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O modelo de sala de aula invertida permite articular uma metodologia ativa, promotora 
de uma aprendizagem significativa, com uma visão de sala de aula que transcende o seu 
espaço físico.  Originalmente e tradicionalmente assente numa troca de cenário entre 
as atividades desenvolvidas dentro e fora da sala de aula, o conceito de sala de aula 
invertida vem-se diversificando e expandindo, viabilizando uma vertente totalmente à 
distância. Na sequência do encerramento dos estabelecimentos de ensino motivado 
pela pandemia por COVID-19, as atividades letivas passaram a depender integralmente 
da tecnologia para a interação e comunicação entre professores e alunos. Nestas 
circunstâncias, a unidade curricular de Avaliação de Riscos Profissionais, de um 
mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho de uma instituição de ensino superior 
em Portugal, foi adequada ao ensino a distância no ano letivo de 2020-2021. Neste 
trabalho descrevemos a prática pedagógica baseada no modelo de sala de aula invertida 
em cenário de ensino não presencial, em que, a partir da disponibilização dos conteúdos 
instrucionais para estudo autónomo, se explorou a possibilidade de salas simultâneas 
da plataforma Zoom, durante as aulas online, para trabalho colaborativo. O recurso ao 
modelo de sala de aula invertida, teve em consideração o seu caráter potenciador de 
um ambiente de aprendizagem ativa e interativa e a sua adequação aos objetivos da 
unidade curricular, conferindo um estímulo na autonomia e fortalecimento das 
competências dos alunos na elaboração de avaliações de riscos profissionais, que 
constitui uma ferramenta fundamental para os Técnicos Superiores de Segurança no 
Trabalho. 
 
Palavras-chave: Avaliação de Riscos Profissionais. Sala de Aula Invertida. Ensino 
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A introdução de práticas pedagógicas inovadoras que coloquem o aluno no 

centro do processo de ensino-aprendizagem tem surgido como resposta ao desafio da 

adequação do ensino a novos perfis de alunos e estratégia para ultrapassar a ineficácia 

dos métodos de ensino tradicionais. A par das mudanças que a sociedade vem impondo 

a todos os níveis dos sistemas de educação, o ensino superior vive um desafio adicional 

determinado pelas transformações dos seus modelos formativos. Para fazer face às 

novas exigências da sociedade, quer a nível social quer profissional, as metodologias de 

ensino passaram a valorizar, como nunca antes, o estímulo de competências focadas na 

resolução de problemas, na iniciativa, na autonomia, no espírito crítico e na 

comunicação, entre outros, recorrendo e tirando partido do que melhor as novas 

tecnologias colocam ao dispor do processo de ensino-aprendizagem. 

Ao serviço do ensino, as potencialidades das novas tecnologias abriram caminho 

para abordagens diversificadas, algumas das quais com um forte cunho na promoção de 

uma aprendizagem significativa, como é o caso da sala de aula invertida, que Moran 

(2015) considera como um dos modelos mais interessantes de integração de tecnologia 

no âmbito do ensino. Como destacam Halili e Zainuddin (2015), a popularidade da 

adoção da sala de aula invertida um pouco por todo o mundo é devida à estrutura do 

seu modelo e da nova atmosfera com que envolveu o processo de ensino-aprendizagem. 

Ao constatarmos que muitos dos nossos alunos manifestam ainda uma forte 

dependência da presença física do professor, reconhecemos, tal como Raths (2014), que 

embora a tecnologia tenha assumido uma posição incontornável na educação, não é 

possível ignorar a importância da aula tradicional centrada na interação presencial. Pela 

sua natureza e organização, o modelo de sala de aula invertida permite tirar partido do 

melhor destes dois mundos, possibilitando usufruir dos benefícios do ensino assíncrono, 

otimizar o tempo e implementar estratégias presenciais que fomentem o 

construtivismo, que Ausubel (1980) estabelece como fulcral para uma aprendizagem 

significativa. 

