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Introduction
O método de ensino da relação dourada, como o seu nome sugere, coloca uma forte ênfase
na harmonia e equilíbrio. Todos os diferentes elementos de qualquer sistema que afirmam
basear-se nos princípios da relação dourada devem ter uma coerência claramente articulada
entre todas as suas partes e também a coerência entre as partes e o sistema no seu conjunto.
Pode ser usado para descrever padrões na natureza e para analisar as proporções de objetos
naturais, bem como sistemas artificiais, incluindo a educação.
A razão pela qual escolhemos este nome é a nossa aspiração de sugerir, combinar, descrever
e aplicar novas ou menos utilizadas abordagens e métodos de ensino seguindo determinadas
regras e direções, num único método e, finalmente, garantir que podem ser inspiradores e
benéficos para os alunos e professores.
O pré-requisito central de ter inspirado os alunos nas aulas é inspirar os professores.
"Professores: liderar em crise, reimaginar o futuro." é o lema da UNICEF para 2020. A julgar
por esta pandemia e por todas as mudanças e desafios enfrentados, os professores são os
únicos a dar um contributo crucial para garantir a continuidade da aprendizagem e apoiar a
saúde mental e o bem-estar dos seus alunos.
O Ensino da Relação Dourada visa apoiar os professores no seu trabalho desafiante.
Esperamos poder promover a resiliência, a liderança e a inovação. Definimos tarefas
ambiciosas de inspiração para os professores, reacendendo o brilho da sua criatividade e
fornecendo-lhes ferramentas testadas em sala de aula para ensinar o material necessário.
Assim, os principais princípios que os peritos do GRT respeitaram no processo de
desenvolvimento deste programa de formação, podem ser resumidos da seguinte forma:
1.

1.

Os professores são a espinha dorsal de qualquer sociedade. Sem eles e a sua devoção,
não podemos ter progressos. E para que tenham sucesso nesta tarefa pesada,
precisam de ser inspirados, criativos e motivados. O GRT tem como objetivo apoiar
exatamente esses elementos, tendo a importância dos professores no seu cerne.
Se lançarmos as bases da nossa abordagem sobre duas das necessidades básicas dos
seres humanos – o amor e a liberdade, podemos ter a certeza de que grandes
resultados serão alcançados em qualquer sala de aula. No nosso caso, o amor
manifesta-se na paixão pelo ensino/aprendizagem e pela liberdade manifesta-se na
seleção e utilização de ferramentas para alcançar a passagem/aquisição de
conhecimento. Se um professor é apaixonado pelo tema que está a ensinar, essa
paixão está impressa na mente dos alunos e vai achar este tema original e fascinante.
Além disso, se os alunos sentirem que estão num ambiente seguro, não julgados ou
ridicularizados pelos seus erros ou estilos de aprendizagem, se tiverem a liberdade de
escolher através do canal que melhor podem adquirir e reter conhecimento, os
resultados serão ainda mais impressionantes. Da mesma forma, se um professor é

2.

3.

4.

fornecido com uma variedade de ferramentas e pode livremente escolher qual se
aplica à matéria concreta que está a ensinar, bem como aos seus interesses e talentos,
o processo de ensino pode tornar-se inspirador e sem esforço.
A inspiração. Depois de ter conversações com professores na Bulgária, entendemos a
importância de ter uma sala de aula com alunos inspirados, curiosos e motivados.
Consideramos que isso é válido na educação em todo o lado e que os professores
também precisam de ter estas atitudes positivas. Por isso, também precisam de se
inspirar na nossa abordagem, ferramentas e recomendações da Golden Ratio.
Portanto, uma nova exploração da Inspiração como princípio orientador é necessária
em cada parte, fraseando, descrição, abordagem, visão do Guia.
O Ensino da Relação Dourada tem a ver com a aplicação de novas abordagens às
disciplinas e materiais existentes. Estamos confiantes de que podemos utilizar o
currículo atual e encontrar diferentes abordagens para o mesmo, e aplicando os
princípios, abordagens e estruturas, podemos incentivar os professores a testá-los e
usá-los nas suas salas de aula. Abaixo é fornecida a abordagem passo a passo e as
equipas de peritos na preparação das ferramentas.
Criatividade, descrita como o processo de ter ideias originais que têm valor. Ter ideias
originais e/ou combiná-las com métodos já desenvolvidos, trará inovação e fiabilidade
aos resultados.

Porque GRT é necessário e que diferença faz
Há muito que os professores se debatem com as diferentes origens, níveis de capacidade,
desafios físicos, ligações à Internet, motivações, interesses e personalidades dos seus alunos.
Eles estão certamente cientes das diferentes abordagens e estilos que os estudantes precisam
para abordar a informação e reter as partes importantes, especialmente quando
consideramos a inundação de informação que todos estamos experimentando.
Acreditamos que só usando múltiplos sentidos para ensinar um conceito ou lição e aplicando
diferentes estratégias temos a oportunidade de conseguir maximizar o potencial dos nossos
alunos.
O Ensino da Relação Dourada oferece aos professores a oportunidade de primeiro terem uma
ideia de quão variadas são as preferências de aprendizagem dos seus alunos (através do
questionário de estilos de aprendizagem e do guia para a leitura dos seus resultados de forma
a moldar a oferta de ensino para serem estrategicamente mais eficazes) e depois selecionar e
combinar várias ferramentas de forma a responder adequadamente às necessidades de
aprendizagem.

O que sugerimos com o questionário "estilos de aprendizagem" é uma ferramenta para
estabelecer alguns padrões e preferências de aprendizagem, sensibilizar para aqueles e ajudar
os professores a considerar o ensino de várias maneiras.
A chamada teoria dos "estilos de aprendizagem" é apenas uma das várias teorias e abordagens
existentes nesta área e devemos estar cientes de que o significado, o contexto e a organização
do material são tão importantes quanto o estilo que usamos para as apresentar. Ainda assim,
anos de investigação mostraram que qualquer que seja o estilo de aprendizagem ou a
combinação de estilos que uma pessoa possa ter, é importante que ele seja sujeito a
diferentes abordagens para que a retenção e a compreensão tenham uma maior
oportunidade.
O questionário sobre os "estilos de aprendizagem" não deve, de modo algum, ser utilizado
para a rotulagem dos estudantes, mas sim para centrar a sua atenção na variedade de
métodos que podem explorar para abordar um tema ou aprender novos factos.
No anexo 1 fornecemos informações sobre "Quais são os diferentes estilos de aprendizagem
e por que são importantes para as abordagens de ensino ideais?", um "Guia para a utilização
do questionário" bem como o próprio questionário.
A utilização das ferramentas GRT faz a diferença com os alunos, pois traz à sua experiência
escolar novas atividades e estímulos que ativam o seu potencial de aprendizagem e criam as
ligações entre as diferentes partes e peças de conteúdo e conceitos científicos, garantindo
que esses conceitos são compreendidos e o conhecimento é mantido muito mais tempo do
que através do ensino tradicional.
Os professores podem verificar a diferença que o GRT faz comparando os resultados obtidos
pelas aulas, que estão a utilizar o ensino reforçado grt e que são temas do ensino tradicional.
A fim de apoiar ainda mais a automonitorização e autogestão dos alunos, bem como o sentido
de propriedade dos seus resultados de aprendizagem, os professores podem propor um
questionário de autoavaliação de competência fundamental, que os alunos podem utilizar
para considerar o progresso que estão a fazer e o ritmo a que o seu nível de confiança está a
aumentar. Um questionário, que pode ser utilizado para o efeito, é fornecido no anexo 2.

The Golden Ratio TOOLBOX

Grupo de ferramentas: STORIES TO REMEMBER
Nome do método

Storytelling

Origem ou
propriedade do
método

É um método que tem sido usado desde o início da humanidade.

Como o método
corresponde aos
princípios
orientadores
comuns do GRT

Relação Dourada – a importância do professor
A narrativa pode ser usada em ambientes online e de sala de aula.
Uma vez que um professor é inspirado a experimentar os passos
sugeridos abaixo, um foco instantâneo da atenção é quase
garantido. Os alunos anseiam por novos desafios, surpresas e
inspiração.
Relação Dourada - valores humanos. Amor e liberdade.
O principal pré-requisito dos alunos que aprendem e adquirem
conhecimento é ter um ser humano bom, amoroso e empático para
um professor. Contar histórias ajuda os professores a conectaremse com o seu herói interior, com os seus próprios sonhos e
memórias. Cada um tem o seu próprio estilo de aprendizagem e
precisamos de dar aos nossos alunos a liberdade de escolherem a
sua forma específica de adquirir conhecimento.
Relação Dourada – a inspiração é vital para os professores hoje
em dia.
Escrever como uma ferramenta que provoca estimulação mental. A
fórmula "Professores inspirados = estudantes inspirados" é antiga e
testada. O burnout nos professores é um dos principais desafios
que o sistema educativo enfrenta hoje em dia. Se conseguirmos
inspirar os professores a terem um novo ponto de vista do seu
trabalho, podemos ajudá-los a construir uma melhor ligação com os
alunos. E consigo mesmos.
Relação Dourada – foco no currículo
O foco principal de qualquer professor da escola é o currículo. Não
estamos a propor uma revolução no atual sistema de ensino;
tomamos em consideração todos os requisitos do currículo e o
remodelamos, sem alterar o núcleo.
Relação Dourada – a criatividade é a chave
Um estudo da Universidade Drexel descobriu que gastar apenas 45
minutos numa atividade criativa poderia aumentar a capacidade e a
confiança de alguém para completar tarefas no trabalho. Se esta
atividade criativa está na descrição do trabalho de um professor,
então o efeito é duplicado. E triplica, se os alunos se concentrarem
mais e puderem ser solicitados a criar as suas próprias histórias com
base no currículo.

A proprietária da abordagem, aqui apresentada, é Ina Petkova,
especialista na equipa de projetos de ensino da Relação Dourada da
Bulgária.

Preparação
necessária para a
implementação do
método

Materiais
necessários

Apoio adicional ao
pessoal ou
combinações com
outros tópicos
científicos
(opcional)
Descrição do
método

Planos de aula com objetivos de aprendizagem sublinhados e
elementos importantes do conteúdo de aprendizagem, que devem
ser ensinados aos alunos.
Visualizações, que podem apoiar a história.
Novo olhar sobre o currículo, criatividade e ensaio com
antecedência.
Computador para trabalho sobre a introdução e a história e bem
como sobre a apresentação da história, se a lição ocorrer online.
Projetor – caso a lição ocorra fisicamente – para apresentar
quaisquer visuais que suportem a história.
Impressora e papel para preparar quaisquer cópias em papel dos
materiais para os alunos (se necessário).
-

Como criar uma história. Por que precisamos de histórias?
"Docendo Discimus"
Ensinando, aprendemos.
Um provérbio latino derivado por Séneca, a Jovem (c. 4 a.C. – 65
d.C.).
Ser professor não é uma profissão. É uma vocação, uma vocação. E
trabalho duro, também.
Então, encontrámos e compilamos alguma informação que provoca
pensamentos.
Os especialistas afirmam que "alguns alunos têm um melhor
desempenho quando sabem o que podem esperar. Criar novos
materiais pode, por vezes, ser intimidante, mas esclarecer os alunos
apresentando informações antes de uma aula ser dada pode
ajudar."
O termo usado é "priming" e significa introduzir um estímulo que
mais tarde influencia a forma como as pessoas respondem a um
estímulo subsequente. A preparação funciona ativando uma
associação ou representação na memória pouco antes de ser
introduzido outro estímulo ou tarefa. Este fenómeno ocorre sem a
nossa consciência consciente, mas pode ter um grande impacto em
inúmeros aspetos do nosso dia a dia.
A técnica básica que podemos usar numa sala de aula é simples –
encontramos novas formas de apresentar o novo material mesmo
antes de ser ensinado para que soe pelo menos vagamente familiar

e assim permite que o aluno se sinta confortável com ele uma vez
que é introduzido na nova lição.
Uma das melhores formas e também uma das formas mais antigas
de dar esta informação preliminar é contar uma história.
"As histórias são organismos
genuinamente simbióticos com os que
vivemos, que permitem que os seres
humanos avancem."
Neil Gaiman
As histórias trazem os seus ouvintes para o estado de "divertimento
surpreso" (termo usado pelo psicólogo Jerome Bruner quando se fala
de criatividade) e com a sua ajuda podemos introduzir novas
informações aos alunos, mas também introduzir novas ideias, ou,
melhor ainda, dar-lhes a advocacia de criar novas histórias, novos
mundos, novas ideias.
"Ser um ser humano moral é
pagar, ser obrigado a pagar,
certos tipos de atenção."
Susan Sontag
Veja o vídeo introdutório de Ina Petkova:

https://youtu.be/cEv8b1VIn1U
Instruções
detalhadas

Então, como é que ensinamos através de uma história?
É fácil. Primeiro, temos de preparar o que precisamos de ensinar
(factos, conceitos, informação, conhecimento). SEGUNDO,
identificamos os factos mais importantes, palavras-chave e novos
termos. TERCEIRO, combinamo-los num conto. Também
preparamos uma breve introdução para "prime" o público para a
história que estamos prestes a ensinar.
QUARTO, apresentamo-los aos nossos alunos. A introdução pode
ser uma narrativa pessoal, enquanto a verdadeira história é lida aos

alunos. Se tocarmos alguma música clássica como pano de fundo, a
leitura, daí a ligação emocional e retenção de conhecimento tornase ainda mais impressionante.
QUINTO, trabalhamos com eles – fazer exercícios, exercícios, fazer
uso da ligação entre imagens e factos, ouvir música clássica, jogar
jogos, provocar emoções positivas, incentivar, inspirar os seus
alunos a serem criativos, incluir alguma peça de teatro (peça aos
seus alunos para partilharem informações sobre o LARP, talvez o
surpreendam!), desenhem, cante ou dance com eles – use
diferentes canais para reavivar os pedaços de informação que está
a ensinar.
Confira o vídeo n. 1 por Ina Petkova:

https://youtu.be/zZLtZwIYNdY
E depois testamos a compreensão e o conhecimento.
Como é que criamos uma história é a questão que vamos discutir
agora. Como começamos, como o tornamos digno, memorável,
inspirador?
Contar uma história, desenvolver personagens e enredos era algo
que todos estudávamos na escola. Além disso, ensinamos todos
estes tópicos aos nossos alunos. Todos conhecemos a teoria e as
leis da narrativa. No entanto, mesmo o cozinheiro mais experiente
precisa, por vezes, olhar para a receita para ser lembrado dos
ingredientes e talvez experimentar alguns sabores diferentes para
que um prato totalmente novo e inesperado seja criado.
Os especialistas dizem que "a melhor escrita criativa delicia os
nossos sentidos, desafia as nossas mentes, e envolve uma ampla
gama de reações emocionais, incluindo amor e raiva, tristeza e
alegria, desprezo e empatia".
Portanto, o que é importante não é só o que estamos a tentar dizer
ou ensinar, mas também o que queremos que os nossos leitores ou
alunos sintam? A tristeza? Sim, e como nos ajudaria no processo de
compreensão? Compaixão? Como é que isto afetaria a turma? Que
voz usamos quando lemos ou contamos a nossa história? Há
alguma música de fundo que possamos tocar? Como ilustramos a

nossa história? Existe um diálogo, para que possamos personificar
personagens?
Métodos
"Não comece com uma grande
ideia. Comece com uma frase,
uma linha, uma citação. As
perguntas são muito úteis.
Comece com alguns que está
carregando agora.
Naomi Shihab Nye
Naomi Shihab Nye é uma poetisa do seu povo, e promove a ideia de
escrita criativa num parágrafo que pode responder à pergunta por
que me preocuparia com a narrativa e passaria mais tempo a
escrever
"Se confiarmos nas palavras e na sua misteriosa relação uns com os
outros, eles ajudar-nos-ão a descobrir as coisas... Considere o
prazer que sentimos quando vamos a uma praia. A praia larga, o ar
maior, o infinito swish de movimento e pano de fundo do som.
Sentimo-nos animados, exaltados. Escrever regularmente pode nos
ajudar a nos sentir assim também.
Mas mesmo antes de começarmos a pensar numa história, talvez
queiramos seguir alguns passos. Só para planear o futuro. É como a
lista de compras que preparamos, mesmo antes de começarmos a
fazer um prato. Primeiro, precisamos.
1. Compreender. Defina o seu caso. Tente identificar os seus
objetivos, ou a quantidade de informação que precisa para
ensinar. Qual é o seu tópico? Que lições quer incluir numa
história? O nosso foco principal é o ensino e o currículo, por
isso precisamos de ter uma visão muito clara do que vai tornarse parte da nossa história.
2. Redefinir os objetivos. Chegar a uma compreensão mais
profunda da história e das lições. Esclareça o que precisa
realizar. Pense nas mensagens-chave que quer trazer. Dar três
ou cinco lições e incluí-las numa história é uma coisa. Mas
podemos sempre transmitir outras mensagens. Tentem
imaginar uma situação - os nossos alunos esperam uma lição
de Geometria, por exemplo, e tem havido algum conflito na
aula recentemente, pelo que incorporamos, de facto, muito
delicadamente e de facto algumas dicas sobre a Comunicação
Não Violenta no fluxo da nossa história. Isto pode servir a um
propósito maior - trazer a paz de volta à sala de aula e
melhorar a compreensão e a empatia.

3. Consultar as nossas ideias com os outros - colegas, amigos,
crianças ajuda-nos a melhorar e corrigir. Se seguirmos o ciclo
Build-Measure-Learn e testarmos as nossas ideias, podemos
acabar por ter uma história muito melhor e ensinar melhor.
Há outros pontos que podemos enumerar aqui, mas se
demorarmos muito tempo a preparar-nos, talvez nunca
comecemos a cozinhar. Então, vamos ver a receita.
Confira o vídeo n. 2 de Ina Petkova:

https://youtu.be/DqHtw6mZ_Pg
Como se escreve uma boa história?
1.

O primeiro ingrediente de uma história é uma palavra. As
palavras que escolhemos dependem do contexto, do público e
da nossa própria proficiência em línguas. Mais frequentemente
do que palavras simples e curtas podem provocar mais
sentimentos, mais imaginação e ser mais enriquecedoras.
E desde que a provocação foi mencionada, todos os sentidos
humanos - toque, gosto, cheiro, audição devem ser tomados em
consideração quando construímos um personagem ou cena.
Significado e ideias podiam ser transmitidas com descrições
simples ou com palavras e associações especialmente usadas para
provocar todos os nossos sentidos - um de cada vez ou todos eles,
simultaneamente.
Se alguma vez nos sentirmos tentados a escrever uma palavra
obscura e sofisticada que, para a compreender, o nosso público
precisa de abrir um dicionário, a história que estamos a contar não
beneficiaria muito dela. Por outro lado, enquanto professores,
utilizamos histórias para introduzir um novo vocabulário quando
ensinamos uma língua estrangeira ou uma nova terminologia em
química, por exemplo, então devemos fornecer uma explicação
muito subtil e clara ou sinónimo da nova e complicada palavra.
Mas, mais uma vez, a explicação será melhor percebida se as
palavras que usamos forem curtas e fáceis de lembrar e entender.

2. Provavelmente o mesmo se aplica às frases, o próximo
ingrediente da nossa receita. Quanto mais tempo e mais vagos
forem, menos informação se manterá na memória do nosso
público. Frases claras, curtas e lindamente estruturadas, seguidas
por algumas não tão precisas e concisas - para adicionar contraste,
e permitir que o cérebro relaxe por um tempo, criaria um bom
ritmo para os ouvintes.
Veja o vídeo n. 3 por Ina Petkova

https://youtu.be/rphnzuiEZS8
Se a nossa história oferece desafio à mente, bem como ao prazer
dos sentidos, normalmente provocamos interesse e curiosidade. Se
combinarmos cenários realistas com acontecimentos históricos e
figuras do passado, provocamos surpresa e, portanto,
envolvimento intelectual. Conhecer Dom Quixote na paragem de
autocarro e estar envolvido numa conversa perspicaz com ele pode
mudar a perspetiva, provocar risos ou inspirar um novo final
inesperado ou desenvolvimento da história. Ou, em alternativa,
convidamos os nossos alunos a criar um mundo fictício que nos
imergisse nos tempos em que D. Quixote montava o seu Rocinante
e atacava moinhos de vento. Todos nós poderíamos nos deitar e
desfrutar do processo criativo e preparar-nos para nos
surpreendermos com os resultados. Muito provavelmente, a
criatividade dos nossos alunos nunca deixará de nos surpreender,
se lhes dermos as instruções certas, alguma orientação e as regras
do jogo.
3. Então, das frases passamos para ideias. E agora podemos
começar a explorar o nosso novo mundo, os nossos novos
personagens. Como é que é? Quem são eles? Onde está a ação? O
que é que se passa? Como é que tudo funciona? O que é
importante e por que é importante?

