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Resumo Apresentamos um currículo inovador do 3.º ciclo do ensino básico recorrente, em alternativa 

ao sistema de ensino por unidades capitalizáveis (SEUC). Analisamos os seus contributos para a 

inclusão e a equidade escolar e social dos participantes, em especial de uma adulta, que designamos 

por Tânia. O trabalho de projeto colaborativo assume-se como uma prática pedagógica inovadora, 

potenciadora de interações socias que podem facilitar a emergência e desenvolvimento de 

mecanismos de inter- e intra-empowerment (César, 2013), no seio de uma comunidade de 

aprendizagem (Lave & Wenger, 1991). Este trabalho insere-se no projeto Interacção e Conhecimento 

(IC) que, durante 12 anos (1994/95-2005/06), estudou e promoveu interações sociais em cenários de 

educação formal. Assumimos uma abordagem interpretativa, tendo desenvolvido um projeto de 

investigação-ação (três anos), seguido de um follow up que se encontra no 10.º ano de realização. A 

comunidade educativa construiu um currículo inovador para o curso de Auxiliar de 

Laboratório/Técnico Bibliotecário, que a Tânia e os colegas concluíram. Para ela, este foi um percurso 

de equidade no acesso à conclusão da então escolaridade obrigatória, incluindo o contacto com duas 

áreas vocacionais, permitindo-lhe o desenvolvimento de capacidades e competências sociocognitivas 

e emocionais, que melhoraram a sua trajetória de participação ao longo da vida (César, 2013). 
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