerto?	
Pensamento	divergente	e	crítico,	criatividade,	cooperação,	cidadania,	participação	ativa:	isto	são	
ferramentas	que	os	nossos	alunos	devem	levar	para	um	futuro	?	
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