A Arte da Escrita. Abordagens
As respostas a todas estas questões encontram-se em diferentes
formatos, há uma série de bons livros de culinária no que diz
respeito à escrita. E tenho a certeza que todos lemos e ensinamos
vários deles.
Jornada do Herói
A Jornada do Herói vale a pena considerar, é claro, mas a maioria
de nós já ouviu e leu muito sobre isso. Aqui, o inconsciente coletivo
da raça humana é abordado e afirma que qualquer viagem
interessante apresenta sempre um problema (complicação) a
ultrapassar. Todos sabemos que qualquer história tem um começo,
um meio e um fim. No início, criamos o nosso herói e a sua história,
então o perplexos com algo que é uma fonte de conflito e,
portanto, o leva a alguns problemas. Depois disso, o nosso herói
ultrapassa uma série de obstáculos, enfrenta alguns inimigos e
finalmente salva o dia, o mundo ou a rapariga. A ideia de Joseph
Campbell sobre o Monomyth do seu livro O Herói Com Mil Rostos
dá uma espécie de "fórmula" a que nos podemos agarrar e que nos
pode ajudar a construir a nossa história e domar os nossos impulsos
criativos fúteis. De Homero e A Odisseia ao primeiro episódio da
série Star Wars, os alunos podem e foram ensinados a identificar e
acompanhar os estágios de desenvolvimento do protagonista
enquanto navega nos palcos da jornada do seu herói. No entanto,
há autores e professores que acreditam que quando se trata de
contar histórias, qualquer fórmula não é universalmente aplicável.
Outros vão mais longe e afirmam que "o monomíssimo de Campbell
é irrealista e espalha a ideia de que a guerra é terapia." E de
qualquer forma, esta teoria recebe bastante atenção dos meios de
comunicação e do currículo, por isso decidimos procurar novos
conceitos. Ou, como se viu, não tão fresco.
A Arte da Escrita Dramática - Geral
O que poderíamos explorar agora são as ideias de um dramaturgo
de Hollywood Lajos Egri cujo livro é amplamente considerado como
um dos melhores trabalhos sobre o tema da escrita, e cujos
ensinamentos foram desde então adaptados para a escrita de
contos, romances e guiões. Por que estamos abrindo a Bíblia da
dramaturgia e dos roteiristas? Este livro propõe uma abordagem
universal à escrita baseada na lei natural da dialética. Será incluído
na lista de Leitura pedagógica da Relação Dourada e é
recomendado a qualquer pessoa que já tenha pensado em escrever
para qualquer público. Não podemos partilhar aqui toda a gama das

suas ideias, mas podemos delinear alguns dos seus conceitos
básicos para o nosso novo livro de culinária GRT para histórias.
O que Egri dá na sua Arte da Escrita Dramática é uma abordagem
muito metodológica e, mais importante, livre de jargões para o
problema de alcançar a verdade por escrito. Basicamente ensina as
técnicas básicas que todos os dramaturgos bem sucedidos
conhecem.
1.
A Arte da Escrita Dramática – Ingredientes
Assim, os principais ingredientes de uma peça ou história bem
escrita são:
1.
Premissa
2.
Personagem
3.
Conflito

1.

Primeiro vem a Premissa. As melhores histórias seguem o
método lógico da tese, antítese e síntese para provar o que
Egri chama de premissa. Se precisarmos de sinónimos para
premissa, podemos usar o tema, a tese, a ideia de raiz, a
ideia central, o plano ou o enredo. Para nos dar uma ideia
do que é Premissa, o autor cita Romeu e Juliette de
Shakespeare. Como todos conhecemos este amor imortal,
podemos resumir a longa história e saltar para a sua
Premissa: "O grande amor desafia até a morte". Ou outro
dos clássicos de Shakespeare? Macbeth - "Ambição
implacável leva à sua própria destruição."

Eu usaria esta dica de um renomado autor e professor de escrita
criativa, só para me dar um esboço geral do que seria a minha
história.
E uma vez que se acredita que uma boa premissa é uma sinopse do
seu trabalho, como aconselha egri, não devemos escrever apenas
declarações planas que contenham tudo o que é exigido de uma
premissa bem construída: carácter, conflito e conclusão, mas ficar
sempre atento à convicção do autor. O autor (ou professor, no
nosso caso) deve tomar partido, caso contrário não há história.
E, para resumir a longa história, talvez devêssemos mencionar que
nem a premissa nem qualquer outra parte de uma peça tem uma
vida própria e todos devem misturar-se num todo harmonioso,
para que possamos prosseguir com provavelmente o ingrediente
mais importante – seres humanos na nossa história.

3. Até agora, mostrámos por que razão a premissa é necessária
como o primeiro passo para escrever uma boa peça. Agora vamos

discutir a importância do carácter. Tentaremos descobrir quais os
elementos que se chamam "ser humano". O carácter é o material
fundamental com que qualquer escritor é forçado a trabalhar, por
isso temos de conhecer o nosso carácter o mais completamente
possível.
Se descrevermos um objeto – uma árvore, uma caixa, uma casa,
sabemos que tem três dimensões: profundidade, altura, largura.
Quando descrevemos os seres humanos, podemos tentar pensar
em três dimensões: fisiologia, sociologia, psicologia.
1/ Dimensão Fisiológica
Por que a fisiologia é importante? Por muito superficial que esta
afirmação pareça, a nossa maquilhagem física sempre influenciou a
nossa perspetiva de vida. Um homem doente, por exemplo, vê a
saúde como o bem supremo; uma pessoa saudável menospreza a
importância da saúde. Afeta o nosso desenvolvimento mental, e
serve de base para complexos de inferioridade e superioridade. No
geral, é o mais óbvio do primeiro conjunto de dimensões do
homem.
2/Dimensão Sociológica
E depois vem o aspeto sociológico . Se você era uma menina
nascida numa mansão e brincava num ambiente bonito e
antisséptico, as suas reações serão muito diferentes de um rapaz
sem-abrigo que foi enviado pelos pais para implorar nas ruas.
3/ Dimensão Psicológica
E depois vem a terceira dimensão, a psicologia. É o produto dos
outros dois. A sua influência combinada dá vida à ambição, à
frustração, ao temperamento, às atitudes, aos complexos. A
psicologia, então, completa as três dimensões.

1.

Abordagem passo a passo fornecida por Lajosh Egri.

Então, o que fazemos quando decidimos construir um personagem?
Que perguntas concretas temos de responder quando nos
aproximamos do processo muito nebuloso de imaginar o nosso
protagonista?
Vamos anexar aqui um guia passo a passo fornecido por Lajosh Egri
FISIOLOGIA.
1.
Género
2.
Idade
3.
Altura e peso
4.
Cor do cabelo, olhos, pele

5.
6.
7.
8.

Postura
Aparência: bonito, acima ou abaixo do peso, limpo, limpo,
agradável, desarrumado. Forma de cabeça, rosto, membros
Defeitos: deformidades, anormalidades, marcas de
nascença. Doenças
Heredidade

SOCIOLOGIA
1.
Classe: inferior, média, superior
2.
Ocupação: tipo de trabalho, horas de trabalho, rendimentos,
condição de trabalho, sindical ou não sindical, atitude em
relação à organização, adequação ao trabalho.
3.
Educação: quantidade, tipo de escolas, marcas, disciplinas
favoritas, matérias mais pobres, aptidões.
4.
Vida em casa: pais que vivem, ganham poder, órfãos, pais
separados ou divorciados, hábitos dos pais,
desenvolvimento mental dos pais, vícios dos pais,
negligência. O estado civil do personagem.
5.
Religião
6.
Raça, nacionalidade
7.
Lugar na comunidade: líder entre amigos, clubes, desporto.
8.
Filiações políticas
1. Diversões, passatempos: livros, jornais, revistas.
PSICOLOGIA
1. Vida sexual, padrões
morais
2. Premissa pessoal, ambição
3. Frustrações, desilusões chefe
4. Temperamento: colérico, fácil, pessimista, otimista.
5. Atitude em relação à vida: resignado, militante, derrotista.
6. Questões: obsessões, inibições, superstições, fobias.
7. Extrovertido, introvertido
8. Habilidades: línguas, talentos.
9. Qualidades: imaginação, julgamento, gosto, equilíbrio
Se aspiramos a escrever uma obra de sangue puro, como Macbeth
ou Hamlet, esta é a estrutura óssea de um personagem, que o autor
deve saber completamente, e sobre o qual deve construir.
Sabemos bem que, como professores, não precisamos de ir a tais
profundidades quando construímos um personagem de uma
história. Mas ter todas estas questões na nossa mente, mesmo que
não incluamos todos os detalhes e facetas acima, ajudaria os nossos
alunos a obter o panorama geral.

Porque precisamos fazer o esforço, embora o nosso público nunca
compreenda a profundidade das nossas ideias sobre o protagonista?
Num nível muito subconsciente, os nossos alunos sentem a
necessidade de estrutura e organização , mesmo que não seja óbvio
a um nível superficial. E as pessoas precisam de histórias sobre
pessoas. Ou animais parecidos com pessoas, como o Caco, o sapo.
De qualquer forma, os melhores contadores de histórias sabem que
não constroem a história. O público deles sim. Cada ouvinte constrói
ativamente uma história das peças que lhes damos.

4. O Conflito
Tendo decidido sobre o enredo (ou premissa), o protagonista e as
suas características, precisamos de abordar o último ingrediente de
uma história de sucesso.
O conflito. Se, com a ajuda de Egri, rastrearmos a natureza dos
confrontos, podemos começar com o nosso antepassado das
cavernas que foi atrás da comida, e na verdade ele lutou com um
inimigo tangível: uma enorme besta que significava comida, lá
estamos nós, um conflito! Arriscaria a vida e lutaria até ao último
suspiro. Este era um conflito crescente: conflito, crise, conclusão.
Outro exemplo de conflito? Todos os desportos competitivos são
conflitos. Futebol, boxe, hokey, para citar apenas alguns. Uma luta
de rua é um conflito. A luta pela supremacia entre homens ou
nações é um conflito. Cada manifestação da vida, do nascimento à
morte, é um conflito.
Mas o que é que tudo isto tem a ver com a nossa Arte da Escrita?
Egri afirma que "O conflito cresce fora de carácter. A intensidade do
conflito será determinada pela força da vontade do indivíduo
tridimensional que é o protagonista."
Egri também procede com diferentes tipos de conflitos – estática,
ascendente e movimento. Qualquer conflito deve evoluir para a
transição. Há outra maneira de colocá-lo que também soa útil e vai
Resolução-Climax-Crise
Mas não estamos envolvidos numa escrita dramática real, estamos
apenas a abordar alguns dos aspetos e abordagens importantes da
escrita, para que possamos produzir uma boa história com a qual
ensinamos de forma interessante e inspiradora.
Não me restaria mais sobre o assunto, na verdade, não teria
chamado a vossa atenção para conflitos (prefiro ação de
investigação), mas gostaria de vos deixar com esta citação do livro:
"Sem conflitos, a vida não seria possível na Terra, ou, já agora, em
qualquer parte do universo. A técnica da escrita é apenas uma
réplica da lei universal, que governa um átomo ou uma constelação
acima de nós."

Encontre-o dentro - Motivação.
"Se não se pode diferenciar entre
fragrâncias, não pode ser um
fabricante de perfumes; Se não tem
pernas, não pode ser corredor. Se é
surdo-mudo, não pode ser músico."
Então, o que precisamos se aspiramos a ser criadores de uma boa
história? Uma descrição de um contador de histórias perfeito, se
consultarmos egri são:
1.
Use a sua imaginação e senso comum
2.
Seja observador. Nunca deve ficar satisfeito com
conhecimentos superficiais.
3.
Tenha paciência ao procurar causas.
4.
Tenha um sentido de equilíbrio e bom gosto
5.
Ter uma compreensão básica da economia, psicologia,
fisiologia, sociologia
Sabemos bem que todos estes requisitos são demais para uma
pessoa comum, seja um roteirista ou escritor. Felizmente, este
projeto e este trabalho dirigem-se aos professores. E os professores
são os super-heróis da nossa sociedade, dos tempos em constante
mudança e imprevisíveis em que vivemos.
VII. Narrador na sala de aula
E que tal dar advocacia aos estudantes e fazer com que eles autores
de histórias? Se procedermos como descrito acima - dando algumas
instruções simples e fáceis de seguir a um grupo, começando com
um simples conto (com três a cinco frases-chave a serem incluídas)
para que sintam a satisfação de completar uma tarefa criativa e
estejam preparados para uma tarefa séria. E se a tarefa séria for
apresentada sob a forma de um jogo, eles encontrarão motivação
interior para participar no processo. Então, como vamos proceder?
Damos-lhes uma lista de factos (a incluir no Teste inicial), damoslhes um pouco mais de formação básica na narrativa, lembramo-los
de pensar em premissas, personagens, conflitos, diálogos,
estruturas, etc. e provocamo-los a escrever uma história que
incorpore os factos já incluídos no Teste inicial.
Por que contamos histórias
O principal propósito de contar uma boa história é inspirar,
conectar, ensinar uma moral.
Contar e ouvir histórias é uma experiência imersiva.

No nosso caso, somos professores.
Estamos a estar plenamente conscientes dos tópicos que
precisamos de ensinar e, no entanto, se tivermos uma melhor
compreensão de como os nossos alunos pensam e jogam, podemos
aplicar os princípios do jogo ou do design narrativo - transformação,
imersão e motivação, para citar apenas alguns.
Os jovens não são indiferentes, estão basicamente à procura de um
novo tipo de experiência - querem ser cativados por um mundo de
história, assumir o ponto de vista de uma personagem e esquecerse a si mesmos.
A receita de uma boa experiência imersiva relaciona-se tanto em
contar uma boa história e também com uma boa experiência
pedagógica - mostrar, não basta contar e envolver-se, não basta
mostrar!
Um vídeo que encerra a narrativa:

Experiências,
realizadas nas
diferentes escolas,
envolvidas no
projeto

https://youtu.be/wufbA1o9D_g
Foram realizadas experiências no ensino secundário n.39 "Petar
Dinekov" em Sófia, Bulgária da seguinte forma:
1. Cilindro circular reto - 11.11.2021 com grau 6B. A descrição da
modificação, o plano de aula original e o plano de aulas adaptado
podem ser descobertos na embalagem "Ensaio de cilindro circular
reto na Bulgária".

https://youtu.be/i-GrC8PWuwg
2. Cone circular reto - 17.11.2021 com grau 6B. A descrição da
modificação, o plano de aula original e o plano de aulas adaptado
podem ser descobertos no pacote "Teste de cone circular direto na
Bulgária".

https://youtu.be/7Xx-Ie8GPPk
3. Esfera e esfera - 24.11.2021 com grau 6B. A descrição da
modificação, o plano de aula original e o plano de aulas adaptado
podem ser descobertos no pacote "Teste de esfera e esfera na
Bulgária".

https://youtu.be/nPcDI11Tc0o
As imagens fornecidas visam demonstrar que cada lição adaptada
acrescentou uma história à explicação do tema tradicional, como é
normalmente fornecida pelo professor. A adição de uma história
ajuda os alunos a consolidar o novo conhecimento, criando ligações
emocionais, desencadeadas pelo conto, apoiando-se no conteúdo
científico. As gravações completas das aulas estão disponíveis em
formato mpeg4. Podem ser partilhados com outros professores, na
sequência de um pedido oficial e com o consentimento explícito de
39 escolas secundárias "Petar Dinekov", Sofia, BG.

27 alunos búlgaros de 6 anos, que participaram nos testes dos
planos de aula adaptados entregues pela professora Sashka
Nikolova, avaliaram a experiência da seguinte forma:
1.
2.
3.

4.

Foi mais fácil compreender o material entregue através desta
abordagem? 74,1% dizem SIM.
Esta forma de entregar o conteúdo foi mais distraída para si?
85,2% dizem não.
Qual é a sua motivação para aprender depois de ter
experimentado estas lições modificadas? 51,9% afirmam que
se sentem mais motivados para aprender, 40,7% por não
verem uma diferença enorme e 7,4% não se sentem motivados
para aprender.
Gostaria que mais lições fossem adaptadas desta forma? 74,1%
resposta Definitivamente sim, 18,5% não têm certeza e apenas
7,4% dizem que preferem a forma tradicional de entregar.
Outras lições adaptadas com a utilização da ferramenta storytelling:
Qualquer tema científico - Story Book - Vitor Costa – Portugal
Língua inglesa - Antonella Pozobon – Itália
Geografia - Joaquim Saial – Portugal
Matemática e Ciências - Cristina Grossi – Itália
Ciências - Nina Georgieva - Bulgária

Ferramentas de
avaliação

Perguntas, que um professor pode utilizar para monitorizar o seu
progresso com esta ferramenta e estabelecer a sua utilidade e
viabilidade:
Depois de intercetar termos, conceitos, definições, dados do plano/s
de aulas em histórias, foi mais fácil ou difícil para os alunos
compreender e envolver-se com o material?
Qual é a motivação de aprendizagem depois da lição? Houve alguma
mudança?
Prefere pessoalmente ter mais lições deste tipo ou voltar às aulas
tradicionais?
Como avaliaria a utilidade dos exercícios dentro da ferramenta?
Que feedback recebeu dos alunos, se é que recebeu?
A lição adaptada foi mais distraída do que a lição normal?

Houve uma mudança nas marcas dos alunos, depois de usar a
abordagem adaptada? Houve um aumento na retenção de
informação?

Nome do
método

O Método de Role Play

Origem ou
propriedade do
método

Tem sido usado desde os tempos antigos

Como o método
corresponde
aos princípios
orientadores
comuns do GRT

Apoia os professores a explorar novas formas inovadoras de
aprendizagem.
Apoia os alunos a interagir em manter assim o seu interesse em alerta,
bem como a sua motivação para aprender ativamente.
Em muitos dos nossos projetos onde foi implementado o papel, os
professores que participaram perceberam que a peça de teatro os
inspirou a entrar numa viagem para explorar novas formas inovadoras
de aprender fora da sua zona de conforto. Desde o seu feedback depois
de implementarem o método para as suas escolas, testemunharam que
o humor mudou drasticamente para melhor entre os alunos, sempre
que o método de role play substituiu o modelo de ensino típico. Toda a
classe participou ativamente no processo de aprendizagem tornando a
lição uma peça (drama) do que um processo entediado e intemporal.
E finalmente esta foi uma boa razão para eles "continuarem a ensinar".
Para a preparação, o meu querido professor é necessário:
Definir os objetivos educativos
Para discutir com os seus alunos sobre os seus medos e expectativas
Para definir o seu papel no processo
Para estimar o tempo necessário
Para escolher o local adequado
Para passar uma sessão de aula explicando a técnica
Rótulos pequenos ou maiores (papel ou plástico) com o nome do papel
Textos explicativos relacionados com o papel ou os papéis
Cadeiras ou mesas ou algum material educativo (mapas, etc)
Não é necessário, mas é possível e sempre bem-vindo.

