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Cabe á “Escola”

• garantir a importância de respeitar diversos tipos de aprendizagem usando
diferentes “chaves” que correspondem a diferentes abordagens metodológicas para
o assegurar de uma multiplicidade de visões, perceções, saberes, convicções e
formas de expressão.

• consolidar o seu papel de capacitador em todas as dimensões fundamentais do
desenvolvimento humano e de edificação de um cidadão ativo e preparado
socioemocionalmente. Isso acontece pelo estimular do pensamento crítico, da
capacidade de tomar decisões informadas, da capacidade de ouvir o(a) outro(a), de
promover o diálogo, gerar compromissos em situações de conflito e gerir emoções.

• torna-se necessário garantir um ensino significativo e por isso, centrado 

no processo de ensino-aprendizagem e consequentemente flexível



• Envolve os estudantes no processo de aprendizagem

• Requer que pensem/reflitam sobre o que estão a aprender

• Permite que os seus pensamentos se tornem visíveis e acessíveis

• Dá tempo para expressar os seus entendimentos

A importância das metodologias de aprendizagem ativa

• É preciso refletir acerca do papel das comunidades 
educativas, conhecer e saber usar metodologias de 
aprendizagem ativa, alterar o sistema de avaliação e assim, 
contribuir para a transformação da própria instituição 
Escola



E continua a Beatriz …



Que lugar para a sala de aula?

• Favorece-se a criação de grupos de trabalho colaborativo que lidando 
de forma integrativa com aspetos cognitivos, psicodinâmicos e societais
aprendem em conjunto

• o lugar onde se estabelecem as relações empáticas, se criam as bases para a 

motivação individual e/ou o fortalecimento das relações sociais já existentes e se 

criam, por isso, condições para a existência do diálogo e do debate

• transparência e objetividade, 

• respeito mútuo independentemente das divergências de pontos de vista ou de 

saberes,

• responsabilização,



Chave 1: A primeira aula

• A importância da ajuda à construção do 
diálogo e do debate

• O tempo

• A facilitação de encontros que promovam a 
interculturalidade

Dimensões

- Pedagógica
- Metodológica 
- Ética

- Cuidado
- Relação 

- Colaborativa 



DIÁLOGO

Abertura para a 
escuta e compreensão

Desenvolvimento de 
Trabalho Colaborativo

Aprendizagem e produção 
de Conhecimento

Informação clara 
e objetiva

Respeito 

Empatia

Fortalecimento de 
relações sociais

Motivação individual e de 
grupo

Mais motivação

Responsabilização

Autonomia

Redes de 
trabalho 

colaborativo

1ª
A
U
L
A



• Incorporando a visão do(a)s aluno(a)s, as 
suas diferentes perceções e emoções, esta 
prática faz a ligação entre o individual e o 
coletivo, de que resulta a construção de 
uma definição colaborativa em sala de aula, 
que posteriormente se confronta com o que 
diz a ciência nas suas múltiplas visões. 

Chave 2: Conceptualizar construindo 

• Valorizam-se os diferentes saberes que cada 
estudante traz consigo para a sala de aula. 



• O estímulo passa a existir a partir do momento em que o(a) estudante liga o que já sabe 

com aquilo que vê que pode alcançar, mas que ainda não está sob o seu domínio. 

• desenvolvimento e a aquisição de soft skills sociais, pessoais, metodológicas e 

digitais que permitem melhores desempenhos e aprendizagem dos próprios conceitos 

trabalhados e compreensão das temáticas a eles associadas. 

A importância de co-conceptualizar

• Aprende-se melhor 

• com a experiência ativa do que com a escuta passiva

• interagindo uns com os outros do que trabalhando sozinhos



Aprendizagem 
colaborativa

Brainstorming

A voz 
do(a)s 
Alunos

Construção 
colaborativa de 

uma definição da 
sala de aula

A voz da 
ciência

Debate sobre o conceito, 
perceções e emoções

Recolha e registo de 
definições individuais

Construção de 
uma definição de 

risco

Construção colaborativa 
do conceito

Confronto com a ciência

A importância de co-conceptualizar

Contexto:

 Primeira aula da UC de saúde ambiental do 1º ano mestrado em Engenharia do Ambiente

 plataforma Zoom; confinamento devido à pandemia COVID-19; aulas à distância

 Definição do conceito de Risco



Chave 3: A avaliação entre pares

O dialogo entre Professor-estudante e estudante-estudante, permite:

a construção do saber através da partilha (estudante-estudante);

a autonomia na organização do trabalho;

a construção de saber e a perceção do erro (onde e porquê 
que errou);

o desenvolvimento de mecanismos de auto-correção e de inter-
ajuda.

Alterando a perceção do:
- professor em relação à capacidade
do estudante na realização do
trabalho autónomo;
- estudante em relação aos
procedimentos de avaliação.

A avaliação entre pares é considerada uma técnica de apoio à aprendizagem colaborativa, 
pois facilita o processo de aprendizagem de forma estruturada e permite  que os(as) 
alunos(as) critiquem e forneçam feedback uns aos outros sobre seu trabalho.



Chave 3: A avaliação entre pares

• A avaliação entre pares dos trabalhos práticos realizados
individualmente de forma assíncrona

• constitui uma alternativa de aprendizagem nas sessões síncronas em sala de
aula simultânea.

• Permite o diálogo, gera momentos de reflexão individual e de pares,
facilitando a compreensão dos conteúdos e a aquisição de conhecimento.



