
Salerno (Itália) - Final e balanço do job shadowing 

 

A deslocação a Salerno para job shadowing, no âmbito do programa Erasmus+, teve uma duração de 

dez dias completos, não contando com as jornadas de ida e de regresso.  

Já relatámos a primeira semana, através de um texto ilustrado que se encontra disponível no site do 

Agrupamento. Os derradeiros dias trouxeram-nos a oportunidade de aprofundar o nosso conhecimento 

da escola local (Liceo Statale Alfano I) onde chegámos a tornar-nos figuras conhecidas, participando em 

mais aulas e inclusivamente lecionando sobre temas da nossa cultura e da nossa história. 

A convite de professores italianos, deslocámo-nos a uma localidade próxima, Baronissi, onde visitámos 

a Casa della Poesia, uma pequena mas acolhedora residência, fundada pelo conhecido poeta americano 

da geração de 60 Jack Hirschman, que é também um centro cultural e a sede de uma editora de livros 

de poesia. Dali trouxemos um livro de poemas da autoria de uma poetisa síria, que fará parte do acervo 

da nossa Biblioteca Escolar. 

Ficámos com contactos e deixámos esboçados projetos futuros de parceria com a escola.  

E o que retirámos desta experiência em termos de boas práticas que possamos aplicar à nossa 

realidade? Eis alguns dos aspetos mais positivos que observámos e poderemos salientar: 

• A informação existente no hall de entrada: placas fixas ou móveis com todos os projetos, clubes 

e oferta formativa; expositores com os horários dos docentes e a distribuição das turmas por 

salas; monitor com informação sobre atividades; etc. 

• Coadjuvação como prática usual em todas as áreas, não necessariamente por professores da 

mesma especialidade, reforçando assim a comunicação entre os saberes e alargando as 

competências científicas dos professores; 

• Aproximação a um ensino bilíngue, introduzindo o Inglês como ferramenta de comunicação 

complementar ao Italiano, por exemplo com a presença de professores falantes de Inglês em 

aulas de disciplinas não linguísticas; 

• Ênfase dada às competências comunicativas, através de uma abordagem focada na resolução 

de problemas e no debate argumentativo, e em modalidades de avaliação que privilegiam a 

interação oral; 

• Importância dada à investigação, sendo os alunos incentivados a procurar a informação em aula 

e fora dela, com a realização de trabalhos que têm de ser apresentados e defendidos, o que 

tem um peso decisivo na avaliação final;  

• Existência no currículo, na parte de oferta de escola, de atividades e mesmo de disciplinas com 

componente funcional específica e interdisciplinar, como por exemplo a legendagem de filmes 

e documentários em Inglês para Italiano. 

• Disponibilidade dos manuais em formato digital, a par com versões em papel, sendo permitido 

e habitual o uso de tablets pelos alunos nas salas de aula. 

 

Realizámos um book digital sobre a nossa experiência, que pode ser visualizado aqui: 

https://read.bookcreator.com/MlnL9hBvtqcPCqenZk5b55WPBk83/RMICrmPPRw6S1gdyQqT

FKg 

 
Foi também criada uma apresentação multimédia, com a duração de 20 minutos, sobre esta deslocação 

e as experiências, não apenas de trabalho, mas também de lazer e cultura, que ali vivenciámos: 

https://read.bookcreator.com/MlnL9hBvtqcPCqenZk5b55WPBk83/RMICrmPPRw6S1gdyQqTFKg
https://read.bookcreator.com/MlnL9hBvtqcPCqenZk5b55WPBk83/RMICrmPPRw6S1gdyQqTFKg