Preparação
necessária para
a
implementação
do método

Materiais
necessários
Apoio adicional
ao pessoal
necessário ou
combinações
com outros
tópicos

científicos
(opcional)
Descrição do
método

O role-play é uma técnica que permite aos alunos explorarem a lição
interagindo entre eles de forma gerida de forma a ganhar conhecimento
e desenvolver experiência num ambiente apoiado pelo ambiente
docente. Dependendo da intenção da atividade, os participantes podem
estar a desempenhar um papel semelhante ao seu (ou o seu provável no
futuro) ou podem desempenhar a parte oposta da interação. Ambas as
opções proporcionam a possibilidade de uma aprendizagem
significativa, com a primeira a permitir a compra de experiência e esta
última a incentivar o aluno a desenvolver uma compreensão da situação
do ponto de vista "oposto". Além disso, quando colocamos os alunos a
desempenhar o papel do lado oposto, oferecemos-lhes a oportunidade
de aprenderem a gerir a sua reação e comportamento vivendo em
situações de desagrado.
Como funciona
Digamos que temos vários pares de sapatos diferentes e nos pedem
para entrar num deles e depois andar nele. Temos que seguir a forma
da pera dos sapatos, mas não sem qualquer apoio. Os professores estão
sempre perto de nós dando instruções sobre como devemos andar no
chão. Podem ser-nos dadas instruções específicas sobre como agir ou o
que dizer, como cliente agressivo ou paciente em negação, ou como um
general famoso ou representando elementos químicos durante uma
reação química, por exemplo, ou obrigados a agir e reagir à nossa
maneira, dependendo dos requisitos da lição. Por vezes, agiremos fora
do cenário e isso faz muito sentido, pois depois haverá reflexão e
discussão sobre o nosso comportamento.
O role play não só fornece uma variação na técnica de ensino, mas
também permite uma abordagem mais centrada no aluno à
aprendizagem. Enquanto no método ortodoxo apenas os alunos mais
ousados conseguem levantar questões, numa peça de teatro estão
ativamente envolvidos. Ao fazer com que os alunos não emitissem
papéis, eles vêm a sentir problemas, experiência, tensões e conflitos e
entram em negociação e cooperação. Experimentam assim o processo
de ensino como uma atividade e não apenas para serem ensinados
como observadores passivos destacados. Como forma de aumentar a
participação dos estudantes, o papel pode estimular o interesse na
matéria e incentivar os alunos a continuarem a aprender.

Instruções
detalhadas

Os exercícios de role-playing podem ser um trabalho árduo para o
instrutor, tanto na preparação como na execução, mas o trabalho
tende a dar frutos em termos de motivação e realização dos alunos.
Como em qualquer grande projeto, é melhor dar um passo de cada
vez:

Definir Objetivos
Escolha Contexto & Papéis
Introdução do Exercício
Preparação/Investigação do Aluno
O Role-Play
Conclusão da Discussão
Avaliação
Felizmente, grande parte do trabalho de preparação, uma vez feito,
pode ser distribuído a outros educadores.
Definir Objetivos
Os detalhes do que precisa de fazer dependem inteiramente do motivo
pelo qual pretende incluir exercícios de interpretação de papéis no seu
curso.
Que tópicos quer que o exercício cubra?
Quanto tempo é que você e a sua turma têm de trabalhar nisso?
O que espera dos seus alunos: pesquisa, relatórios, apresentações?
Quer que os alunos façam papel separadamente ou juntos?
Deseja incluir um elemento de desafio ou conflito?
Escolha Contexto & Papéis
Para se preparar para o exercício:
Decida um problema relacionado com o(s) tópico(s) escolhido(s) de
estudo e um cenário para os personagens. É uma boa ideia tornar o
cenário realista, mas não necessariamente real. Considere escolher e
adaptar o material que outros instrutores prepararam.
Se os (s) personagens utilizados no exercício forem pessoas, defina os
seus objetivos e o que acontece se a personagem não os alcançar.
Deve trabalhar a informação de fundo de cada personagem sobre o
problema ou, melhor ainda, as instruções sobre como recolhê-lo
através da pesquisa. Se possível, prepare mapas e dados para que os
seus alunos interpretem como parte da sua informação de fundo em
vez das conclusões sobre as quais normalmente baseariam as suas
decisões (especialmente se os personagens são cientistas).

Introdução do Exercício
Envolver os alunos no cenário descrevendo o cenário e o problema.
Forneça-lhes as informações que já preparou sobre o seu caráter: os
objetivos e informações de fundo. Tem de ser claro para o aluno como
uma personagem está comprometida com os seus objetivos e porquê.
Determine quantos dos seus alunos já fizeram encenação antes e
explique como vai funcionar para este exercício.
Descreva as suas expectativas como faria para qualquer missão e
sublinhe o que espera que eles aprendam nesta lição.
Se houver um elemento de inquérito, sugira uma estratégia geral para
a investigação/resolução de problemas.
Preparação/Investigação do Aluno
Mesmo que não haja uma pesquisa avançada atribuída, os alunos
precisarão de alguns momentos para olhar as suas personagens e
entrar nas suas funções para o exercício. Pode também haver questões
adicionais:
Porque estão a fazer isto com personagens? Por que decidiu fazer disto
um exercício de interpretação de papéis?
Os alunos podem ter reservas sobre o personagem que lhes foi
atribuído ou sobre os seus motivos. É bom para o instrutor descobrir
sobre estes antes do papel real. Pode ser muito difícil para um aluno
começar a pesquisar um problema de uma perspetiva muito diferente
da sua, porque mesmo dados aparentemente objetivos tendem a ser
reinterpretados como apoio a visões do mundo pré-existentes.
No que diz respeito ao tema do exercício, muitos grupos têm sites bem
escritos, cuidadosamente pesquisados e bem concebidos que
fornecerão argumentos, bem como informações para um aluno
atribuído a um personagem e isso é muito importante.
Muitas vezes, o melhor recurso para entender as pessoas são as outras
pessoas.
Se houver uma componente de inquérito (isto é, investigação liderada
por estudantes), os estudantes podem precisar de ajuda para criar um
plano de investigação e encontrar recursos.
O Role-Play
Dependendo da atribuição, os estudantes podem estar a escrever
papéis ou a participar numa cimeira ao estilo Modelo-ONU. Para uma
apresentação ou interação, os adereços podem animar o evento, mas
não valem muito esforço, pois geralmente não são importantes para os
objetivos educativos do projeto.

Desafios potenciais com exercícios interativos
Conclusão da Discussão
Como qualquer exercício baseado em inquéritos, o role-playing precisa
ser seguido por um interrogatório para que os alunos definam o que
aprenderam e para o reforçar. Isto pode ser tratado em formas
reflexivas, ou num parágrafo final no final de uma atribuição escrita
individual, ou numa discussão de classes. O instrutor pode aproveitar
esta oportunidade para perguntar aos alunos se aprenderam as lições
definidas antes do início da encenação.
Avaliação
Geralmente, são dadas notas para projetos escritos associados ao roleplay, mas apresentações e até envolvimento em exercícios interativos
podem ser classificados. As considerações especiais para a classificação
em exercícios de interpretação de papéis incluem:
Atuando como personagem
Trabalhando para promover os objetivos da personagem
Fazer declarações que reflitam a perspetiva do personagem
Num exercício interativo, sendo construtivo e cortês
Para muitas tarefas, ser capaz de recuar e olhar para a situação da
personagem e declarações a partir da própria perspetiva do aluno ou
do ponto de vista de outra personagem.
Recomendações adicionais
Como utilizar projetos individuais de reprodução de papéis
Como utilizar exercícios interativos de reprodução de papéis
Vídeo explicativo sobre role play:

https://youtu.be/sOxwZsqmpTM

Experiências,
realizadas nas
diferentes
escolas,
envolvidas no
projeto

Experiências de role playing realizadas:
A professora Palaiologou Evdoxia, da 4ª Escola Primária Nea Moudania,
testou o método (como combinação também com a sala de aula e a
música viradas nas ferramentas aéreas) com os seus alunos do 6º ano
em relação aos seus estudos de educação social e política. De acordo
com o relatório de testes, houve apenas um aluno que partilhou que a
forma tradicional de ensinar/aprender seria preferível para ele. Os
restantes alunos afirmaram no questionário de avaliação que estavam
entusiasmados e que gostariam que a lição fosse feita desta forma com
mais frequência.

Confira o relatório da adaptação e do teste feito.
Ferramentas de
avaliação

Perguntas, que um professor pode utilizar para monitorizar o seu
progresso com esta ferramenta e estabelecer a sua utilidade e
viabilidade:
É difícil estabelecer uma rotina de utilização do método proposto?
Que tipo de personagem/s recebe a maior atenção dos seus alunos?
Quão bem os estudam antes de se fazerem passar por eles?
Observou mudanças no interesse dos alunos em relação ao assunto e no
seu envolvimento com o trabalho de aulas e os trabalhos de casa? Se
sim, o que eram?
Observou um interesse acrescido e desejo de ler mais e fazer mais
encenações, abertamente demonstradas pelos seus alunos após os
primeiros testes que fez?

Nome do
método

Personificação de Personalidades Históricas: Narrativa na primeira
pessoa
Estilo de aprendizagem: auditivo, leitura e escrita

Origem ou
propriedade do
método

Sem propriedade

Como o método
corresponde
aos princípios
orientadores
comuns do GRT

O método narrativo de personificação é uma ferramenta criativa de
apoio ao ensino. O método segue os princípios do método GRT –
inspiração, amor, liberdade e inspira os professores a adotar a
abordagem narrativa na primeira pessoa como se o conteúdo da lição
fosse em si uma história. O fio para a narração suporta o conteúdo do
tópico e o plano de aula.
O método convida os professores a escolherem uma personalidade
inspiradora - relevante para o conteúdo educativo - e a narrarem a
lição utilizando a narrativa "a primeira pessoa". Este método ''traz''
para classificar o valor e o fascínio de personalidades importantes. A
personificação de personalidades históricas é facilmente transferível
para diversas disciplinas e pode ser usada em certas lições ou
anualmente.
O método:
• despoleta o interesse do aluno (graças à escolha do professor
de um método incomum ''diferente' e de uma 'persona'))
• reforça o diálogo e reduz o stress dos alunos, uma vez que o
professor já não é o seu professor, mas agora é Einstein
• direta e indiretamente transforma a lição em um jogo
• cria diversão para professores e alunos - os professores
apresentam o material educativo como se fizessem parte dele
• agita a atenção do público
• aumenta a participação e a interação

Preparação
necessária para
a
implementação
do método

Professor:
• Visão geral do material anual do conteúdo educativo do
currículo;
• seleção e criação de uma lista das personalidades mais
importantes da disciplina/conteúdo;
• seleção das figuras históricas adequadas para atender aos
objetivos do conteúdo educativo;
• preparação padrão do conteúdo da disciplina;
• preparação de um plano de aula
• seleção das atividades (viagem no tempo, abordagem de
descoberta, abordagem de caça ao tesouro) relevantes para a
disciplina e o conteúdo educativo;

ensina usando a primeira pessoa
Opcional:
● ''adereços'' para apoiar o personagem (objetos que podem
ajudar os professores a ilustrar a personificação. Por exemplo,
um chapéu ou objetos relevantes para o conteúdo das lições).
Não
●

Materiais
necessários

Apoio adicional
ao pessoal
necessário ou
combinações
com outros
tópicos
científicos
(opcional)
Descrição do
método

O método convida os professores a considerarem o conteúdo educativo
como uma história em si e a escolherem a narrativa "'a primeira
pessoa'"; assim, apresenta-se e aborda a classe como uma
"personalidade importante". O método não requer competências de
representação ou prática de representação.
O professor decide se se vai fazer passar pelo mesmo personagem
durante todo o ano ou captar diferentes personalidades de acordo com
o tema de cada aula.
O método proporciona flexibilidade, franqueza e incentiva uma série de
abordagens ao processo de ensino: "navegar" através do
conhecimento, explicar e ensinar o conteúdo do currículo. O professor
pode dialogar com os alunos como se fosse uma equipa de investigação
porque se passar por um cientista coloca os alunos numa posição de
aluno de primeiro nível como se fossem testemunhas/contemporâneas
do evento. As perguntas são colocadas no presente momento como se
os estudantes fizessem parte da equipa de investigação a fazer
perguntas relacionadas com o tema.
O método indiretamente:
1.
produz sessões eficazes de "pergunta-resposta" sobre o tema e
pode levar à criação de uma história/histórias
2.
transforma a lição num jogo, pois encoraja a criatividade (viajar
no tempo e descobrir atividades)
3.
desenvolve competências cognitivas
*o método pode convidar os alunos para viajar no tempo e criar uma
história

Instruções
detalhadas

Preparação:
O professor
1.

prepara o plano de aula padrão

2.
3.
4.

5.

6.

centra-se nos personagens principais ou fenómenos incluídos no
conteúdo educativo
seleciona e cria uma lista das personalidades mais importantes
da disciplina
decide sobre o personagem: relevância e adequação para o
tópico específico ou geral da disciplina (Pitágoras ao ensinar o
teorema de Pitágoras ou HYPATHIA ou Thalys, ou Arquimedes,
ou Einstein, ou Newton ao ensinar gravidade).
escolhe o tipo de atividades (viagem no tempo, descoberta,
abordagens de caça ao tesouro) relevantes para a disciplina e o
conteúdo educativo (opcional)
ensina usando a primeira pessoa

Na aula:
1.

o professor apresenta-se com o nome da personalidade
histórica para atrair a atenção e o interesse dos alunos desde o
início da aula
2.
apresenta a informação na narrativa na primeira pessoa
3.
utiliza o método de inquérito (faz perguntas durante a
aula/convida os alunos a fazer perguntas)
● introduz diferente tipo de 'jogos'' (caça ao tesouro, caça ao
mistério, equipa de inquérito, viagem no tempo)
Experiências,
realizadas nas
diferentes
escolas,
envolvidas no
projeto

O método foi testado com um total de 60 alunos em 3 escolas da
Roménia (EuroEd pelo professor Emil Juverdeanu, Mihai Eminescu Iași
pela professora Camelia Mancea e Școala Gimnazială "Elena Cuza" pela
professora Alina Albu).
O feedback recebido foi o seguinte:
Quando questionados sobre como se sentiam durante as aulas
modificadas, os alunos responderam: confortável (20), descontraído
(30), curioso (4), stressado (3), satisfeito (1), Distraído (1),
Sobrecarregado (1).
Quando questionados se o método os ajudou a entender melhor o
material, 57 em 60 respondem SIM.
Quando questionados se se sentem mais motivados para aprender o
assunto como resultado da lição, 55 em 60 respondem SIM.
Quando questionados sobre se gostariam de ter mais lições como esta
no futuro, 54 em 60 responderam SIM.
Quando questionados sobre se as lições modificadas estavam a distrair
apenas 12 em 60 responderam positivamente. No entanto, ao analisar
as razões para se distrair que os alunos deram, parece que apenas 4
estavam realmente distraídos, afirmando que: "Estava distraído com a

informação da arte", "Havia muita conversa/ruído nas aulas", "A escola
não é só jogos", "Outro método era mais claro". Outros que deram uma
resposta positiva comentaram o seguinte:
"Gostei que na época de leitura pudesse pintar. Foi uma hora produtiva.
"Gostaria de ter um no futuro."
"Saí do meu ambiente, falei com outra pessoa que não os amigos."
"Não estava sob stress e podia prestar atenção melhor do que o
habitual. Foi o melhor"
"Desejo uma vez por semana ter este tipo de aula."
Outros feedbacks que foram fornecidos pelos alunos:
"Foi criativo, posso aprender mais rápido"
"Foi criativo"
"Foi engraçado"
"Fiquei marcado pela história por trás das pinturas"
"Concentrei-me na atividade"
"Estávamos muito calmos e foi interessante pintar em inglês"
"Estimula a minha imaginação"
"Gostaria de ter mais atividades assim"
"Muitas informações interessantes"
"Boa atividade, gostaria de fazer outras atividades assim".
A avaliação global desta abordagem à adaptação dos planos de aulas é
altamente positiva e a ferramenta é recomendada.
Vídeos dos testes:

https://youtu.be/J21t7nSAAVI

https://youtu.be/6_jgJgychPs
Ferramentas de
avaliação

Perguntas, que um professor pode utilizar para monitorizar o seu
progresso com esta ferramenta e estabelecer a sua utilidade e
viabilidade:
É difícil estabelecer uma rotina de utilização do método proposto?
Que tipo de personagem/s recebe a maior atenção dos seus alunos?
Quão bem os estudam antes de se fazerem passar por eles?
Observou mudanças no interesse dos alunos em relação ao assunto e no
seu envolvimento com o trabalho de aulas e os trabalhos de casa? Se
sim, o que eram?
Observou um interesse acrescido e desejo de ler mais sobre as
personagens que se estavam a passar ou que estão prestes a
personificar-se, abertamente demonstradas pelos seus alunos após os
primeiros testes que fizeram?

Nome do
método

Pinturas no processo de ensino
Estilo de aprendizagem: visual

Origem ou
propriedade do
método

Sem direitos de autor de propriedade

Como o método
corresponde
aos princípios
orientadores
comuns do GRT

O objetivo do método é utilizar as pinturas como ferramentas de apoio
úteis para tornar os processos de ensino/aprendizagem mais divertidos
para os adolescentes e mais eficazes em termos dos objetivos
educativos previstos.
Método ««Pinturas no ensino»:
1.
segue os principais princípios do GRT: inspiração-amorliberdade;

2.

aborda todos os professores e alunos com e/ou na sua maioria
sem competências artísticas;
3.
inspira os professores a utilizarem pinturas de artistas
reconhecidos no seu ensino e avaliação de conteúdos
específicos das disciplinas escolares (história, matemática,
biologia, física, química, etc);
● propõe uma seleção gratuita de pinturas de acordo com a
disciplina da escola e os interesses do professor e alunos.
O método visa:
-apoiar e introduzir uma ferramenta mais divertida e atraente e, assim,
tornar o processo de aprendizagem e o seu conteúdo mais apelativos
para os alunos
-aumentar a participação dos alunos
-impulsionar a memória
-melhorar os mecanismos de pensamento correlacionados
-fornecer ferramentas possíveis para transformar a avaliação/avaliação
num jogo
Vídeo instrutivo sobre o uso de pinturas famosas na sala de aula:

https://youtu.be/aE4YcXHPAIA
Preparação
necessária para
a
implementação
do método

Materiais
necessários

O método requer:
- a preparação padrão do professor para a sessão de ensino/ o tema do
conteúdo educativo em questão, a visão geral do tema
- planos de aulas

-a visão geral da lista de pinturas, seleção de pintura/s e incorporação
no plano de aulas
- preparação do material necessário (pintura) em forma física (versão
impressa) ou digital
Não é necessária a preparação dos alunos
- Impressão em papel da imagem de pinturas famosas

- Pedaços de papéis com ícones da informação adicionada ou lápis ou
lápis ou lápis de cor, pinos/scotch/pattex
Para formato digital:
- a foto digital da pintura e do simples software de desenho ou apenas
uma caneta de sublinhamento
- projetor ou portátil
Apoio adicional
ao pessoal
necessário ou
combinações
com outros
tópicos
científicos
(opcional)
Descrição do
método

Não há necessidade de apoio adicional ao pessoal
Opcional: caso o professor deseje, poderá colaborar com um membro
da equipa especializada em artes visuais (pintura, história da arte, etc),
ou pessoal especializado na utilização de ferramentas digitais.

O método aborda professores que adoram pinturas e história da arte
ou que identificaram uma classe/alunos interessados em pintura.
''Pinturas no ensino'' propõe a utilização de pinturas de artistas
reconhecidos como ferramenta de apoio durante o processo de ensino
de um determinado conteúdo educativo.
As pinturas podem ser selecionadas:
- de acordo com a relevância do tema para o conteúdo educativo
- tomando em consideração o impacto da pintura em si
e a importância da pintura em relação ao conteúdo.
As pinturas podem ser utilizadas: (práticas indicativas mas não
exaustivas)
1.

como uma ferramenta que transmite conhecimentos
específicos

-com referência direta às informações fornecidas pela pintura
-através da gamificação (caça ao tesouro, 'esconde e procura'' de
informações ocultas nas pinturas)
2,
como instrumento de avaliação-avaliação: (práticas indicativas e
não exaustivas)
-Incorporando informação relacionada com o conteúdo educativo em
pinturas famosas de preferência com representações complexas. O
aluno é convidado a encontrar/descobrir onde está a informação
correta.
Instruções
detalhadas

1) No início do ano letivo o professor pode perguntar se os alunos
estão interessados em pinturas
2) O professor cria um plano de aula de acordo com o currículo

3) O professor seleciona uma pintura/ou mais pinturas relevantes para
o tema ou os objetivos educativos
4) O professor pesquisa informações sobre a pintura de acordo com os
objetivos da lição
5) O professor prepara a pintura impressa (ou versão digital) para a
aula ou várias cópias para cada aluno
5) O professor apresenta e relaciona a pintura com o tema do currículo
6) O professor estimula o diálogo com os alunos, convida os alunos a
participar verbalmente ou adicionando material visual, se possível
7) O professor sugere trabalhos de casa (os alunos têm de encontrar
pinturas relacionadas com o assunto, examinar a pintura e encontrar
mais informações sobre o assunto, procurar outras possíveis
correlações do tema com outras disciplinas ou artes escolares, etc)
8) O professor prepara um questionário visual /enigma para avaliação
com base na pintura/s no final da aula.
Experiências,
realizadas nas
diferentes
escolas,
envolvidas no
projeto
Ferramentas de
avaliação

Uma experiência com esta ferramenta foi feita pelos professores que
participam na formação online no âmbito do projeto GRT.
Os resultados obtidos podem ser verificados no anexo 3.