Chave 4: A interdisciplinaridade

• Um dos problemas enfrentados pela educação superior é a dissociação
do conhecimento produzido com a realidade social e cultural dos seus
participantes

• A noção de interdisciplinaridade ganha importancia e pode ser
considerada uma chave que facilita as diferentes abordagens
metodológicas para o assegurar de uma multiplicidade de saberes e
formas de construção de conhecimentos.

Para Ferreira (1999, p. 22), “interdisciplinaridade é uma
atitude, isto é, uma externalização de uma visão de mundo
que, no caso, é holística.



Como pode a interdisciplinaridade auxiliar?

Supera a fragmentação pois constrói uma formação global do Ser Humano.

Constrói pontes entre a teoria e a prática, ligando ciência e trabalho.

Permite o trabalho coletivo entre as áreas do conhecimento gerando
empatia e fortalecendo a cidadania.



Exemplo prático Análise das diferentes 
situaçoes sociais que 
envolvem a 
problemática:Sociologia, 
economia,religião...

Espirito da Lei

Juízo de valores 
da aplicação das 
normas penais

Debate sobre valores gerais e 
aplicaçao a cada caso concreto

-Eficácia ou ineficacia  do 
sistema
-Consideraçao dos pares 
sociais:Laboratórios-
Pesquisas-Políticas 
públicas sobre a 
matéria.

Visão interdisciplinar 
do facto social que dá
origem à infraçao ou

crime



Da interdisciplinariedade à interdimensionalidade

O processo de ensino aprendizagem passa a englobar as 

várias dimensões: cognitiva, ética, cívica, 

social/colaborativa e emocional superando a fragmentação 

e construindo pontes entre a teoria e a prática, entre ciência 

e trabalho, entre escolas  de pensar diferentes. 

MELHORES SOLUÇÕES



Chave 5: Laboratórios Sociais

• Plataformas privilegiadas para abordar os desafios

(complexos) dos problemas sociais e têm 3 carateristicas

chave:

• Juntam participantes diversos numa equipa que trabalha coletivamente

• Idealmente são de diferentes setores da sociedade, tais como governo, sociedade civil,

comunidade empresarial

• A participação de stakeholders diversos para além da consulta, como oposto às equipas de

especialistas ou tecnocratas, define a natureza social dos laboratórios sociais.

• São sociais

• São experimentais

• São sistemáticos



• Não são meras experiências pontuais, mas um esforço continuo e sustentável

• Assumem uma abordagem interativa face aos desafios que pretendem tratar

• Deste modo reflete a natureza experimental dos laboratórios sociais,

em oposição à natureza de projeto-driven de muitas intervenções

• As ideias e iniciativas desenvolvidas nos laboratórios sociais visam 

ser sistemáticas: a) chegar a uma solução que vai para além 

focar-se apenas numa parte do todo e b) dirigir-se à raiz de porque 

é que as coisas não estão a funcionar



Resultados: Formação de capital

• intelectual - gera novos conhecimentos tornando as comunidades mais ricas

em informação e sensibilizadas para os valores naturais, sociais e culturais do

seu contexto;

• social - fomenta a construção de redes e parcerias múltiplas

• político - aumenta a influência do coletivo no processo (e.g., transformação

social, mudança de paradigma)

Chave 5: Laboratórios Sociais



Os laboratórios sociais

• os laboratórios sociais são intervenções intensivas e experimentais que 
reúnem pessoas que representem todo o sistema em questão e que, 
reunindo-se repetidamente, contribuem na busca pela causa do problema e 
na colaboração para o encontro de soluções concretas

• são necessárias ferramentas que permitam o trabalho com os diversos atores 

sociais de forma sustentável, sistémica e promovida pelos próprios participantes 



Reflexões Finais • São aspetos/momentos a privilegiar 

• o trabalho colaborativo entre pares, 

• A partilha de saberes 

• A construção de soft skills

• Reconfigurar(-se), transformar(-se) e ampliar
o conjunto das suas competências e

• Desenvolver-se pessoal e profissionalmente ao
mesmo tempo que se constitui como agente
transformador da escola e da comunidade.

Intervenientes diretos e ativos no
processo de aprendizagem e
sujeitos da Investigação

Estudante – Docente - Investigador



Hands – on – ação cidadã

• A cidadania pode resultar de abordagens pedagógicas selecionadas que 
ajudam os estudantes a posicionar-se e a assumir um compromisso ativo 
como cidadãos comprometidos com a construção de um mundo melhor

• a Universidade do século XXI deve responder às exigencias sociais e oferecer 

uma formação abrangente, e que permite aos estudantes não só adquirir 

conhecimentos numa determinada área, mas também desenvolver o 

pensamento crítico e as competências sociais que sejam úteis para a sua 

vida e para o mercado de trabalho. 



• A educação deve ter entre seus os seus objetivos fundamentais o contribuir 
para a transformação social

• comprometimento individual e 

• participação ativa das pessoas na busca de soluções para os problemas do planeta. 

• a educação deve tornar-se no espaço de aprendizagem que assegura a 

compreensão e o significado dos próprios processos de aprendizagem e que 

facilita o reconhecimento dos potenciais individuais dos(as) estudantes para 

que cada um(a) se torne líder da sua própria ação e para a mudança num 

contexto de pertença coletiva e global. 

Reflexões Finais



E termina a Beatriz…



Interdisciplinariedade Interdimensionalidade

o exercício da cidadania ativa, planetária, global capaz de gerar cidadãos 

globais, indivíduos que pensam e agem para um mundo mais justo, pacífico 

e sustentável. Pode ser/É também o caminho para a construção de 

melhores técnicos, tecnólogos, cientistas…profissionais.