Em circunstâncias como as decorrentes do encerramento dos estabelecimentos 

de ensino motivado pela pandemia por COVID-19, a manutenção das atividades letivas 

passou a depender integralmente da tecnologia para a interação e comunicação entre 
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professores e alunos. Neste cenário a adoção do modelo de sala de aula invertida na sua 

vertente tradicional não é mais possível, mas isto não impede a adoção da estratégia de 

sala de aula invertida. Williams (2020) defende até que o ensino a distância constitui 

uma boa oportunidade para experimentar este modelo de aula, tornando a aula remota 

mais dinâmica e envolvente. 

Neste trabalho descrevemos uma prática pedagógica, assente no modelo de sala 

de aula invertida, desenvolvida no âmbito de uma unidade curricular de um curso de 

mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho, ministrado em Portugal. 

 

O impacto crescente dos avanços das tecnologias da informação e comunicação 

nas diferentes dimensões do quotidiano dos cidadãos, revelou novas oportunidades 

também ao nível das práticas letivas, promovendo a inclusão da tecnologia nos 

processos de ensino-aprendizagem, independentemente do nível de ensino ou área de 

estudos, e proporcionando o surgimento de diversos modelos pedagógicos inovadores, 

entre os quais destacamos o ensino a distância (em inglês e-Learning), o ensino híbrido 

(em inglês Blended Learning) e a sala de aula invertida (em inglês flipped classroom). 

O reconhecimento de vantagens na inclusão das tecnologias no ensino não é, 

contudo, consensual, havendo muitos que exaltam os benefícios da integração das 

novas tecnologias no contexto educativo, como Cox (2003), Johnson & Maddux (2003) 

ou Roblyer & Doering (2010), mas também outros com opinião contrária como, por 

exemplo, Rein (2000). 

Nos relatos dos benefícios do recurso às tecnologias da informação e 

comunicação no contexto educativo, a maior parte dos autores ressaltam as melhorias 

na motivação, envolvimento, desempenho e produtividade dos alunos, sendo também 

referida a potenciação de novas abordagens às tarefas escolares e de novas formas de 

relacionamento entre os alunos e alunos e professores. 

Visando contornar as limitações, há muito identificadas, na abordagem 

tradicional do processo de ensino-aprendizagem, a implementação de estratégias 

alternativas e/ou inovadoras, que coloquem o aluno no centro do processo de ensino-

aprendizagem e que proporcionem uma aprendizagem significativa, vêm beneficiando 
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de um assinalável contributo das potencialidades das novas tecnologias ao serviço do 

ensino. 

As mudanças na abordagem ao processo de ensino-aprendizagem têm tido 

reflexo a vários níveis, e, inevitavelmente, mudaram também a forma como se entende 

a sala de aula. Hoje em dia, a sala de aula é uma estrutura complexa que vai muito para 

além das quatro paredes de uma sala física, e as atividades de sala de aula vão também 

muito para além das que são desenvolvidas entre essas quatro paredes. 

Na combinação de uma metodologia ativa, em que o aluno é corresponsável pelo 

desenrolar do processo de ensino-aprendizagem, com a visão de uma sala de aula não 

condicionada ao espaço físico e expandida pelas tecnologias da informação e 

comunicação, uma interessante abordagem é conseguida com o modelo da sala de aula 

invertida (em inglês flipped classroom). 

O conceito de sala de aula invertida foi introduzido por Baker (2000), com a 

The Classroom Flip

disponibilização dos conteúdos instrucionais através das novas tecnologias da 

informação suscitar tempo valioso em sala de aula para implementação de 

metodologias de aprendizagem ativa. Em 2007, Jonathan Bergmann e Aaron Sams 

deram nova visibilidade ao modelo de sala de aula invertida. Inicialmente adotando-o 

como estratégia para combater dificuldades decorrentes do absentismo (BERGMANN, 

SAMS, 2018), o modelo de sala de aula invertida rapidamente foi por eles reconhecido 

e explorado como potenciador de uma aprendizagem ativa, respeitador do ritmo de 

cada aluno, promotor da autonomia dos alunos e facilitador da harmonização com 

outras abordagens pedagógicas que permitam ao aluno assumir uma maior 

responsabilidade sobre a sua própria aprendizagem. 