Perguntas, que um professor pode utilizar para monitorizar o seu
progresso com esta ferramenta e estabelecer a sua utilidade e
viabilidade:
É difícil estabelecer uma rotina de utilização do método proposto?
Que tipo de obras de arte recebem mais atenção dos seus alunos? Quão
fácil é para eles analisar as obras de arte? Nota o aumento da confiança
dos alunos na análise, com base na experiência com estratégias de
pensamento visual (https://vtshome.org)?
Observou mudanças no interesse dos alunos em relação ao assunto e no
seu envolvimento com o trabalho de aulas e os trabalhos de casa? Se
sim, o que eram?
Observou um interesse acrescido e desejo de procurar obras de arte ou
obras de arte semelhantes relacionadas com o tema estudado?

Group of tools: DRAW YOUR MIND
Nome da
ferramenta

Facilitação visual no ensino

Origem ou
propriedade do
método

Nenhuma propriedade específica

Objetivos da
ferramenta

Esta ferramenta visa:
1.
Capacitar professores com várias competências e pouca ou
nenhuma experiência em desenhar para começar ou
continuar a usar esboços simples desenhados à mão no
processo de ensino
2.
Criar condições para os alunos que tendem a processar a
informação visualmente para facilmente compreender e
reter conhecimento
● Indiretamente criando oportunidades para os professores
entrarem em contacto com a sua desenvoltura criativa
interior
O projeto GRT visa apoiar os professores na criação de ambientes de
aprendizagem criativos e inovadores e na remoção da fadiga da sua
rotina diária.
A nossa experiência anterior em trabalhar com inúmeros
profissionais na área da educação mostra que a aquisição das
técnicas simples de facilitação visual dá aos professores uma
explosão de inspiração para o seu trabalho diário com os seus
alunos. Uma vez familiarizados com a facilitação visual e superando
quaisquer crenças limitativas sobre a sua incapacidade de desenhar
(se existir), os professores geralmente a desenvolver com
regularidade, diversos materiais e atividades de aprendizagem. Esta
expressão criativa do conhecimento e da experiência dos
professores é geralmente um forte motivador para a melhoria
contínua do trabalho de um professor.
Como a facilitação visual é uma ferramenta orgânica, não precisa de
preparação especial ou explicações antecipadas.

Como o método
corresponde aos
princípios
orientadores
comuns do GRT

Preparação
necessária para a
implementação do
método
Materiais
necessários

Definição off-line:
1.
Papel branco (A4, A3, A1) ou um quadro branco
2.
Marcadores pretos (ou coloridos)
Definição on-line:
1.
Tablet (Não obrigatório. É possível usar a facilitação visual
num ambiente de aprendizagem online sem qualquer

2.
Apoio adicional ao
pessoal necessário
ou combinações
com outros
tópicos científicos
(opcional)
Descrição do
método

Instruções
detalhadas

dispositivo digital específico - por exemplo, o professor pode
desenhar imagens em papel, tirar uma foto delas e inseri-las
nos materiais de aprendizagem utilizados. Outra opção seria
desenhar ao vivo em frente à câmara. Para obter
informações mais detalhadas - veja a Lição 10 do curso de
vídeo Draw Your Mind)
Software de desenho simples (se utilizar um tablet)

Nenhum necessário

A linguagem visual é universal e inata para todos nós, é
profundamente herdada na nossa natureza. Podemos até dizer que
está nos nossos genes - cada um de nós aprendeu a usar e
compreender a linguagem universal de símbolos e imagens muito
antes de aprendermos o significado das palavras.
Os educadores sempre o conheceram e têm procurado ao longo da
história do ensino para usar as imagens das formas mais criativas e
eficazes. Por isso, hoje em dia, temos uma tradição bastante rica em
usar imagens, imagens e desenhos no processo de ensino de
qualquer tema.
Então, como é que a facilitação visual é diferente?
Uma vez adquiridos, as técnicas e cenários simples de facilitação
visual permitem que qualquer professor, incluindo aqueles sem
experiência em desenho (e mesmo aqueles que foram previamente
desencorajados pela crença limitada de que "não são criativos" e
"não são capazes de desenhar") para ilustrar espontaneamente (ou
bem planeada) ilustram qualquer tópico, processo ou ideia.
Esta ferramenta tem o potencial de dar aos professores a liberdade
não só de adaptar qualquer conteúdo de acordo com as suas próprias
ideias criativas, mas também de improvisar de formas e situações
inesperadas: como a facilitação visual não requer meios especiais ou
preparação - apenas uma mente aberta e uma certa dose de
brincadeira.
A formação em facilitação visual baseia-se num processo passo a
passo que permite aos professores ganhar confiança na utilização das
técnicas de forma independente em sala de aula:
1.
Habilidades de esboçar (por exemplo, ícones de desenho,
pessoas, contentores, conectores, listas, cenas)
2.
Processos de esboço (por exemplo, fluxogramas, linhas
temporais, mapeamento da mente)

1.

Esboços específicos do sujeito (por exemplo, Artes
linguísticas, Matemática, Ciências, Estudos Sociais,
Interdisciplina)

Dito isto, é óbvio que a facilitação visual cria inúmeras possibilidades
de implementação e desenvolvimento no contexto do ensino. Após
completarem a formação (vídeo) os professores envolvidos no
projeto GRT têm a liberdade de escolher como gostariam de se
candidatar e experimentar dentro das suas salas de aula.
Uma vez que os professores tenham a fluência na utilização de
técnicas de facilitação visual para ilustrar diversos conteúdos, podem
também introduzir a ferramenta aos seus alunos. E isto por si só cria
um novo nível de possibilidades de aprendizagem.
Uma coleção de vídeos, orientando o processo.
Vídeo, introduzindo o método:

https://youtu.be/VvtREYMfwPU
Introdução ao curso de Desenho da sua Mente - Usando imagens
desenhadas à mão no ensino

https://youtu.be/pNRNrhjQfTs
Lição 1 – Desenho - Porquê usar imagens desenhadas à mão no ensino?

https://youtu.be/CripmUKN6Cg
Lição 2 - Desenho - Conheça o seu instrutor

https://youtu.be/dcSR2ATO3-8
Lição 3 – Desenho - Sim, pode desenhar!

https://youtu.be/CVLJWEbQyc0
Lição 4 - Desenho - Escolher as ferramentas certas

https://youtu.be/zkQRr7cr7t0
Lição 5 – Desenho - Usando o alfabeto visual

https://youtu.be/VbTYXw8oO9M
Lição 6 - Desenho - Desenho de pessoas

https://youtu.be/uY1dqjmE-to
Lição 7 - Desenho - Não nos esqueçamos do texto

https://youtu.be/c_zhLgTB9Ps
Lição 8 - Desenho - Os 5 elementos mágicos de uma história visual

https://youtu.be/p0iOm46QDW4
Lição 9 - Desenho - Desenho de ideias e processos

https://youtu.be/ogFbWrIz7Lw
Lição 10 - Desenho - Desenho quando ensina online

https://youtu.be/icJin45U49U
Lição 11 - Desenho - Deixe os seus alunos desenharem também

https://youtu.be/hUubWRTRYvE
Lição 12 - Desenho - A sua tarefa final

https://youtu.be/ARHKrrkxfGQ
Lição 13 - Desenho - Como continuar a desenhar?

https://youtu.be/6ZNZK61Ipcg
Lição 14 - Desenho - Pensamentos finais

Experiências,
realizadas nas
diferentes escolas,
envolvidas no
projeto

https://youtu.be/7wpobEPYkKg
A ferramenta foi testada pelos professores, que participaram na
formação online do GRT. Mais informações no anexo 3.
Ferramenta narrativa de pessoa famosa, visualizada por Svetla
Todorova através desta ferramenta:

Ferramentas de
avaliação

Perguntas, que um professor pode utilizar para monitorizar o seu
progresso com esta ferramenta e estabelecer a sua utilidade e
viabilidade:
Depois de percorrer o curso de vídeo acima apresentado, consideraria
difícil estabelecer uma rotina de utilização do método proposto?
Nota uma mudança no nível de envolvimento e interesse dos seus
alunos quando começa a desenhar espontaneamente para/antes
deles?
Já reparou que algum dos seus alunos mudou os seus hábitos e
introduziu esboços nas suas notas ou outros tipos de visualizações?
Observou mudanças no interesse dos alunos em relação ao assunto e
no seu envolvimento com o trabalho de aulas e os trabalhos de casa?
Se sim, o que eram?

Nome do método

Mapeamento da mente
Estilos de aprendizagem: leitura & escrita, visual, cinética

Origem ou
propriedade do
método

As suas origens perdem-se no tempo, mas a sua forma padronizada
foi dada pelo autor de psicologia britânica Tony Buzan (na década de
1960) depois de analisar as notas de alguns génios. Notou que todos
partilhavam pelo menos uma característica comum: a exibição radial
de ideias ligadas a um tema central. Também descobriu que usavam
palavras-chave, fotografias, rabiscos, associações ou diagramas em
vez de frases. Ele encorajou o uso de mapas mentais nos processos

de ensino/aprendizagem argumentando que esta é a forma natural
como o nosso cérebro funciona: fazendo uso da associação e da
imaginação e geralmente preferindo digitalizar uma página
radialmente.
Como o método
corresponde aos
princípios
orientadores
comuns do GRT

O projeto GRT visa:
1.
apoiar os professores na criação de ambientes de
aprendizagem criativos e inovadores
2.
melhorar o envolvimento dos alunos nas aulas; assim,
aborda o fenómeno de abandono escolar
Um mapa da mente é uma ferramenta de impulso da criatividade.
Encoraja o brainstorming e estimula os alunos a dar ventilação à sua
imaginação. Além disso, um mapa mental envolve os alunos nos seus
processos de aprendizagem e ensina-os a aprender. Um mapa da
mente é uma ferramenta usada para estimular e desafiar os alunos.
Quando estão a mapear a mente, usam uma vasta gama de
habilidades intelectuais, envolvendo ambos os lados do cérebro. Os
estudentes são convidados a recordar, compreender, analisar,
sintetizar e gerar novas ideias. O cérebro pensa pela imaginação e
associação, que um mapa da mente usa construtivamente. Quando
as associações são criadas, as ligações são feitas. Imaginação e
Associação desencadeiam imagens que ajudarão os alunos a
lembrarem-se das coisas. As imagens podem ser mais poderosas e
precisas do que as palavras, potenciando o pensamento criativo e a
memória.

Preparação
necessária para a
implementação
do método
Materiais
necessários

Considerando o conteúdo científico através do método. Discussões
com os alunos, se necessário.

Definição off-line:
1.
Papel branco ou um quadro branco
2.
Marcadores pretos (ou coloridos)
Definição on-line:
1.
Tablet
2.
Software de desenho simples

Apoio adicional ao Não aplicável
pessoal necessário
ou combinações
com outros
tópicos científicos
(opcional)

Descrição do
método

Um mapa mental é https://www.mindmeister.com/Mind os mapas
são usados para visualizar, classificar e organizar ideias. Os mapas
mentais são perfeitos para apontamentos em sala de aula, ajudando
os alunos a tomar notas, rever conhecimentos, preparar uma
apresentação, um ensaio/relatório, organizar projetos, tomar
decisões e resolver problemas. Os mapas mentais podem ser usados
em qualquer fase das lições que incentivam o brainstorming e geram
discussões. Os mapas mentais ajudam os alunos a aprender e a
compreender conceitos, mostrando não só a grande imagem de um
conceito com os seus detalhes em contexto, mas também as ligações
entre as ideias. São especialmente úteis para os alunos visuais, como
os alunos disléxicos, que podem sentir-se desmotivados quando
recebem informação em formato linear.
Usos de mapas mentais
1.
Brainstorming (individualmente ou em grupo)
2.
Apresentação de informação
3.
Organização da informação graficamente
4.
Tomada de notas
5.
Resolução de problemas
6.
Estudo e memorização
7.
Planeamento
8.
Pesquisa de informação de múltiplas fontes
9.
Organização/Aprendizagem do vocabulário/gramática
● Ensaios de escrita

Instruções
detalhadas

1.
2.
3.
4.

Alunos:
Escolha uma palavra/frase que melhor represente o tópico.
Escreva a palavra que representa o tópico. Circule a palavrachave.
Crie ramos a partir dessa palavra-chave e escreva novas
palavras (sub-tópicos) que associem ao tópico.
Criar sub-ramos que decorrem dos principais ramos para
expandir ainda mais as ideias e conceitos. Estes sub-ramos
também compreendem palavras que desenvolvem o tópico.
Os alunos podem usar cores e imagens diferentes. Podem
personalizar o mapa da mente com os seus próprios símbolos
e desenhos.

Os mapas mentais podem ser desenhados em papel ou criados
utilizando software de mapeamento mental.
Vídeo instrutivo de mapeamento mental:

https://youtu.be/_08bkmHudYM
Experiências,
realizadas nas
diferentes escolas,
envolvidas no
projeto

O método foi testado com 19 alunos na Roménia de Școala
Gimnazială "Elena Cuza" e Scoala EuroEd.
O feedback recebido foi o seguinte:
Quando questionados sobre como se sentiam durante as aulas
modificadas, os alunos responderam: confortável (12), descontraído
(4), stressado (1), entediado (1).
Quando questionados se o método os ajudou a entender melhor o
material, 17 em 19 respondem SIM.
Quando questionados sobre se se sentem mais motivados para
aprender o assunto como resultado da lição, 15 em 19 respondem
SIM.
Quando questionados sobre se gostariam de ter mais lições como
esta no futuro, todos responderam SIM.
Quando questionados se as lições modificadas estavam a distrair
apenas 4 em 19 responderam positivamente.
A avaliação global desta abordagem à adaptação dos planos de aulas
é altamente positiva e a ferramenta é recomendada.
Outro teste foi feito na Grécia por Maria Stalia com 35 alunos do 6º
ano. Confira o relatório de adaptação e teste da Minha cidade em
números (Inglês - Estudos Sociais).
Os alunos participaram muito entusiasticamente em todas as tarefas
e desfrutaram de aprender através de brainstorming, descoberta,
colaboração e trabalho artístico. Os estudantes disseram que
preferiam ter mais lições deste tipo. Os alunos fizeram uma entrada
e saída quizziz (seguindo uma mistura de recomendação da futura

metodologia de sala de aula e de narração) e os seus resultados
foram impressionantes.

Um exemplo de um mapa mental na “Flipped classroom”

Lições que foram adaptadas com a ferramenta:
Elena Bulai+N. Iorga School RO_Mathematics_Mindmapping
Grozavu Florentin_Eminescu_Geography_Mindmapping
RO_Biology_Mindmapping da Escola Marieta Condrea_Alecsandri
RO_Mathematics_Mindmapping da Escola mihaela
Ionescu_Alecsandri
Maria Stalia 27ª escola primária de Salónica Grécia

Ferramentas de
avaliação

Perguntas, que um professor pode usar para monitorizar o seu
progresso com esta ferramenta e estabelecer a sua utilidade e
viabilidade:
É difícil estabelecer uma rotina de utilização do método proposto?
Já reparou em melhores resultados depois de ter introduzido o
mapeamento da mente no seu trabalho? Com melhores resultados,
queremos dizer alunos mais conscientes, que têm uma ideia melhor e
mais clara : o processo que precisam de passar para conseguir
determinados resultados ou obter determinadas informações; os
detalhes em torno de um tema científico central, que estão a estudar?
Observou mudanças no interesse dos alunos em relação ao assunto e
no seu envolvimento com o trabalho de aulas e os trabalhos de casa?
Se sim, o que eram?
Observou um interesse acrescido e desejo de organizar a sua própria
forma de pensar e trabalhar através do mapeamento da mente?

Nome do
método

Colagem fazendo no ensino
Estilo de aprendizagem: visual, cinestésico

Origem ou
propriedade do
método

Sem propriedade específica/sem direitos de autor

Como o método
corresponde aos
princípios
orientadores
comuns do GRT

O método segue os principais princípios do GRT: inspiração-amorliberdade.
Este método:
• Aborda todos os professores e alunos com ou sem
competências artísticas específicas
• Inspira professores a utilizarem colagem no ensino e avaliação
de conteúdos específicos do currículo educativo
• Propõe uma forma de criar 'mapas', que representam a
principal informação incluída no material educativo e que faz
parte do conhecimento específico de uma disciplina (números,
datas, personalidades, cientistas, lugares, etc.)
O método visa:
• apoiar o ensino e a avaliação de processos, introduzindo uma
ferramenta divertida e atraente
• permitir que os professores atraiam e estimulem o interesse
dos alunos
• fomentar a interação e participação física e mental ativa
• facilitar a memorização de informação difícil e vasta através da
correlação visual (mapeamento) e participação física

•
•
•

desenvolver habilidades de pensamento
gamificar processos de avaliação/avaliação
aumentar indiretamente a criatividade, uma vez que pode levar
a um produto de valor artístico

Vantagens de valor acrescentado do método:
• divertido e educativo
• abrange tipos visuais e cinéticos de aprendizagem
• desenvolve
competências-chave,
competências
de
pensamento importantes
• oferece perceção instantânea de informação detalhada e uma
visão geral da 'imagem' completa do conteúdo educativo
• melhora a aprendizagem individual, mas também fomenta o
trabalho de equipa
• é facilmente transferível para diversas disciplinas
• pode ser usado por estudantes com necessidades especiais
(disléxico, Asperger)
Preparação
necessária para a
implementação
do método

Este método requer:
• nenhuma habilidade artística especial do professor ou alunos
• A preparação padrão do professor; isto é aplicado a qualquer
conteúdo do currículo da disciplina (plano de ano) bem como
a cada plano de aulas e seu conteúdo
• preparação prévia do professor do material físico visual para
cada lição
• apresentação/explicação dos princípios simples de colagem e
mapeamento aos alunos na primeira classe do ano letivo/ ou
no início da aula quando o método é utilizado
• preparação curta ocasional dos alunos em casa

Materiais
necessários

• um mapa impresso em larga escala para ser usado na classe
• tesoura de papel, cortadores
• impressora
• alfinetes/ colas
• lápis/ lápis de cor
Se digital:
• preparação de um mapa digital
• projetor ou tablet
• software de desenho simples

Apoio adicional
ao pessoal ou
combinações
com outros

Não há necessidade de apoio adicional ao pessoal.
Este método pode ser facilmente integrado num projeto anual que
combina várias disciplinas (história, biologia, física, química,

tópicos
científicos
(opcional)

Descrição do
método

ambiente, arte história, etc.) e, finalmente, resultando num projeto
visual em larga escala com conteúdo educativo e de interesse
artístico. Isto requer a colaboração de professores de diferentes
disciplinas e do professor de artes.
Para uma versão digital possível de colaboração com um professor de
TI ou membro do staff.
O método inspira e convida o professor a criar um 'mapa de
colagem'» para a informação mais importante fornecida por um
conteúdo disciplinar durante uma aula de ensino ou um ano de
ensino.
Com esta ferramenta, o docente convida os alunos a criarem um
''mapa', de acordo com alguns parâmetros decididos pelo professor e
relevantes para os objetivos do conteúdo educativo (exemplos:
História - mapa geográfico/ local, nacional ou internacional e dividido
em períodos temporais com linhas visuais).
Este mapa será o 'deck'" (como decks de jogos de estratégia) onde
pedaços de fotos de papel, datas, nomes, bandeiras ou outras
informações serão adicionados gradualmente.
Os alunos serão convidados a criar as peças de colagem ou a
adicionar as peças de colagem no 'mapa do convés'" durante a aula.
No final da lição o material pode ser removido e o mesmo mapa pode
ser usado para avaliação, testando instantaneamente os resultados
do método aplicado.
*o método poderia ser combinado com outras ferramentas (como
visualização através de esboços (pequenas bandeiras, ou uso de
outros símbolos), ou até mesmo peças/canções musicais
correspondentes à informação visual adicionada)

Instruções
detalhadas

1.
2.

3.

4.
5.

Em casa o professor:
Divide o conteúdo em secções de acordo com o currículo e as
matérias escolares.
Define os parâmetros (hora/localização ou outros) em que os
alunos se concentrarão na criação do 'mapa de colagem'
relevante para o conteúdo educativo.
Lista a informação (eventos, fenómenos, personalidades
históricas, datas, invenções, cientistas, etc.) os alunos
precisam de estudar durante o processo de ensino.
Cria um plano de aula incorporando o método de
mapeamento de colagem
Prepara tudo o que precede e o material físico antes de cada
aula (fotos, palavras impressas, nomes, lugares, fórmulas,
dispositivos, até esboços)

Na aula:
1.
2.

3.

explica os princípios e os objetivos do mapeamento de
colagem para a classe
convida os estudantes a participarem na criação do
mapa/mapa do convés no qual todas as informações serão
adicionadas (uma colagem em larga escala ou 'decks de
mapa')
informa/prepara os alunos para a próxima aula para que
possam participar na criação de itens de colagem em casa
(convida-os a fazerem uma pesquisa curta para encontrar
fotos, material do acima) *opcional

Orientações gerais:
1.

2.

3.

Durante o processo de ensino, o convés do mapa será
colocado na parede. O professor/aluno pode consultar
informações que já estão no mapa, removê-la ou adicionar
material novo sempre que o caso.
Durante a aula o professor coloca questões/fornece
informação e motiva os alunos a adicionar informação no
mapa (participação e estímulo do interesse dos alunos).
Opcional: no final da aula o professor pode remover parte da
informação e convidar os alunos a adicioná-la novamente.

Em seguida, o professor e a turma decidem que informação será
permanentemente anexada/ adicionada ao mapa.
No final da classe o mapa de colagem é removido e enrolado até ao
próximo uso.

Vídeo explicativo sobre a colagem:

https://youtu.be/BAa_jSDBry0

Experiências,
realizadas nas
diferentes
escolas,
envolvidas no
projeto

Ferramentas de
avaliação

Planos de aulas adaptados e testados:
Florica Liliana Istrate_ Ele Cuza school_ French_Collage making_
Maria Ionela Lazorec_ Elena Cuza_ School_Mathematics_ Colagem

•

mapa de colagem portátil/ enrolado e desenrolado antes/
após cada lição
• o mapa final de colagem completo é uma ferramenta de
ensino e uma ferramenta de avaliação ao mesmo tempo/ou
uma coleção de decks de mapas correspondentes ao
conteúdo educativo em que o método foi utilizado
● o mapa de colagem pode assumir a forma de testes curtos: os
alunos têm de adicionar algumas das informações
apresentadas durante a aula num mapa de pequena escala
distribuído no final da aula.

Grupo de ferramentas: MUSIC IN THE AIR
Nome do
método

Uso da voz: Manter a sua voz

Origem ou
propriedade do
método

Konstantin Kuchev, baseado em materiais de Pamela Burnard, Rod
Patton, Jeffrey Agrell

Objetivos do
método

Para qualquer professor, é muito importante ser capaz de manter a sua
voz saudável e forte, pois eles vão precisar dela por muitos anos.

O método visa melhorar a confiança dos professores em usar a sua voz,
preservando-a ao mesmo tempo. Isto irá, por sua vez, potenciar a
compreensão e retenção do material pelos alunos.
A ferramenta foca-se também no uso consciente da voz para a criação
de uma atmosfera de inspiração e compreensão dentro da sala de aula.
Como o método
corresponde
aos princípios
orientadores
comuns do GRT
Preparação
necessária para
a
implementação
do método
Materiais
necessários
Apoio adicional
ao pessoal ou
combinações
com outros
tópicos
científicos
(opcional)
Descrição do
método

Instruções
detalhadas

O método pode ser usado por qualquer professor. Pode ser visto como
uma base para o desenvolvimento e utilização dos métodos no âmbito
do projeto GRT, preservando ao mesmo tempo as capacidades vocais e
a capacidade do professor. Isto é projetado para ajudar os professores
a usarem a sua voz de forma saudável durante muito tempo com a ajuda
de técnicas de respiração e voz.
Algum aquecimento de voz, como descrito na Ferramenta, pode ser útil
para liderar os exercícios com mais confiança. O método também
incluirá vídeos instrutivos em que os exercícios serão claramente e
consistentemente demonstrados.
Espaço onde você se pode mover confortavelmente e pode fazer o
aquecimento vocal. Livro pesado.
Não

Este método está diretamente relacionado com a ferramenta "Música
no ar", no entanto é projetado como uma preparação geral para os
professores, visando preservar a sua voz e facilitar o seu processo de
trabalho. O uso eficaz da voz é também considerado um instrumento
poderoso ao apresentar novas informações. O objetivo é que os alunos
se conectem pessoalmente com cada material que estudam e tenham
interesse sustentado. E com os exercícios e abordagens dentro desta
ferramenta, este processo será facilitado tanto para o professor como
para o aluno.
Como preservar a sua voz quando fala e canta durante muito tempo?
RESPIRAR É a CHAVE PARA usar a sua voz de forma saudável.
Use o diafragma.
Ensine o seu diafragma quando trabalhar e quando descansar.

Exercícios para diafragma:
1.
Coloque a mão direita no diafragma logo abaixo da caixa
torácica. Respiração pelo nariz. O seu diafragma expande-se.
Sem fôlego. O seu diafragma achata. Sempre que falas ou cantas,
deves sentir esse movimento.
2.
Ainda mantendo a mão no diafragma, respire. Agora respire,
mas tente não deixar o diafragma descer enquanto solta o ar.
Claro que vai diminuir lentamente, mas muito mais lento. Este é
um ponto importante: Quando canta ou fala, deve usar o seu ar
o mais lentamente possível, para que possa confiar nele. Desta
forma, todas as tensões possíveis vão para o diafragma
enquanto a garganta pode descansar. Isto chama-se apoio
diafragático. Quando terminar de cantar ou falar, pode dar um
merecido descanso ao seu diafragma. Isto também é muito
importante: Ensine a respiração quando apoiar a sua voz e
quando descansar.
3.
Deite-se de costas e pegue um livro pesado. Coloque no
diafragma. Respire e levante o livro com o diafragma. Respire e
tente manter o livro alto o máximo possível. Então descanse e
respire normalmente. Repita este exercício várias vezes. Depois
de fazê-lo com ar, também pode tentar com voz. Use um Aaaaah
profundo, longo e ressonante, Oooooh, Eeeeeeh.
4.
Fique direito e levante as duas mãos acima da cabeça. Segure o
ar por cinco segundos. Em seguida, dobre-se para tocar o chão
antes de si, enquanto lentamente deixa o seu ar sair com uma
Ssssss. Repita o mesmo exercício usando a voz - primeiro um
Mmmmm longo e de boca fechada e depois Maaaaaaaaa,
Moooooo, Meeeeeeh, Muuuuu. É importante manter o ar por
alguns segundos antes de começar a cantar. Sinta como o seu
diafragma o suporta enquanto canta. Confie no seu hálito.

5.

6.

Respire e saia como se estivesse bebendo um pouco de chá.
Beba por três vezes e beba por três. Então beba por quatro e saia
por quatro, depois cinco. Isto tornará o seu diafragma mais
flexível.
Fique direito e dobre-se um pouco nos joelhos, abrindo as
pernas numa posição confortável. Coloque as mãos na parte de
trás da cabeça. Respire e prenda a respiração. Comece a contar
em voz alta - 1, 2, 3..., enquanto balança o seu corpo para uma
contagem e direita para o próximo. Conte claramente e em voz
alta. Isto fará com que a sua voz seja forte e ligada ao seu suporte
para a respiração.

USE os SEUS SONS/ECO PARA ajudá-lo a colocar corretamente a sua
voz.

O teu corpo é um instrumento musical. Só tens de ativar os
ressonadores e poderás cantar e falar com muito menos esforço.
Outro vídeo, que resume uma série de exercícios preparando a voz para
o trabalho: https://youtu.be/ugJ5Mg4icaE

Exercícios para ativar os seus ressonadores:
1.
Coloque a mão no peito. Diga "Hmmmmmm", passando da sua
voz normal para as partes inferiores do seu registo. Sinta a
vibração no seu peito. Faça isto várias vezes e sinta a sensação
de calma que traz. Não se esqueça de respirar usando o
diafragma e respirar, deixando-o cair lentamente.
2.
Com a mão no peito, diga um "Haaaaaammmmmmmmm",
levando a sua voz para a frente com a outra mão. Sinta como a
sua voz está ressoando e passando pelo espaço quando a lidera,
dando-lhe direção.
3.
Escolha um ponto no espaço - uma foto na sala, um objeto ou
alguma árvore ou pedra se estiver ao ar livre. Com a mão no
peito,
diga
um
longo
"Hoooooooooooooooooooommmmmmmm", levando a sua voz
a chegar a este ponto. Faça isto várias vezes. Sinta como a sua
voz atravessa sem esforço o espaço para chegar a este ponto.
Experimente isto com outras vogais e sons "Heeeeeeeeeeeeeeeeeyyyy", "Hoooooooooooy", "Hiiiiiiiaaaaaa
Está agora a projetar a sua voz. Esta é uma chave para manter as
cordas vocais seguras quando está a falar ou a cantar num
auditório. Tente isto com algumas palavras: "Suuuuuunnnnnn",
"Skyyyyyyyy", "Aiiiiiiiiiiirrrrr", "Wateeeerrrrrrrr". Faça as palavras
compridas e cantáveis para que tenha a certeza de que usa o seu
hálito diafragático. Tenta o mesmo com uma parte da tua lição
que vais dar amanhã. Cança a sua lição a um ponto no espaço.
Então fala a tua lição, ainda mantendo a sensação de chegar ao
espaço com a tua voz. Sua garganta está relaxada. Confie apenas
na sua respiração e na projeção da sua voz.
Certifique-se de que a sua garganta está aberta para que possa ressoar
sem esforço com o seu corpo e voz. Aqui estão alguns exercícios úteis:

1.

2.

3.

Boceje com um som "Аaaaaaaaah" e "Ooooooh", indo de baixo
para alto e de alto a baixo no seu registo de voz. Sinta o
relaxamento que traz na sua garganta. Continue a usar o
diafragma e proípeda a sua voz para a frente. Esta sensação de
bocejo dá-lhe uma indicação de como é falar e cantar com a
garganta aberta. Claro que não vais bocejar enquanto dás uma
palestra. Mas pode manter a mesma sensação de abertura na
garganta. Se você fizer isso e outros exercícios de relaxamento
para a sua voz regularmente, você não terá que pensar sobre isso
quando você trabalhar - sua garganta vai naturalmente estar
relaxado.
Respire e saia com um sentimento de admiração. Imagina que
vês uma criatura mágica à tua frente, respira com uma surpresa
e diz "uau!", "Heeeeeeeeeeeey!", "Hoooooooow!", "Hoooow
maravilhoso!" Sinta como a sua garganta e toda a sua cara se
abrem quando fizer isto.
Imagina que tens uma batata quente na boca. Queres comer esta
batata saborosa, mas está quente e por isso estás a segurá-la
entre a língua e o paladar, tentando não te queimares. Isto faz
com que a tua língua fique baixa, o que tira muita tensão.
Também o seu paladar macio está subindo, o que relaxa a
garganta como quando você está bocejando. E por último, mas
não menos importante, o teu maxilar está a cair livremente. É
muito importante ser capaz de relaxar o maxilar e não mantê-lo
duro. Fale e cante com esta batata quente na boca como um
exercício e sentirá como todo o seu sistema vocal estará
relaxado depois..

O MAXILAR
É da maior importância relaxar o maxilar para manter a voz durante mais
tempo enquanto fala ou canta. Quando a mandíbula está dura, isso
muda a forma da cavidade oral e quebra a beleza e precisão dos sons,
que devem ser produzidos livre e abertamente. A mandíbula rígida
também dificulta o movimento da língua, que deve ser rápida e elástica
para produzir fala de qualidade.
Exercícios para relaxar a mandíbula:
1.

Relaxe a cabeça para a frente até o queixo ficar no peito. Agora
levante a cabeça sem o maxilar inferior. Se relaxar
completamente, ele permanecerá solto devido ao seu próprio

2.
3.

4.

peso, assim como as suas mãos permanecem relaxadas ao redor
do seu corpo.
Fique aberto com a boca aberta com um maxilar relaxado, até
que o sinta pendurado, como se estivesse separado da cabeça.
Coloque os dedos ao lado das orelhas onde estão as articulações
da mandíbula. Agora abre a boca. Começa a mastigar, como se
estivesses a mastigar comida. Sinta o movimento debaixo dos
dedos. Agora feche a boca, relaxe o maxilar inferior e deixe-o cair
livremente. A sensação debaixo dos teus dedos deve ser
diferente agora, muito mais relaxada do que quando estavas a
mastigar.
Imagine que ouve algo muito surpreendente numa conversa.
Levante-se, respire fundo e sua garganta abrir-se-á
inconscientemente. Agora diga: "Ei! Sabes o que ele acabou de
dizer?" Vai sentir como a sua voz flui livremente e claramente
agora.

A LÍNGUA
A língua é o instrumento principal que usamos para moldar o nosso som.
Exercite-o para se sentir livre no seu discurso.
1.

2.

3.

Enrole a língua antes dos dentes, fazendo círculos. Faça 15
círculos à esquerda e 15 para a direita. Isto vai tirar muita tensão
da língua e também relaxar a garganta.
Bata a língua rapidamente na boca, subindo e descendo o seu
registo vocal ao mesmo tempo. Seja mais alto quando for mais
baixo e mais silencioso quando chegar ao topo, mas tente sentir
que a sua voz realmente sobe ao topo da sua cabeça no registo
alto e desce muito no seu peito no registo baixo.
Segure a mandíbula com a mão e mova-a livremente para cima
e para baixo, para a frente e para trás. A mandíbula está
completamente relaxada e só a mão a move. Se o seu maxilar
quiser mover-se sozinho durante este exercício, massaje-o um
pouco, também as bochechas e o pescoço e tente novamente
até sentir que o maxilar está relaxado. Isto vai eliminar uma
grande parte da tua tensão quando estiveres a falar.

O SORRISO é essencial quando se canta e fala. Abra a boca com um
sorriso e não esconda os dentes - são um ressonador único que dá ao
público todo o esplendor da sua voz. Sorria, mostrando os dentes e
canda o seu nome. Continue a projetar a sua voz de forma semelhante
aos exercícios acima, desta vez com um sorriso. Sinta como a sua voz

preenche todo o espaço da sala, ressoando para trás e para a frente, e
em todas as direções. Em seguida, leia uma apresentação ou uma lição,
deliberadamente usando o seu sorriso. A tua voz vai soar brilhante e
clara. Certifique-se de que cada palavra, e especialmente todas as vogais
são claramente faladas e projetadas para a frente. Vogais e consoantes
são ambos avançados falados, usando o ressonador perfeito para esta
tarefa - os seus dentes. Pode praticar isso em frente a um espelho.
Naturalmente passamos para um registo mais ou menos da nossa voz,
dependendo da emoção que queremos expressar. Isto chama-se
COLOCAÇÃO da voz. Pode treinar a sua voz.
"CORES" DA SUA VOZ:
Use a sua voz com diferentes cores e combinações entre elas, como
sugerido pelo psicólogo italiano, ator de voz, ator, locutor, locutor e
escritor Ciro Imparato para obter melhores resultados na expressão e
na atenção dos alunos durante muito tempo. Os vídeos instrutivos e os
materiais de explicação podem ser encontrados no seguinte link:
https://www.youtube.com/watch?v=syYwP4No5mw. As cores são uma
forma de pensar sobre a sua voz de diferentes maneiras:
Voz amarela - Amizade, simpatia. Sorria. Use a sua voz numa gama
média de volume médio a volume forte, tom alto ou baixo, dependendo
da sua sensação, tempo bastante rápido, pausas curtas.
Voz verde - Terna e carinhosa, atmosfera de confiança. A voz verde é
sincera e calmante e faz de si digna de confiança. Use a sua voz em
volume forte a silencioso, tom baixo, ritmo lento, pausas hesitantes,
sorriso delicado. Esta voz acalma-se e inspira empatia e sinceridade.
Voz azul - Voz de autoridade ou voz documental. A voz azul é estável e
segura e é usada por personalidades carismáticas. Use-o do meio para o
volume forte, tom baixo e indiscutível, tempo médio, pausas afiadas,
ligeiro sorriso. A voz azul é a voz das instituições e inspira certeza e
respeito. É usado em combinação com a voz verde nesta ordem: 1.
Verde. Azul, para criar a impressão de poder e solidez.
Voz vermelha - Paixão e excitação. Quer criar entusiasmo e atrair? Usa
a voz vermelha. A voz vermelha adiciona emoção à voz amarela, verde
e azul. Caracteriza-se por um volume forte, meio a tom alto, ritmo
rápido, ritmo vivo e um sorriso largo . A voz vermelha remove quaisquer
barreiras. É usada para envolver ativamente todos os presentes.
Sorria, sorria, sorria enquanto fala! Isto sempre vai trazer o melhor da
sua voz.

Lembre-se sempre de projetar a sua voz para a frente! Podes tentar
atirar palavras para o espaço. Pegue uma palavra da lição de hoje e
"jogue" contra a parede para ouvir o seu reflexo voltando para si. Todas
as sílabas e consoantes devem ser claras e abertamente pronunciadas
para a frente e deve ouvi-la voltar muito claramente. Se conseguir ouvir
tudo a voltar e ressoar claramente do outro lado da sala, está a usar a
tua voz de uma forma saudável.
Não aplicável. Esta atividade tem o propósito de trabalhar
individualmente com a voz.

Experiências,
realizadas nas
diferentes
escolas,
envolvidas no
projeto
Ferramentas de É difícil estabelecer uma rotina de utilização dos métodos propostos?
avaliação
Qual dos métodos teve mais impacto na sua voz?

Observou alterações na resistência da sua voz e na capacidade de a
utilizar eficazmente? Se sim, o que eram?
Continuará a utilizar o método na sua prática futura?

Nome do método

Music in the Air

Origem ou
propriedade do
método

Konstantin Kuchev, baseado em materiais de Pamela Burnard, Rod
Patton, Jeffrey Agrell

Objetivos do
método

A ferramenta "Música no Ar" está focada no Trabalho de Voz
Criativa e exercícios/abordagens que misturam aprendizagem,
resultados de aprendizagem e música. Proporciona uma série de
jogos criativos para envolver e inspirar os alunos em diferentes
níveis. Estes jogos são construídos de forma consistente para que
possam ser implementados como sementes criativas no material
aprendido, quando o professor acha isso mais apropriado. Os jogos
começam sob a forma de improvisações e se transformam em
performances mais ensaiadas. Os alunos tornam-se cada vez mais
confiantes em brincar com o material e expressar a sua criatividade
no processo. Utilizando o fundo musical, a criatividade e a
participação ativa dos alunos, a ferramenta visa melhorar a

Como o método
corresponde aos
princípios
orientadores
comuns do GRT
Preparação
necessária para a
implementação do
método
Materiais
necessários

Apoio adicional ao
pessoal necessário
ou combinações
com outros tópicos
científicos
(opcional)
Descrição do
método

Instruções
detalhadas

retenção do material, uma aprendizagem mais agradável e
melhores resultados, especialmente com os alunos que se lembram
melhor através da escuta.
O método pode ser usado por qualquer professor e escola, criando
um ambiente aberto para a implementação do material estudado a
um nível profundo. A educação musical não é um requisito para
este método. A liberdade criativa e desbloquear o potencial de
expressão de cada aluno é mais vital para os exercícios sugeridos.
Um aquecimento por voz, como descrito na Ferramenta de
Utilização de Voz, pode ser útil para liderar os exercícios com mais
confiança. O método também incluirá vídeos de demonstração em
que os exercícios e jogos serão demonstrados de forma clara e
consistente.
Os instrumentos de percussão e/ou outros instrumentos musicais
serão sempre úteis, também um sistema de som para tocar faixas
de apoio a partir da Internet, e até um microfone para fazer com
que os alunos sintam realmente que estão a fazer uma
performance. Nenhum destes materiais é uma necessidade, no
entanto. Todos os jogos podem ser jogados apenas com corpo e
voz.
Seria sempre útil convidar um instrumentista a acompanhar os
alunos quando cantam. Isto pode ser alguns dos seus colegas ou até
mesmo o professor de música da escola. Mais uma vez, esta é
apenas uma oportunidade, não uma necessidade.