Como sugerido pela sua designação, a sala de aula invertida assenta numa troca 

de cenário entre as atividades realizadas dentro e fora da sala de aula, invertendo a 

ordem da aula tradicional. Tal como referem Bergmann; Overmeyer; Wilie (2011), a 

ideia é o aluno fazer em casa o que faria na sala de aula e fazer na sala de aula o que 

faria em casa. O conceito de sala de aula invertida transfere, portanto, a componente 

expositiva da dimensão grupal para a dimensão individual, libertando tempo no 

contacto presencial para o desenvolvimento de atividades para as quais habitualmente 
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não sobra tempo, potenciando um ambiente de aprendizagem ativa e interativa, em que 

o aluno desempenha o papel principal e professor desempenha um papel de mediador 

(SCHMITZ; REIS, 2018)  e onde a interação aluno-professor se intensifica (BERGMANN & 

SAMS, 2012). 

 

Figura 1  Esquema básico da sala de aula invertida 

 
Fonte: Schmitz (2016, p.67). 

 

Na prática de sala de aula invertida de Bergmann e Sams o conteúdo instrucional 

consistia em vídeos pré-gravados pelos professores com a explicação dos conteúdos 

programáticos, e disponibilizados online antes das aulas. Estes materiais instrucionais 

podem e devem, no entanto, ser diversificados, assumindo diversas formas, produzidas 

pelos próprios professores ou recorrendo à panóplia de recursos disponíveis on-line. 

Independentemente da natureza do conteúdo instrucional, na sequência do acesso dos 

alunos a esse conteúdo, o tempo das aulas pode ser dedicado a tarefas diversificadas, 

como o reforço de conceitos, a resolução de problemas, o desenvolvimento de projetos 

e a aposta em aprendizagem colaborativa. 

 

Os acidentes e doenças relacionados com o trabalho custam à União Europeia 

(UE), pelo menos, 476 000 milhões de euros por ano (AGÊNCIA EUROPEIA PARA A 

SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO, 2017). Existe uma necessidade premente de 



METODOLOGIAS ATIVAS E ENSINO HÍBRIDO 
POTENCIALIDADES E DESAFIOS

 

 

16 

melhorar as condições de segurança e saúde no trabalho (SST) na União Europeia (UE). 

Em 2016, aproximadamente 2,4 milhões de acidentes não fatais com pelo menos quatro 

dias de afastamento do trabalho e 3.182 acidentes fatais foram notificados em Estados-

Membros da UE. Além dessas taxas de acidentes, os números de 2013 mostram que 

7,9% da força de trabalho sofria de problemas de saúde ocupacional, dos quais 36% 

resultaram em afastamento do trabalho pelo menos por quatro dias (EUROSTAT, 2021). 

A gestão dos riscos profissionais é um processo dinâmico e técnico-científico 

cujos principais objetivos são minimizar e/ou controlar o risco profissional dos 

trabalhadores nos locais de trabalho. A gestão dos riscos profissionais é constituída 

pelas seguintes etapas (EU-OSHA, 2008): 

 Etapa 1: Identificação dos perigos e das pessoas em risco, em que se efetua 

a análise dos aspetos do trabalho que podem causar danos e identificação 

dos trabalhadores que podem estar expostos ao perigo. 

 Etapa 2: é onde se efetua a avaliação e priorização dos riscos, ou seja, faz-se 

a apreciação dos riscos existentes (gravidade e probabilidade dos mesmos, 

etc.) e classificação desses riscos por ordem de importância. É essencial 

definir a prioridade do trabalho a realizar para minimizar ou evitar os riscos. 

 Etapa 3: é nesta etapa que são decididas as medidas preventivas a 

implementar, identificando as medidas adequadas para mitigação e/ou 

controlo dos riscos. 