Expressar-se através da música é algo que todos carregamos em
nós mesmos. Cada um de nós é um músico magnífico. E se alguma
vez cantaste e alguém te deteve e disseste: "Para de cantar fora de
sintonia", isso não te torna menos musical do que qualquer outra
pessoa no planeta. Todos podemos expressar-nos através da
música e isso ajuda-nos a conectar-nos com experiências,
conhecimento e emoção. É disto que se trata "Música no ar". Dá
oportunidades para fazer isto acontecer na sua sala de aula. Os
alunos ligar-se-ão pessoalmente a todos os materiais que estudam
através de um trabalho criativo comum. Eles terão este material
implementado não na superfície, mas em um nível emocional
profundo de compreensão.
"Música no ar" é um método que utiliza a música e a sua integração
durante as aulas para melhorar a retenção de novos materiais.
Utiliza múltiplas abordagens que são utilizadas através de jogos e
exercícios, que incluem uma performance, desenvolvimento de
letras ou uma canção enquanto usa a criatividade.

No início, os professores devem praticar estas próprias atividades
musicais criativas e depois sugerir aos seus alunos. Muitas ideias e
descobertas novas irão certamente emergir no processo.
Seguem-se alguns exemplos do desenvolvimento do método:
Parte Um - Despertar a criatividade na classe.
Cantar o seu nome. Toda a turma e o professor fica em círculo e um
a um, a partir do professor, todos podem cantar o seu nome como
se sentem neste momento. Depois de um cantar o seu nome por
conta própria, toda a classe repete-o para ele, combinando com a
sua emoção, melodia e gestos do corpo o melhor que podem. Isto
continua até que todos no círculo tenham cantado os seus nomes.
Se alguém é tímido e não quer cantar, pode apenas falar o seu
nome ritmicamente ou de qualquer forma preferir - por exemplo,
tocando-o com as mãos no corpo em vez de cantar. Também pode
optar por ficar em silêncio e participar na próxima ronda ou no
próximo jogo.
Vídeo de informação de entretenimento criativo e apresentador
de TV: https://youtu.be/tVapdUwBztc

Improvisational Circle Game - Seis ou mais instrumentos musicais
são colocados no chão, espalhados em círculo. Seis alunos sentamse atrás dos instrumentos para que possam escolher qualquer
instrumento que gostem e fazer música juntos. O resto da turma
ouve com os olhos fechados. Mais tarde, os ouvintes serão
convidados a descrever a música, as suas mudanças e
transformações, os sentimentos que neles surgiu. Há ainda um
maestro, escolhido da turma, que dá a volta ao círculo em silêncio,
tocando os seis instrumentistas no ombro quando quer que
comecem a tocar e a tocá-los novamente quando quer que parem.
Escolhe quando vão jogar, mas são livres de escolher como jogar,
com o objetivo de complementar o que os outros estão a jogar. Os

papéis devem ser trocados para que todos possam tentar ser um
jogador, um condutor ou um ouvinte, se quiserem. É importante
fazer uma discussão depois do círculo com os professores a fazerem
perguntas sobre a experiência. Aqui estão alguns exemplos:
- Que tipo de coisas se aprende quando se é improvisador,
maestro/compositor ou ouvinte?
- Que mudanças notou na música?
- Quais foram algumas das coisas que fizeram a música mudar?
- Em que pensou quando foi tocado no ombro para brincar?
- Em que pensou quando decidiu a quem bater?
Jogo da loja de música - Dois estudantes jogam neste jogo. Um
deles é o vendedor, o outro é um cliente. O cliente entra na loja e
pede uma música específica por uma banda específica - que é tirada
diretamente do material estudado. Por exemplo: "Ofélia e Hamlet",
"O Corpo Humano" "A Ascensão e Queda do Império Romano. Em
seguida, a pessoa da loja coloca um CD imaginário da gravação
solicitada no leitor imaginário e começa a improvisar esta música.
Pode ser acompanhado por um músico ou uma faixa de apoio do
YouTube. Depois de algum tempo de diversão com a música, o
cliente interrompe-o e quer ouvir outra música. Depois de três ou
quatro canções, escolhe qual comprar e sai da loja. Depois podem
mudar de papel.
Jogo de apresentador de rádio ou TV - Um aluno é um anfitrião
num estúdio de rádio ou tv e convida os convidados a serem
entrevistados. Podem ser figuras científicas, históricas, literárias
interpretadas por outros alunos. Pergunta-lhes sobre a sua vida e
trabalho e respondem, mantendo o que sabem sobre estes
números e, ao mesmo tempo, mantendo um bom espetáculo.
Também pode haver anúncios de outros alunos interrompendo a
conversa a cada 5 minutos, que deve estar relacionado com o
tempo e configuração da pessoa/s entrevistadas.
Quem é aquele homem mascarado? O lémcher e os alunos trazem
diferentes máscaras e trajes e improvisam o diálogo e as canções
no estilo sugerido pela sua máscara/rosto. As máscaras também
podem estar relacionadas com o material estudado.
Música favorita com novas letras. Os alunos escolhem canções
que conhecem e reescrevem as suas letras para que incluam partes
de uma lição particular. Tentam manter a sensação, estrutura e
consistência da canção, ao mesmo tempo que adicionam o máximo
de material possível. Eles podem começar com apenas um coro
primeiro - para que toda a classe possa reescrever alguns coros de

canções favoritas durante as aulas ou como dever de casa. Pode dar-

lhes mais tempo para terminarem a música em casa e prepará-la
para serem apresentadas em frente à aula. Um pianista ou
guitarrista seria útil no processo. Depois há uma atuação de karaoke
com as novas canções.

Parte dois - Ligação emocional com o material estudado.
Como preparação, existem vários exercícios que podem ser feitos
pelos alunos, de forma a ajudá-los a definir o ambiente, relaxar e
praticar.
1. Espelho emocional. Os alunos estão em círculo e cada um pode
partilhar algo do que sentem. As três pessoas opostas dele dão-lhe
um espelho com as suas vozes e corpos, para que possa ver o seu
estado de fora.
2. O que eu gosto, o que não gosto. Cada aluno pode partilhar
abertamente algo que goste na sua escola, nas suas aulas, nos seus
manuais escolares, nos colegas e nos professores. E então, algo que
não gostam, sem medo de ser punidos de alguma forma por isso.
Como sabemos, os alunos têm milhares de emoções que precisam
de ser expressas para que se abram para o trabalho criativo..
Aqui vem um vídeo sobre expressar sentimentos através de
poemas e canções, que é importante para a preparação emocional
para mais trabalho com conteúdo científico:
https://youtu.be/a7mHIwHA_38

Canta uma palavra.
Cada aluno canta uma palavra - apenas uma palavra da lição que se
destaca e é mais importante para esta lição para eles. O resto da

turma repete-se depois deste aluno, usando a sua entoação exata,
humor e gestos do corpo.
O professor deve avaliar se estes exercícios são necessários dentro
da sua sala de aula, se sim, designar um curto período de tempo
para eles. Em seguida, uma seleção dos exercícios abaixo pode ser
feita e atribuída aos alunos durante um período de tempo mais
longo, eles podem ser misturados, feitos um após o outro ou ser
atribuídos em relação a aulas específicas.
Personagem favorita.
- Cada aluno escolhe uma personagem favorita da lição e aprende
em detalhe como lição de casa.
- Também prepara uma apresentação sob a forma de um
monólogo, em forma de I: "Sou Shakespeare e gosto de enredos
dramáticos." Quando a emoção no monólogo começa a crescer, a
personagem começa a cantar, como num musical, onde o discurso
e o canto vão em turnos.
-O aluno prepara música de fundo adequada do YouTube ou com a
ajuda de um amigo músico para acompanhar a sua performance.
- Cada aluno faz uma apresentação do seu monólogo em frente à
aula.
Vídeo de informação de música de personagem:
https://youtu.be/G1DpbB_2zo0

Diálogo entre dois caracteres
- Romeu e Julieta ou Dom Quixote e Hamlet, por exemplo. Os alunos
usam a fala, o movimento e o canto, também têm música de fundo
para os apoiar. Os personagens ou figuras históricas podem vir de
tempo e idade totalmente diferentes, impossíveis de encontrar na
realidade, mas isso poderia torná-lo ainda mais interessante.
Canção educacional
- Divida a classe em grupos.
- Dê a cada grupo parte da lição - factos, nomes, datas, números.

- Cada grupo escolhe o seu estilo musical e o seu fundo instrumental
para a sua canção. Pode ser hip-hop, rock, jazz, clássico. Eles
pesquisam no YouTube: "track/beat" de hip-hop livre ou "free rock
backing track / instrumental track" e encontram algo que gostem.
- Cada grupo trabalha num espaço separado ou em casa, onde
ouvem a faixa instrumental e começam a escrever as letras num
quadro ou no Google Docs, para que possam corrigi-las. Inserem os
factos fornecidos e tentam compará-los com o ritmo, e rimam-nos
sempre que possível. Ferramentas de ajuda: dicionário de rimas no
Google. Eles também podem usar Flocabulary (um programa de
aprendizagem moderno que usa hiphop educacional para envolver
os alunos) e o programa de TV educacional Schoolhouse Rock.
https://www.rhymezone.com
https://www.flocabulary.com/subjects/
- Pode fazer uma canção de exemplo juntamente com toda a turma,
escrevendo as palavras e escolhendo a música, como exemplo
antes de o fazerem nos seus grupos.
- Após uma próxima reunião de turma, cada grupo apresenta a letra
juntamente com as faixas de apoio e o professor juntamente com a
turma pode sugerir correções no texto e ensaiar as canções.
•

•
•

Cada grupo apresenta as canções finalizadas em frente à
aula e tem a tarefa de fazer o trabalho de casa para gravar
um vídeo que executa a canção. Os grupos cantam juntos e
também podem ter solistas para mais sotaques e
variedade.
Todas as canções são carregadas num canal de YouTube,
criado para canções educativas.
Além disso, as faixas de apoio podem ser feitas por alunos
interessados em programas de música ou reproduzidos ao
vivo por estudantes que tocam um instrumento.

Vídeo de informação de canção educacional:
https://youtu.be/6gM_9Co0cCg

Batalha do hip-hop

Divida os alunos em dois grupos virados um para o outro. Devias ter
duas posições opostas: o Império Romano contra o Egito ou
Montagues vs. Capulets. Toque uma batida de hip-hop grátis no
YouTube. Cada grupo tem um líder e vocalistas de apoio. O líder ou
rapper defende ansiosamente a posição do grupo, e o grupo
repete-se depois, tal como uma equipa de hip-hop. O líder é
mudado depois de algumas linhas, sem interromper a música.

A Canção do Herói
Com base no material aprendido, os alunos dão ideias para o texto,
o professor escreve-as numa enorme folha de papel ou em várias
folhas, depois coloca os lençóis na parede para que todos possam
vê-los e começar a escrever as linhas da música juntamente com a
turma. Podem sugerir rimas, usando também um dicionário de
rimas. Em seguida, a aula dá sugestões para a melodia e com a ajuda
de um músico está sendo fixada e gravada por telefone ou um
dispositivo de gravação. Numa próxima reunião, polim a letra e a
melodia e ensaiam a canção. Também pode ser gravado com um
arranjo completo usando um programa como Garage Band e
colocando um microfone na sala de aula para que os alunos possam
fazer as suas voltas para gravar - em pequenos grupos, gravam cada
secção da música, depois gravam tudo junto, que é usado
principalmente para os coros. Os melhores takes destes discos são
escolhidos para a canção final. A canção é interpretada na frente de
colegas de escola, professores e pais.
Se houver vários alunos a tocar instrumentos musicais, pode dividir
a aula em grupos e dar a cada grupo um músico que acompanhe os
cantores. É bom ter um acompanhamento, pois dá uma forte base
para criar a música. Este acompanhamento pode ser feito por
instrumentos de percussão também, ainda mais simples, que o
resto do grupo pode tocar enquanto um ou dois deles estão a
apresentar a música, ou pode ser apenas uma faixa de apoio livre
tocada a partir do YouTube. A cada aluno deve ter um papel que
goste no processo - compositor, intérprete, percussionista,
instrumentista. Não é obrigatório que todos cantem. O importante
é o processo criativo comum, em que os alunos levam muito mais
pessoalmente o material estudado. Um exemplo sobre esta tarefa
é fornecido no vídeo da Porta Aberta, porque é algo que pode
realmente envolver os alunos a trabalhar em conjunto e
desenvolver o seu trabalho, alcançando um resultado satisfatório
tanto artística como educacionalmente. Podem incluir cada vez
mais detalhes e polir o seu desempenho. E principalmente, ter
muita diversão e inspiração no processo.

O que mais me impressiona. Um aluno canta para outro da sua
escolha o papel da lição que mais o impressiona. Depois trocam de
papéis. Pode também haver uma discussão sobre o porquê de esta
ter sido a parte mais importante para eles. Depois de terminarem,
outro casal faz o mesmo.
A canção triste / canção feliz. Cada aluno escolhe um evento
particularmente emocional ou tema da lição e canta-o como uma
canção muito dramática ou muito feliz. Tenta ser sincero e genuíno
no processo e não fingir, deixando a questão da canção passar pelas
emoções. Pode começar numa das emoções e, gradualmente ou
instantaneamente, mudar para o outro lado, misturando-as de
acordo com o seu sentimento.
Apresentação com uma banda sonora. Enquanto dois alunos
apresentam a lição à aula, trabalhando em equipa, o resto da turma
faz uma banda sonora de filme com vozes, instrumentos e qualquer
coisa na sala de aula, entrando profundamente na atmosfera. Os
dois alunos que trabalham em conjunto podem usar a
representação, o canto, as imagens, os slides, ou apenas dizer a
lição como documentário - escolhem como apresentá-la. Depois de
agirem em conjunto com a turma, pode ser apresentado em frente
a outras aulas também.
USANDO MÚSICA NA AULA
A utilização de música de fundo adequada para diferentes classes
pode impulsionar a compreensão e fazer uma melhor ligação
emocional entre si, os alunos e o material estudado. Pode escolher
esta música juntamente com os alunos.
Você também pode ter diferentes sinais para separar diferentes
atividades, como não um sinal afiado, mas bastante calmante e
música entre as aulas para ajudar os alunos a manterem-se
relaxados e focados.

Experiências,
realizadas nas
diferentes escolas,
envolvidas no
projeto

Quando alguém está a dizer a lição para o seu personagem favorito,
escolha uma música de fundo adequada. Desta forma, ele não está
apenas a recitar uma lição, está a atuar.
Uso da música para uma adaptação de material na Índia – um
exemplo com uma canção educativa:

https://youtu.be/wSFf9cNsonw
A ferramenta foi utilizada nas seguintes adaptações/testes:
História Portugal e o mundo - Mário Caeiro – Portugal
Literatura - Tsenka Kucheva - Bulgária
Palaiologou Evdoxia 4ª Escola Primária Nea relatório de testes da
moudania
Competências domésticas úteis - Mário Caeiro – Portugal
MERTSIOTI STERGIANI 4TH escola primária de Nea Moudania –
Descarregue também a música que criaram nas suas aulas de língua
grega sobre como ser um bom ciclista:

https://youtu.be/n1hw5nf__zA
Lada Elisavet 6º ano de teste e relatório (a canção que os
estudantes criaram - https://youtu.be/UzX-UXgh4ec)

O feedback dos alunos, conforme relatado por Mário Caeiro
(Portugal): "Era evidente uma maior disponibilidade, empenho e
interesse na performance da atividade e na exploração sonora de
instrumentos musicais, bem como na visualização de vídeos
musicais. Assim, a aprendizagem e internalização dos conteúdos
teóricos revelou-se mais gratificante e significativa. Esta
experiência e a possibilidade de os alunos apresentarem o seu
trabalho musical sob a forma de uma apresentação pública à
comunidade educativa."
Ferramentas de
avaliação

Perguntas, que um professor pode utilizar para monitorizar o seu
progresso com esta ferramenta e estabelecer a sua utilidade e
viabilidade:
Depois de introduzir os exercícios, foi mais fácil ou mais difícil para
os alunos entenderem e envolverem-se com o material?
Qual é a motivação de aprendizagem depois da lição? Houve
alguma mudança?
Prefere pessoalmente ter mais lições deste tipo ou voltar às aulas
tradicionais?
Como avaliaria a utilidade dos exercícios dentro da ferramenta?
Que feedback recebeu dos alunos, se é que recebeu?
A lição adaptada foi mais distraída do que a lição normal?
Houve uma mudança nas marcas dos alunos, depois de usar a
abordagem adaptada? Houve um aumento na retenção de
informação?

Group of tools: FLIP THE FUTURE
Nome da
ferramenta

Flipped Classroom

Origem ou
propriedade do
método

A sala de aula virada é um novo modelo pedagógico que foi criado
em 2004 por Jonathan Bergmann e Aaron Sams, dois professores de
Química que trabalharam juntos na Woodland Park High School em
Woodland Park, Colorado.

Objetivos da
ferramenta

Flipped classroom é uma abordagem pedagógica em que a instrução
direta passa do espaço de aprendizagem em grupo para o espaço de
aprendizagem individual, e o espaço de grupo resultante é
transformado num ambiente de aprendizagem dinâmico e
interativo onde os educadores orientam os alunos à medida que
aplicam conceitos e se envolvem criativamente no assunto.

Como o método
corresponde aos
princípios
orientadores
comuns do GRT

O projeto GRT visa:
• apoiar os professores na criação de ambientes de
aprendizagem criativos e inovadores
• melhorar o envolvimento dos alunos nas aulas, de modo a
combater o fenómeno do abandono escolar
Uma sala de aula virada é uma estratégia instrutiva e um tipo de
aprendizagem mista, que visa aumentar o envolvimento e a
aprendizagem dos alunos, tendo as leituras completas dos alunos
em sua casa e trabalhando na resolução de problemas ao vivo
durante o tempo de aula. Move atividades, incluindo aquelas que
tradicionalmente podem ter sido consideradas lição de casa, para a
sala de aula. Numa sala de aula virada, os alunos assistem a palestras
online, colaboram em discussões online ou realizam pesquisas em
casa enquanto se envolvem em conceitos na sala de aula com a
orientação de um mentor.
A sala de aula virada muda intencionalmente a instrução para um
modelo centrado no aluno, no qual o tempo na sala de aula é usado
para explorar tópicos em maior profundidade e criar oportunidades
de aprendizagem significativas enquanto os alunos são inicialmente
introduzidos em novos tópicos fora da sala de aula.

Preparação
necessária para a
implementação do
método

És professor e queres preparar uma lição baseada na metodologia
da sala de aula. Aqui ficam algumas dicas:
• planeia passar o tempo a desenvolver conteúdos e atividades
relativas ao processo de ensino/aprendizagem.
• envolver assistentes de ensino
• conhecer a sua tecnologia
• definir expetativas no plano de aula

•
Materiais
necessários

deixar os alunos saber o que estão a ganhar

As seguintes ferramentas são listadas da mais básica para a mais
sofisticada e podem ser usadas sozinhas ou em conjunto para tornar
as salas de aula viradas mais envolventes:
•
•
•
•
•

Google Drive
YouTube
Teachem
Flipped Classroom
Estúdio Camtasia
● Edmodo ou Schoology
Descrição do
método

Apresentação, discussões de eventos atuais, revisão por pares,
aprendizagem baseada em projetos e desenvolvimento de
habilidades ou prática de conceito. Como este tipo de aprendizagem
ativa permite uma instrução altamente diferenciada, mais tempo
pode ser gasto nas aulas, tornando a Flipped Classroom uma
estratégia instrutiva e um tipo de aprendizagem misturada, que visa
aumentar o envolvimento e a aprendizagem dos alunos, tendo as
leituras completas dos alunos em sua casa e trabalhando na
resolução de problemas ao vivo durante o tempo de aula. Move
atividades, incluindo aquelas que tradicionalmente podem ter sido
consideradas lição de casa, para a sala de aula. Numa sala de aula
virada, os alunos assistem a palestras online, colaboram em
discussões online ou realizam pesquisas em casa enquanto se
envolvem em conceitos na sala de aula com a orientação de um
mentor.
No modelo tradicional de instrução em sala de aula, o professor é
tipicamente o foco central de uma aula e o principal divulgador de
informação durante o período de aulas. O professor responde a
perguntas enquanto os alunos adiam diretamente ao professor para
orientação e feedback. Numa sala de aula com um estilo de
instrução tradicional, as aulas individuais podem ser focadas numa
explicação de conteúdo usando um estilo de palestra. O
envolvimento dos alunos no modelo tradicional pode limitar-se a
atividades em que os alunos trabalham de forma independente ou
em pequenos grupos numa tarefa de candidatura desenhada pelo
professor. As discussões de turma são tipicamente centradas no
professor, que controla o fluxo da conversa. Tipicamente, este
padrão de ensino também passa por dar aos alunos a tarefa de ler a
partir de um livro ou de praticar um conceito, trabalhando num
conjunto de problemas, por exemplo, fora da escola.

A flipped classroom muda intencionalmente a instrução para um
modelo centrado no aluno em que o tempo na sala de aula é usado
para explorar tópicos em maior profundidade e criar oportunidades
de aprendizagem significativas enquanto os alunos são inicialmente
introduzidos em novos tópicos fora da sala de aula. Numa sala de
aula virada, a entrega de conteúdos pode assumir uma variedade de
formas. Muitas vezes, as aulas de vídeo preparadas pelo professor
ou por terceiros são usadas para fornecer conteúdo, embora possam
ser utilizadas discussões colaborativas online, pesquisas digitais e
leituras de texto. Foi afirmado que o comprimento ideal para a aula
de vídeo é de 8 a 12 minutos. As salas de aula viradas também
redefinem as atividades na aula. As aulas de aulas que acompanham
as salas de aula podem incluir aprendizagem de atividades ou
problemas de trabalhos de casa mais tradicionais, entre outras
práticas, para envolver os alunos no conteúdo. As atividades de
aulas variam, mas podem incluir: usando manipulações matemáticas
e tecnologias matemáticas emergentes, experiências laboratoriais
aprofundadas, análise de documentos originais, debate ou discurso
de pensamento superior, tais como a descoberta de problemas, a
colaboração, o design e a resolução de problemas à medida que os
alunos abordam problemas difíceis, trabalham em grupos,
investigação e constroem conhecimentos com a ajuda dos seus
professores e pares. A interação de um professor numa sala de aula
virada pode ser mais personalizada e menos didática, e os alunos
estão ativamente envolvidos na aquisição e construção de
conhecimentos à medida que participam e avaliam a sua
aprendizagem.
Vá ao nosso canal de YouTube para o vídeo explicativo em flipped
classroom.

https://youtu.be/ReT7Z4pNI-E
Instruções
detalhadas

O guia de 6 passos para transformar a sua aula:
1. Plano

Descubra em que lição quer virar. Delineie os principais
resultados da aprendizagem e um plano de aulas.
2. Gravar
Em vez de dar esta lição pessoalmente, faça um vídeo.
Funciona uma tela. Certifique-se de que contém todos os
elementos-chave que mencionaria na sala de aula.
3. Partilhar
Envie o vídeo para os seus alunos. Torná-lo envolvente e
claro. Explique que o conteúdo do vídeo será totalmente
discutido na aula.
4. Alteração
Agora que os seus alunos viram a sua lição, estão preparados
para ir mais aprofundado do que nunca.
5. Grupo
Uma forma eficaz de discutir o tema é separar-se em grupos
onde os alunos têm uma tarefa a desempenhar. Escrever um
poema, uma peça, fazer um vídeo, etc.
6. Reagrupar
Reúna a aula para partilhar o trabalho do grupo com todos.
Faça perguntas, mergulhe mais fundo do que nunca.
Após os seis passos, Reveja, Reveja e Repita!
Algumas outras estratégias que podem ser usadas em atividades de
classe incluem:
•
•
•

•
•

Aprendizagem ativa. Permitir que os alunos apliquem
conceitos na aula onde podem pedir feedback e
esclarecimento aos pares ou instrutores
Instrução de pares. Os alunos podem ensinar uns aos outros
explicando conceitos ou trabalhando em pequenos
problemas
Aprendizagem colaborativa. As atividades de aprendizagem
colaborativa podem aumentar o envolvimento dos alunos,
melhorar a compreensão dos alunos e promover a
inteligência coletiva
Aprendizagem baseada em problemas. O tempo de aula
pode ser gasto a trabalhar em problemas que podem durar
até um semestre
Discussões ou debates. Dar aos alunos a oportunidade de
articularem os seus pensamentos no local e de

desenvolverem os seus argumentos em apoio das suas
opiniões ou afirmações
Experiências,
realizadas nas
diferentes escolas,
envolvidas no
projeto

A metodologia foi testada em 39 escolas secundárias pela
professora de História Gergina Blagoeva com alunos do 7º ano.
A aula de história adaptada ao teste 7A da escola secundária "Petar
Dinekov" (em búlgaro), realizada em 15 de novembro de 2021.

https://youtu.be/WgyDd1P0AIU
A aula de história adaptada à 7A grau 39 Escola Secundária "Petar
Dinekov" (em búlgaro), realizada em 18 de novembro de 2021.

https://youtu.be/yUbSCIfCogo
Exame de aula adaptado de história 7A grau 39 Escola Secundária
"Petar Dinekov" (em búlgaro), realizada em 22 de novembro de
2021.

https://youtu.be/s4jf-2ho128
Exame de história adaptado 7A grau 39 Escola Secundária "Petar
Dinekov" (em búlgaro), realizada em 29 de novembro de 2021.

https://youtu.be/KJJc-dVcaJo
Exame de aula adaptado de história 7B grau 39 Escola Secundária
"Petar Dinekov" (em búlgaro), realizada em 18 de novembro de
2021.

https://youtu.be/HVXE9n_MDv0

Teste de aula adaptado de história 7B grau 39 Escola Secundária
"Petar Dinekov" (em búlgaro), realizada em 24 de novembro de
2021.

https://youtu.be/UbqaV94u5t4
Teste de aula adaptado de história 7B grau 39 Escola Secundária
"Petar Dinekov" (em búlgaro), realizada em 1 de dezembro de
2021.

https://youtu.be/6yrRneSg7bU

O teste realizado na Bulgária com adaptações de aulas de história
com alunos do 7º ano foi avaliado no final e a experiência foi
considerada por 17 alunos da seguinte forma:
Foi mais fácil para si entender o material através desta forma de
apresentação?
64,7% respondeu SIM.
Esta forma de lhe dar a lição foi mais distraída?
52,9% disseram que não era.

Qual é a sua motivação para aprender depois de ter o material
apresentado desta forma?
58,8% confirmaram que estão mais motivados para aprender,
29,4% não encontram uma diferença enorme e 11,8% não se
consideram motivados para aprender.
Gostaria que mais lições fossem adaptadas desta forma?
47,1% dizem definitivamente que sim, 11,8% são incertos e 41,7%
preferem as suas lições da forma tradicional.

A ferramenta também foi testada na 4ª escola primária em Nea
Moudania com alunos do 6º ano e sua classe sobre personalidades
que vale a pena lembrar (Educação Social e Política). A ferramenta
foi combinada com role-playing e música nas ferramentas de sala
de aula.
Esta lição visa ajudar os alunos a aprender sobre pessoas famosas
que lutaram pela democracia, pela paz e pela justiça social.
Antes da lição: O professor partilha uma ligação de um clássico
filme de animação (Robin Hood) que os alunos assistem para
identificar as questões da injustiça social e da opressão.
Durante a aula: o professor usa o filme como trampolim para falar
de justiça social e dos princípios da democracia. Os alunos são
organizados em grupos. Eles usam a Internet para encontrar
informações sobre Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Abraham
Lincoln e Madre Teresa. Um representante de cada grupo faz uma
breve apresentação da personalidade histórica em que
trabalharam. Depois, segue-se uma discussão de classes para
descobrir o que estas pessoas têm em comum.
Alguns alunos desempenham o papel de candidatos à Presidência e
fazem os seus discursos de campanha. Os cidadãos (alunos-resto
da turma) avaliam cada candidato, focando-se em saber se a
questão da justiça social está incluída nas suas promessas de
campanha.
Os alunos em grupo selecionam
pensamentos importantes destas pessoas importantes da internet
e criam cartazes, que apresentam aos seus colegas e publicam na
sala de aula para feedback constante.
Os alunos cantam e coreografam a música 'Cure the world' e cada
grupo cria um cartaz com as citações mais famosas das
personalidades históricas acima mencionadas.

Um vídeo do trabalho feito: https://youtu.be/U7hLXnA4Lw0

Um vídeo da canção "Cure the world" que os estudantes
interpretaram: https://youtu.be/NFeaOB_epCI

A ferramenta também foi usada em Portugal com alunos do 5º ano.
Descarregue o relatório aqui.
A ferramenta também foi usada na Grécia numa lição de História
por Stergianni Mertsioti. Descarregue o relatório aqui.
Os planos de aulas adaptados em informática, fornecidos por
Margarita Farlinkova, também estão disponíveis em língua búlgara.
Descarregue-os aqui.
Ferramentas de
avaliação

Perguntas, que um professor pode utilizar para monitorizar o seu
progresso com esta ferramenta e estabelecer a sua utilidade e
viabilidade:
Foi difícil preparar o material para ser usado em casa?
Depois de introduzir as atividades, foi mais fácil ou mais difícil para
os alunos entenderem e envolverem-se com o material?
Qual é a motivação de aprendizagem depois da lição? Houve alguma
mudança?
Prefere pessoalmente ter mais lições deste tipo ou voltar às aulas
tradicionais?

Como avaliaria a utilidade da ferramenta?
Que feedback recebeu dos alunos, se é que recebeu?
A lição adaptada foi mais distraída do que a lição normal?
Houve uma mudança nas marcas dos alunos, depois de usar a
abordagem adaptada? Houve um aumento na retenção de
informação?

Nome da
ferramenta

Future Classroom Methodology Of Teaching

Origem ou
propriedade
do método

A Metodologia de Ensino em Sala de Aula futura é um novo modelo
pedagógico, inspirado na European Schoolnet e desenvolvido pela
CREF Education desde 2016 para a formação de professores em
todas as nossas escolas.

Objetivos da
ferramenta

Future Classroom methodology of teaching é um ambiente de
aprendizagem inspirador, desafiando os professores a repensarem
o papel da pedagogia, da tecnologia e do design nas suas salas de
aula. Na futura sala de aula, os alunos são encorajados a descobrir
por si mesmos; é-lhes dada a oportunidade de serem participantes
ativos em vez de ouvintes passivos. Através de seis zonas de
aprendizagem, os visitantes podem explorar os elementos
essenciais na aprendizagem do século XXI: competências e papéis
dos alunos e professores, estilos de aprendizagem, design de
ambiente de aprendizagem, tecnologia atual e emergente, e
tendências sociais que afetam a educação.

Como o método
corresponde ao
guia comum
princípios do GRT

O projeto GRT visa:
● apoiar os professores na criação de ambientes de
aprendizagem criativos e inovadores
● melhorar o envolvimento dos alunos nas aulas, de modo a
combater o fenómeno do abandono escolar.
Quando os alunos são colocados numa sala de aula ao vivo,
experimentam interações sociais com os pares e estabelecem
relações com os professores. Ajudar as crianças a desenvolveremse socialmente é um aspeto importante da sua educação
académica. Ambientes de ensino em sala de aula ajudam os alunos
a descobrir como resolver conflitos, trabalhar em equipa, dar-se
bem com aqueles de diferentes origens culturais e fazer
apresentações em frente aos pares. Tais experiências são valiosas
na formação das capacidades de comunicação e audição dos
alunos, bem como no crescimento e amadurecimento emocional.
O ensino em ambiente de sala de aula abre oportunidades para os
professores fazerem mais com os seus planos de aulas. Em vez de
dar aulas aos alunos e fazê-los tomar notas, as salas de aula
mantêm as crianças estimuladas através de atividades interativas e
interessantes.
Quando os alunos estão envolvidos nos seus
estudos, retêm mais do material e aprendem realmente a
informação. O ensino em sala de aula também acomoda diferentes
tipos de alunos. Por exemplo, os alunos que são aprendizes visuais
podem destacar-se num ambiente de sala de aula onde
apresentações teatrais, narrativas ou filmes contribuem para as
lições. Os alunos práticos também podem sair-se bem numa sala de
aula.
Ser criativo pode ajudar professores e alunos a resolver problemas.
Isto é útil para todos porque a resolução de problemas é o que os
professores fazem a cada momento do seu dia de trabalho , desde
a decisão sobre materiais pedagógicos, procedimentos e notas, até
à adaptação de uma atividade a que os alunos não estão a
responder e a ajudar indivíduos que não estão a progredir como
deveriam.
Para continuar a desenvolver estas competências, é muito
importante fazer da criatividade parte da nossa rotina diária em
vez de uma atividade ocasional. Olhe para tudo o que fazemos
com um olho crítico e considere como as nossas lições poderiam
ser tornadas mais motivadoras, produtivas e interessantes para
os nossos alunos.

Preparação
necessária para a
implementação
do método

A primeira coisa que precisa de fazer é olhar para o currículo escolar
e as coisas que os alunos precisam de aprender, para encontrar uma
PERGUNTA DE CONDUÇÃO (Driving Question) que os leve lá. Não
vai ensiná-los. Apenas organize o seu processo de aprendizagem.
Esta questão deve ser aberta e objetiva. As perguntas de condução
não devem ser pedir aos alunos para fazerem algo "bom" ou
decidirem se algo é "bom" ou "mau".
Será importante entender que tipo de perguntas já fez na sua sala
de aula. Provavelmente irá fazer uma variedade de perguntas
terminadas dirigidas e abertas ao longo do dia escolar, em
diferentes turmas, embora dependa do seu trabalho de disciplina
ou projeto.
As perguntas abertas, normalmente, têm múltiplas respostas
corretas e permitem. alunos para abordar a questão de diferentes
pontos de vista. Requer que os alunos investiguem antes de
responderem à pergunta.
Então, aqui estão os principais passos para organizar o seu trabalho
na sala de aula:
● Brainstorm com os alunos com base numa DRIVING QUESTION.
● Introdução para a DRIVING QUESTION: pode ser apenas
informação oral, um PowerPoint, ou um vídeo.
● Links para informações úteis e/ou livros para aprender de acordo
com as coisas que os alunos precisam aprender. O objetivo é ajudálos a dar alguma orientação para a sua investigação.
● Avaliação formativa sobre a unidade de aprendizagem, de acordo
com o currículo e o assunto

Materiais
necessários

● Um computador para o professor
● Um projetor na sala de aula
● Tablets, computadores ou telemóveis com ligação à
Internet
● Livros da biblioteca escolar

Descrição do
método

A educação é um processo através do qual não só construímos a
confiança dos alunos em si mesmos, como também alimentamos a
sua curiosidade sobre o mundo à sua volta e o seu papel nele. Os
professores criativos usam a sua criatividade para conceber lições
inovadoras, criar ambientes de sala de aula estimulantes e envolver
os seus alunos em projetos interessantes. O professor deve
promover a liberdade e um interesse dedicado pelo trabalho para
preparar os alunos para o futuro e encorajá-los a tornarem-se
inovadores. Os alunos têm de "aprender a aprender".

A criação de um ambiente de sala de aula em que é bem-vindo
procurar e resolver problemas , ensinando a cooperação e a
independência, e incentivando
o questionamento e a
experimentação.
Assim, a metodologia de aula futura do ensino baseia-se nos
seguintes passos:
a) O professor é um orientador/mediador. A sua tarefa não é
ensinar, mas ajudar os alunos a obter a informação por si
mesmos.
b) Primeiro passo: PERGUNTA DE CONDUÇÃO (Driving
Question) - Cada momento de trabalho começa por um
brainstorming para que os alunos se sintam motivados para o
trabalho.
c) Segundo passo: INVESTIGAR – O professor pode dar alguns
links para ajudar os alunos a encontrar informações úteis,
embora possam encontrá-la por si mesmas.
d) Terceiro passo: CRIAR - Os alunos recolheram a informação,
tendo em conta a questão da condução e alguns links ou
materiais extra dados pelo professor. Depois, preparam a sua
opinião com base na investigação já feita.
e) Quarto passo: INTERCÂMBIO – Como trabalho em grupo, os
alunos trocam as suas ideias com outros colegas, sobre o
trabalho feito. Esta situação coloca-os como numa lição de
revisão sobre as coisas que precisam de aprender.
f) Quinto passo: APRESENTAR – Em grupo ou individualmente,
dependendo dos objetivos em sala de aula, os alunos
apresentam o seu trabalho final. No final de cada apresentação,
deve ser feito um reflexo de classe.
g) Sexto passo: AVALIAÇÃO FORMATIVA – o docente pede aos
alunos que façam a sua avaliação formativa,
preferencialmente baseada numa ferramenta online.

Instruções
detalhadas

Guia de Ensino da Metodologia da Sala de Aula do Futuro
(Exemplo):
1. Preparação da questão da condução (Driving Question): tornar a
questão envolvente. As
melhores perguntas são facilmente
compreendidas e interessantes. Inflamam a curiosidade, fazendo os
alunos ansiosos para explorar respostas. Use o MENTIMETER para
fazer brainstorming e discutir resultados com os alunos. Clique:
https://www.mentimeter.com/
E introduza o número de código dado por si. Só os professores
precisam de se inscrever .
2. Atividades de promoção da criatividade e do pensamento crítico:
com base nas opiniões do aluno: apresentar algumas ideias e
escolher qual a questão de condução adequada ao trabalho
planeado, de acordo com o currículo.
Alguns exemplos que podem ser usados:
http://www.escolasdesesimbra.pt/moodle1/course/view.php?
id=75

3. Dar alguns links para ajudar os alunos na sua investigação:
https://www.youtube.com/watch?v=PqxMzKLYrZ4
ou
https://www.youtube.com/watch?v=Y3gqoDUtmt4
ou
https://www.youtube.com/watch?v=oJAbATJCugs
TEXTO DE NASA:
https://earthobservatory.nasa.gov/features/GlobalWarming
4. Investigação: em grupos ou individualmente, dependendo da
situação, os alunos preparam o seu trabalho e estudam. Também
podem usar a biblioteca da escola onde podem encontrar livros
interessantes para aprender ou até mesmo o seu livro escolar.
5. Depois de recolherem as suas coisas para aprenderem, devem
trocar informações com outro grupo da turma, para que possam
melhorar o seu trabalho final .
6. Por último, devem apresentar o trabalho à aula, utilizando algum
tipo de apresentação oral ou digital, dependendo da situação.
7. Depois de observar todas as apresentações da turma, o professor
pede aos alunos que façam, individualmente, uma avaliação online
formativa, utilizando o QUIZIZZ:
https://quizizz.com/join
Clique, introduza o número de código e o seu nome
a) Alunos do ensino secundário (10 perguntas)
b) Alunos do ensino básico (9 perguntas)
Vídeo instrutivo sobre a metodologia de ensino em sala de aula
futura:

https://youtu.be/5H6SDyouvHs

Experiências,
realizadas nas
diferentes
escolas,
envolvidas no
projeto

Planos de aula adaptados com a ferramenta:
Qualquer tema científico - Story Book - Vitor Costa – Portugal
Aventura do Comboio de Geografia - Vitor Costa – Portugal
Geografia+Inglês – Itália
TI - Vitor Costa – Portugal
Ciências Sociais - Selos, pequenas peças do mundo - Vítor Costa –
Portugal
Ciências Sociais “Compreenda-se a si próprio” - Vitor Costa - Portugal

Ferramentas de
avaliação

Perguntas, que um professor pode utilizar para monitorizar o seu
progresso com esta ferramenta e estabelecer a sua utilidade e
viabilidade:
Foi difícil chegar a questões de condução relacionadas com os temas
que está a ensinar?
Depois de introduzir as atividades, foi mais fácil ou mais difícil para os
alunos entenderem e envolverem-se com o material?
Quão ansiosos estavam para participar?
Qual é a motivação de aprendizagem depois da lição? Houve alguma
mudança?
Prefere pessoalmente ter mais lições deste tipo ou voltar às aulas
tradicionais?
Como avaliaria a utilidade da ferramenta?
Que feedback recebeu dos alunos, se é que recebeu?
A lição adaptada foi mais distraída do que a lição normal?
Houve uma mudança nas marcas dos alunos, depois de usar a
abordagem adaptada? Houve um aumento na retenção de
informação?