 Etapa 4: Aplicação das medidas preventivas e de proteção, através da 

elaboração de um plano de prioridades (provavelmente não será possível 

resolver imediatamente todos os problemas) e especificando a quem 

compete fazer o quê e quando, prazos de execução das tarefas e meios 

afetados à aplicação das medidas. 

 Etapa 5: na última etapa processa-se o acompanhamento e revisão, em que 

a avaliação deve ser revista a intervalos regulares, para assegurar que se 

mantenha atualizada. Deve ainda ser revista sempre que se verifiquem na 

organização mudanças relevantes, ou na sequência dos resultados de uma 

investigação sobre um acidente ou um quase acidente. 
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Nos locais de trabalho, o principal objetivo da avaliação de riscos profissionais é 

melhorar o nível de segurança de uma instalação ou local, prevenindo acidentes e lesões 

ou minimizando suas consequências. Para tal, é de suma importância identificar todas 

as fontes de perigos e avaliar o seu potencial para causar problemas no respectivo 

contexto (PINTO; RIBEIRO; NUNES., 2012). A avaliação de risco permite que os 

empregadores tomem as medidas necessárias para proteger a segurança e a saúde dos 

seus trabalhadores, sendo um elemento basilar em todos os níveis da segurança e saúde 

no trabalho (SST). 

De acordo com a alínea d) do artigo 2.º da Lei n.º 42/2012, o Técnico Superior de 

Segurança no Trabalho (TSST) é o profissional que organiza, desenvolve, coordena e 

controla as atividades de prevenção de proteção contra riscos profissionais 

(ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, 2012), sendo por isso da sua competência a elaboração do 

relatório de avaliação de riscos profissionais. 

 

A metodologia da sala de aula invertida foi testada no ensino de ciências, 

tecnologia, engenharia e matemática e mostrou resultados promissores em termos do 

seu potencial para melhorar a compreensão dos conceitos pelos alunos, incrementar o 

envolvimento dos alunos nas temáticas e a interação aluno-professor (GILBOY; 

HEINERICHS; PAZZAGLIA, 2015; LOVE et al., 2014; MCLEAN et al., 2016; TALLEY; 

SCHERER, 2013; VELEGOL; ZAPPE; MAHONEY, 2015).  

Tendo em conta os benefícios da implementação da metodologia da sala de aula 

invertida e os objetivos da unidade curricular de Avaliação de Riscos Profissionais, 

considerou-se que a adoção deste modelo seria a adequada para concretizar tais 

objetivos, permitindo também, que os alunos adquiram autonomia na elaboração de 

avaliações de riscos profissionais que são umas das principais ferramentas que os TSST 

possuem para o bom desempenho das suas funções. 

Neste estudo participaram nove alunos do ensino superior politécnico que 

frequentam a unidade curricular de Avaliação de Riscos Profissionais, pertencente ao 1º 
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ano do seu curso. Destes, 33,33% (3 alunos) são do sexo masculino. Nenhum dos alunos 

envolvidos tinha tido contacto com os conteúdos lecionados nesta unidade curricular. 

A unidade curricular tem uma carga horária de 24 horas distribuída por 8 aulas 

de 3 horas. Nos anos letivos anteriores, esta unidade curricular decorria 

presencialmente, neste ano letivo de 20-21 assumiu o formato de ensino à distância em 

virtude da pandemia por COVID-19. 

A primeira abordagem ao tema da Avaliação de Riscos Profissionais consistiu 

numa breve introdução apresentada pelo docente da unidade curricular, onde foi 

destacada a importância da temática na formação dos técnicos de segurança no 

trabalho e foi feita uma referência breve às etapas da gestão dos riscos profissionais. 

Em seguida foi disponibilizado um manual, onde se encontram descritos os vários 

métodos de identificação de perigos e de avaliação de riscos, e proposta a atividade a 

desenvolver pelos alunos, que constituiria o elemento de avaliação da unidade 

curricular. 

Para a realização da atividade, os alunos organizaram-se em grupos de dois e a 

cada grupo foi atribuída uma sala simultânea do Zoom. Os conteúdos instrucionais e o 

enunciado da atividade foram disponibilizados na plataforma de aprendizagem Moodle.  

A atividade proposta consiste na aplicação de três das cinco etapas da Gestão de 

Riscos Profissionais, com a caracterização de um posto de trabalho, à escolha dos 

alunos, e a avaliação dos riscos a ele associados. 

Para a caracterização do posto de trabalho, os alunos deveriam apresentar a 

descrição do tipo de trabalho desenvolvido nesse posto, indicado o horário de trabalho 

e os períodos de pausas, apresentados os riscos profissionais existentes (riscos químicos, 

biológicos e físicos, riscos segurança, riscos ergonómicos e riscos psicossociais). Esta 

informação deveria ainda ser complementada com a descrição e caracterização dos 

equipamentos e máquinas utilizados no posto de trabalho, bem como das instalações, 

com a apresentação de plantas, referência à localização de máquinas e de produtos 

perigosos e tudo o que considerassem relevante para a completa caracterização do 

posto de trabalho selecionado. 

Feita a caracterização do posto de trabalho, os alunos deveriam escolher um 

método para identificar perigos no posto de trabalho, escolher um método de avaliação 
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dos riscos e por fim um método de avaliação de riscos de para um equipamento utilizado 

nesse posto de trabalho.  

Face ao solicitado e à informação fornecida, os alunos teriam que selecionar os 

métodos que melhor se adequavam ao posto de trabalho por eles caracterizado e 

aplicar os métodos. 

A maioria dos grupos percebeu e adaptou-se bem ao modelo de sala de aula 

invertida e no decurso da resolução da tarefa foram colocando dúvidas ao docente à 

medida que iam avançando no trabalho. Na generalidade, essas dúvidas eram 

pertinentes e demonstravam que os alunos estavam no bom caminho para realizarem 

com sucesso a tarefa proposta. Alguns alunos optaram por realizar a tarefa de forma 

completamente autónoma, fora do horário das aulas. 

No culminar, os alunos entregaram os trabalhos, via Moodle e fizeram a sua 

apresentação, via Zoom. 

Na avaliação dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos, foi notório que os alunos 

que procuraram esclarecer as dúvidas enquanto trabalhavam nas salas simultâneas 

foram os que obtiveram os melhores resultados. De um modo geral considera-se que 

todos os alunos atingiram os objetivos, tendo demonstrado o conhecimento dos 

conteúdos programáticos e adquirido as competências que lhes permitirão efetuar 

avaliações de riscos profissionais. 

 

A unidade curricular de Avaliação de Riscos Profissionais é muito importante 

para os futuros TSST no exercício das suas funções, pois a existência de um perigo não 

identificado, implica vários riscos que não são avaliados e que não serão mitigados. A 

existência de uma avaliação de riscos mal elaborada é de grande gravidade, pois 

acarreta consequências nefastas para as empresas e para os trabalhadores, 

consequências que podem culminar em doenças profissionais e em acidentes de 

trabalho graves ou mesmo mortais. 

Perante a necessidade de adaptação ao ensino não presencial, devido à situação 

de pandemia por que estamos a passar, foi colocado de parte o método expositivo e 

interrogativo habitualmente adotado quando a unidade curricular de Avaliação de 
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Riscos Profissionais decorre presencialmente, e foi implementado o modelo de sala de 

aula invertida. A adoção do modelo de sala de aula invertida teve em conta os benefícios 

descritos na literatura como associados a esta estratégia, e a sua adequação à 

especificidade dos objetivos da unidade curricular. 

A implementação do modelo de sala de aula invertida para o estudo da Avaliação 

de Riscos Profissionais permitiu, em cenário de ensino não presencial, potenciar um 

ambiente de aprendizagem ativa e interativa, em que os alunos desempenharam o 

papel principal e em que o professor funcionou como mediador, e fomentar a 

autonomia dos alunos na elaboração de avaliações de riscos profissionais, que constitui 

uma ferramenta fundamental aos TSST. 
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