Anexos
Anexo 1 Estilos de aprendizagem
1.

Quais são os diferentes estilos de aprendizagem e por que são importantes para as
abordagens de ensino ideais?

De forma a atingir os objetivos definidos no projeto, e poder dotar os professores não só de
uma caixa de ferramentas que possam aplicar no seu trabalho diário, mas também com
orientações sobre quais as ferramentas mais eficientes na sua sala de aula, o primeiro passo
a dar é fazer uma avaliação dos diferentes estilos de aprendizagem dos alunos.
Como discutido acima, cada pessoa é única, e essa singularidade transcende a forma como
aprendemos também. Para que o professor possa transferir a informação da melhor forma
para a aula, tem de estar atento às diferenças dos alunos.
De acordo com a teoria da inteligência múltipla de Howard Gardner, há sete estilos de
aprendizagem. No entanto, para efeitos deste projeto e para a eficiência na sala de aula,
recomendamos um foco nas quatro categorias principais, nomeadamente: Visuais, Auditivos,
Aprendizes de Cinética e alunos de Leitura/Escrita.
O que cada um destes estilos de aprendizagem compreende?
1. Aprendizes visuais
Como reconhecer os alunos visuais na sua aula: Quando um aluno está visualmente inclinado,
é parcial em ver e observar coisas, incluindo imagens, diagramas, direções escritas e muito
mais. Muitas vezes rabiscam, usam cores diferentes para notas, fazem listas que são curtas e
ao ponto, etc.
Como atender aos alunos visuais: O uso de placa branca/preta é importante para ensinar este
tipo de alunos. As oportunidades de desenho e diagramas têm de ser utilizadas. Outros
materiais visuais, como imagens e vídeos curtos, bem como apresentações de powerpoint e
folhetos com múltiplas cores e fontes distintas. Certifique-se de dar aos alunos um pouco de
tempo e espaço para absorver a informação.
Dicas sobre estratégias de aprendizagem que podem ser recomendadas aos alunos:
●

Utilizar organizadores gráficos e diagramas.

•

Redesenhar as suas páginas de memória.

•

Substitua palavras importantes por símbolos ou iniciais.

•

Destacar termos chave importantes nas cores correspondentes.

2. Aprendizes com memória auditiva
Como reconhecer os alunos com memória auditiva na sua turma: Se um aluno tem memória
auditiva, ele tende a aprender melhor quando o assunto é reforçado pelo som. Prefere ouvir
em vez de tomar notas, ler em voz alta e até mesmo fazer notas de voz. De acordo com os
investigadores, eles também falam mais nas aulas e tendem a repetir perguntas antes de
respondê-las, e em alguns casos podem ser mais lentos na leitura.
Como atender aos alunos com memória auditiva: Este tipo de alunos evolui durante as
discussões. A música como estímulo de fundo durante uma palestra ou aula pode ser de ajuda,
bem como gravações sempre que apropriado. Além disso, recomenda-se que durante as aulas
sejam envolvidos, sendo-lhe pedido que repitam novos conceitos.
Dicas sobre estratégias de aprendizagem que podem ser recomendadas aos alunos:
•

Grave as suas notas resumidas e ouça-as em gravação.

•
Fale sobre isto. Tenha uma discussão com os outros para expandir a sua
compreensão de um tópico.
•

Releia as suas notas e/ou atribuição em voz alta.

•

Explique as suas notas aos seus pares/colegas, oralmente.

3. Aprendizes de cinética
Como reconhecer os aprendizes de cinestésia na sua aula: Os aprendizes de cinética, também
conhecidos como aprendizes tácteis, aprendem através de experimentar ou fazer coisas.
Preferem envolver-se em experiências (por exemplo, em aulas de química ou física), podem
aproveitar a construção de itens ou ferramentas de manuseamento. Também são propensos
a precisar de movimento e são bons no desporto.
Como atender aos alunos de cinética: Este tipo de alunos tem de estar ativamente envolvido
nas aulas. Por exemplo, uma abordagem sugerida é instruir os alunos a representar uma
determinada cena a partir de um livro ou de uma lição que está a ensinar. Ter exemplos físicos
de elementos da lição pode revelar-se vital. Uma vez que os aprendizes cinéticos podem
fisicamente sentir o que estão a estudar, ideias abstratas e conceitos difíceis tornam-se mais
fáceis de entender.
Dicas sobre estratégias de aprendizagem que podem ser recomendadas aos alunos:
•
Use exemplos, aplicações e estudos de caso da vida real no seu resumo para ajudar
com conceitos abstratos.
•

Redo experiências ou projetos de laboratório.

•

Utilize fotografias e fotografias que ilustrem a sua ideia.

4. Alunos de leitura/escrita
Como reconhecer alunos de leitura/escrita na sua aula: Como o título do tipo sugere, estes
os alunos dependem da escrita e da leitura para a aprendizagem. Isto sugere que tendem a
expressar-se melhor através da escrita, são leitores rápidos e ansiosos e, ao contrário dos
aprendizes visuais, tomam notas mais longas. Normalmente, precisam de escrever algo para
se lembrarem.
Como atender aos alunos de leitura/escrita: Este estilo corresponde mais ao chamado
sistema educativo tradicional. O que pode ser recomendado aqui, se os alunos que se
enquadram neste grupo pedirem para escrever um trabalho em vez de fazerem uma
apresentação, ou se precisarem de mais tempo para escrever as coisas, isso deve ser
permitido e levaria a melhores resultados. Além disso, incluir texto ao usar diagramas ou
gráficos pode ser benéfico.
Dicas sobre estratégias de aprendizagem que podem ser recomendadas aos alunos:
•

Escreva, escreva e reescreva as suas palavras e notas.

•
Reformular as principais ideias e princípios para obter uma compreensão mais
profunda
1.

Guia para a utilização do questionário

Como mencionado acima, compreender que existem diferentes tipos de alunos e ser capaz de
distinguir entre eles é importante e pode levar a uma experiência de sala de aula mais eficiente
e também dinâmica e emocionante para professores e alunos. No entanto, mais
frequentemente do que não, os próprios alunos não estão conscientemente conscientes do
tipo de aprendizagem que são, ou podem não ter características distintas o suficiente para o
professor simplesmente notar. Além disso, numa sala de aula onde só são utilizadas as
abordagens tradicionais do sistema educativo, pode ser ainda mais difícil e demorado fazer
essa distinção. Para apoiar os professores neste processo, foi desenvolvido um questionário
com base em múltiplos disponíveis que estão alicerçados na investigação. Os objetivos do
questionário são:
•
•
•
•
•

Para sensibilizar os professores para o perfil da sala de aula num curto espaço de
tempo
Para permitir que os professores selecionem as ferramentas e métodos mais
adequados para que eles usem, com base nesse perfil
Para sensibilizar os alunos para as suas preferências de estilo de aprendizagem
Para incentivar os alunos a expandir os estilos de aprendizagem que usam
Para ajudar os alunos a conhecerem-se e a fomentar o respeito e a consciencialização
da diversidade nos estilos de aprendizagem

1. Como deve apresentar o questionário?
• Designe tempo suficiente para o questionário. O tempo recomendado é: ........
• Explique aos alunos que todos são diferentes e únicos na forma como aprendem.
• Partilhe a sua compreensão e explique claramente que deseja proporcionar-lhe uma
experiência de aprendizagem mais útil e eficiente.
• Explique-lhes que terão de preencher um pequeno questionário. Não há respostas
certas ou erradas. Eles devem responder com sinceridade, pois isso seria útil para eles
utilizarem os seus pontos fortes, assim como para si..
2. O Questionário é acompanhado por um guia adicional para avaliação dos resultados.
3. Avaliação dos resultados e próximos passos
● Depois de distribuir o questionário e de ver os resultados, recomenda-se que se discuta,
quer com a classe em grupo, quer individualmente. Cada descrição do estilo de
aprendizagem deve ser lida em voz alta, para que todos tenham uma compreensão do
conteúdo. Permitir que quaisquer questões que surjam sejam abordadas durante este
processo. Os alunos devem ser informados dos seus resultados. Os pais devem ser
sensibilizas, de modo a usá-los como guia para estudos domiciliários, se necessário.
● Recomenda-se que um gráfico seja feito com os resultados globais, para que tenha a visão
geral do perfil de classe e seja capaz de selecionar as abordagens certas para o seu ensino
futuro.
● Encoraje os alunos a experimentar outros estilos de aprendizagem e expandir as formas
de obter novas informações. Isto pode ser feito de forma informal. Os alunos podem
trocar entre si as suas técnicas de aprendizagem favoritas e mais eficientes. Lembre aos
alunos que tarefas que não parecem tão adequadas às suas preferências de estilo vão
ajudá-los a esticar-se para além da sua zona de conforto comum, expandindo o seu
potencial de adaptação a diferentes situações de aprendizagem e trabalho.
● Se necessário, o questionário pode ser distribuído novamente, após um período
significativo de tempo para ver se há mudanças nos estilos de aprendizagem e/ou se
os alunos expandiram a gama de métodos de aprendizagem que utilizam.

Questionário de estilo de aprendizagem
Por favor, responda a todas as perguntas. Escolha a resposta que melhor descreve a sua
preferência. Por favor, selecione apenas uma das opções por pergunta. E lembre-se, não há
respostas certas ou erradas!
1. Lembro-me de algo novo:
a. Discuti-lo com alguém ou ouvir uma gravação/podcast
b. Escrevendo para baixo
c. Assistindo um vídeo sobre isto
d. Experimentando-o

2. Durante uma aula, tendo a:
a.
Tome o máximo de notas que puder.
b.
Observe o professor e o que está a apresentar
c.
Mova-se e envolva-se na aula
d.
Ouve o professor.
3. Quando ouço uma canção, eu:
a.
Visualizar o vídeo
b.
Abra a letra
c.
Canse como sei cada palavra
d.
Comece a dançar
4. Se quero aprender sobre um novo tópico que acho interessante, eu:
a.
Encontre um artigo
b.
Fale com alguém que saiba.
c.
Encontre um gráfico que use mapas e gráficos para descrevê-lo
d.
Vai a uma aula sobre isso.
5. Quando falo com alguém, eu:
a.
Ouça atentamente o que está a dizer
b.
Cuidado com os gestos e o rosto da mão
c.
Planear que atividade podemos fazer juntos
d.
Tente lembrar-se do seu nome e pense que preciso escrevê-lo.
6. Quando quero encontrar um lugar, e não tenho internet no meu telefone, eu:
a.
Chame alguém para me explicar como chegar lá.
b.
Encontre um mapa de papel e siga-o
c.
Peça um local próximo que eu sei
d.
Peça a alguém para vir comigo.
7. Quando tomo notas nas aulas, eu:
a.
Não tome notas
b.
Fazer longas notas, quase toda a lição
c.
Prefere ouvir ou fazer gravações
d.
Resumindo, até ao ponto de nota. Uso cores diferentes
8. Quando o professor faz os trabalhos de casa, prefiro que:
a.
Explica na aula, em detalhe, sobre o que é a tarefa
b.
Dá uma explicação detalhada escrita
c.
Fornece um vídeo ou uma apresentação sobre a tarefa
d.
Dá um exemplo

9. Quando estou a ver um filme estrangeiro, eu:
a.
Não me importo se eu não entender tudo o que eles estão a dizer
b.
Eu ouço atentamente, para não perder uma palavra ou a banda sonora
c.
Faço muitas pausas.
d.
Eu leio as legendas o tempo todo
10. Quando tenho um projeto de grupo, eu:
a.
Prefere que cada um escreva a sua parte separadamente.
b.
Prefiro se tivermos longas discussões e falarmos de tudo até concordarmos
c.
Prefere que todos se preparem e depois trocamos materiais
d.
Prefiro que nos reúnamos e o façamos ao mesmo tempo.
11. Quando estudo para um teste de matemática em casa, eu:
a.
Revejo gráficos e ilustrações
b.
Uso balcões ou blocos para praticar habilidades
c.
Alguém me faz perguntas.
d.
Faço testes de prática escrita
12. As perguntas de teste mais fáceis são aquelas que:
a.
São lidas em voz alta para mim
b.
São problemas de palavras
c.
Me pedem para usar uma ferramenta como uma régua ou uma calculadora
d.
Incluem diagramas ou exemplos de imagem
13. O meu tipo favorito de projeto é:
a.
Um projeto de arte
b.
Um projeto de música
c.
Um relatório de livro
d.
Uma experiência científica
14. Aprendi a andar de bicicleta:
a.
Ver um irmão ou amigo fazê-lo
b.
Ouvir o meu pai dizer-me como
c.
Ler sobre como cavalgar
d.
Entrar numa bicicleta e experimentá-la
15. Em projetos de grupo sou a pessoa que:
a.
Recolhe os mantimentos necessários
b.
Fala mais do que todos os outros
c.
Toma as notas
d.
Desenha as imagens ou gráficos

16. Ao tentar lembrar-me do número de telefone de alguém, eu:
a.
Ouço uma vez e lembro-me.
b.
Preciso de escrever.
c.
Começo a usar as minhas mãos para duplicar os dígitos
d.
Tenho que visualizar na minha cabeça
17. Quando leio um livro:
a.
Ajuda a usar o meu dedo como ponteiro ao ler para manter o meu lugar.
b.
Sou rápido e não posso parar até terminar o capítulo.
c.
Imagino como são todos os personagens.
d.
Ouço audiolivros
18. Quando penso no que fiz ontem, é provável que me lembre:
a.
De uma imagem
b.
De um som
c.
Da pessoa com quem estava e o que fiz
d.
De palavras para descrever o que aconteceu
19. Quando quero relaxar, eu:
a.
Leio um livro ou um artigo
b.
Vou lá fora e faça atividades
c.
Assisto a um filme ou jogue um jogo de vídeo
d.
Ouço música
20. Quando estou a aprender um novo jogo multijogador, tendo a saber:
a.
Vá em frente e tente jogar
b.
Peça uma explicação
c.
Leia primeiro as instruções e regras
d.
Assista os outros brincarem e depois eu me junto

AVALIAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DO ESTILO DE APRENDIZAGEM
Apenas para uso de professores
Na tabela abaixo, encontrará o estilo de aprendizagem correspondente para a resposta de
cada pergunta. Marque as respostas selecionadas pelo aluno e resumir. O predominante é o
seu estilo dominante de aprendizagem. Há casos em que dois estilos de aprendizagem têm
pontuações iguais ou próximas - o que sugere que o aluno tem uma gama mais ampla de
técnicas de aprendizagem.
Visual: V
Auditivo: A
Cinético: K
Leitura: R
Pergunta

Resposta
A
A

Resposta
B
R

Resposta
C
V

Resposta
D
K

2.

R

V

K

A

3.

V

R

A

K

4.

R

A

V

K

5.

A

V

K

R

6.

A

R

V

K

7.

K

R

A

V

8.

A

R

V

K

9.

V

A

K

R

10.

R

A

V

K

11.

V

K

A

R

12.

A

R

K

V

13.

V

A

R

K

14.

V

A

R

K

15.

K

A

R

V

16.

A

R

K

V

17.

K

R

V

A

1.

Selecionado

18.

V

A

K

R

19.

R

K

V

A

20.

K

A

R

V

Distribuição total:
V:……………….
A:……………….
R:……………….
K:……………….
Tipo de aprendizagem:…………………………………………………………………………………….
A tabela seguinte resume as principais características observáveis indicativas dos quatro
estilos de aprendizagem. Fornece um meio informal de avaliação da abordagem
preferencial ou dominante da aprendizagem. Por favor, note que esta não é uma lista
exaustiva e outras características também podem ser manifestadas.

MODALIDADE

ESTILO DE
APRENDIZAGEM
PREFERIDO

ORTOGRAFIA

LEITURA

CINÉTICO

VISUAL

AUDITIVO

Aprende vendo
ou assistindo a
demonstrações.

Aprende
através de
instruções
verbais de si
mesmo ou de
outros.

Aprende
fazendo e
através do
envolvimento
direto.

Aprende
escrevendo ou
lendo.

Reconhece
palavras à vista;
baseia-se em
configurações
de palavras.

Usa uma
abordagem
fónica; tem
competências
para ouvir e
registar o que
ouve.

Muitas vezes é
um mau
soletrador.

Bom soletrador;
muitas vezes
tem que
escrever a
palavra, a fim
de ter certeza
da ortografia.

Gosta de
descrição; às
vezes para de
ler; pode
depender de
imagens;
concentração
intensa.

Gosta de
diálogo e de
brincadeiras;
evita longas
descrições;
desconhecedo
r de
ilustrações;
move lábios

Prefere
histórias onde
a ação ocorre
cedo; fidgets
durante a
leitura; não
um ávido
leitor.

Gosta de ler
textos longos
com estruturas
complexas e
muitos factos.
Memorizações e
compreende

(Hands-on)

Leitura/Escrita

ou subvocaliza.

CALIGRAFIA

MEMÓRIA

informação
assim.

Tende a ser
bom,
particularmente
quando jovem;
espaçamento e
tamanho são
bons; aparência
é importante,
leva notas
codificadas a
cores.

Tem mais
dificuldade em
aprender nas
fases iniciais;
tende a
escrever
levemente.

Bom
inicialmente,
mas deteriorase quando o
espaço se
torna menor;
empurra mais
forte no
instrumento
de escrita.

Tende a ser
bom e
arrumado.

Lembra-se de
rostos, mas
esquece nomes;
escreve as
coisas para
baixo.

Lembra-se de
nomes, mas
esquece
rostos;
lembra-se por
repetição
auditiva.

Lembra-se
melhor do que
foi feito, mas
não do que foi
visto ou
falado.

Bom,
especialmente
no que se refere
a factos que
foram
lidos/escritos.

Para que os métodos e abordagens sejam utilizados para cada tipo de aluno, consulte o guia
de estilo GRT Learning e a base de dados dos materiais do Projeto. A maioria das salas de
aula será altamente misturada, por isso a abordagem ideal é misturar as abordagens e
acompanhar os resultados.
Referências e recursos adicionais
Malvik, C. (2020), 4 Types of Learning Styles: How to Accommodate a Diverse Group of
Students, as seen at: https://www.rasmussen.edu/degrees/education/blog/types-oflearning-styles/
Learning Styles: All Students Are Created Equally (and Differently.), as seen at:
https://teach.com/what/teachers-know/learning-styles/
The “learning styles” questionnaire has been compiled in part with resources from
https://kids.lovetoknow.com/wiki/Learning_Style_Test_for_Children

Anexo 2 Competências-chave autoavaliação
Endereço dirigido aos alunos, conduzindo ao questionário em si:
Caros alunos, competências-chave, ou seja, competências de importância fundamental,
representam um conjunto de conhecimentos, competências e atitudes, que ajudam os alunos
a alcançar o desenvolvimento pessoal e, mais tarde, na vida, a encontrar um emprego
satisfatório e a participar ativamente em todos os aspetos da vida social. Não devemos esperar
que sejamos perfeitos em tudo, mas seria bom estarmos atentos aos nossos pontos fortes e
fracos, a fim de saber quais as áreas que podemos encontrar as melhores oportunidades para
nós próprios e onde precisamos de fazer um esforço extra para nos tornarmos ainda mais
úteis. Por favor, leia atentamente todas as categorias para cada uma das competências. Para
cada categoria dê a resposta, o que corresponde melhor ao seu nível de competência de
acordo com a sua própria opinião. Isto não é um teste. Não haverá marcas. Os resultados são
anónimos.

Comunicação na língua materna
Descrição

A comunicação na língua materna é a capacidade de expressar e interpretar
conceitos, pensamentos, sentimentos, factos e opiniões de forma oral e
escrita (escuta, fala, leitura, escrita) e interagir linguisticamente de forma
adequada e criativa num conjunto de contextos sociais e culturais; na
educação/formação, casa e lazer.

Compreendo as frases e as palavras mais utilizadas relacionadas com áreas de
importância pessoal. Posso ler textos muito curtos e simples. Posso comunicar em
tarefas simples e rotineiras usando informações simples sobre tópicos e atividades
familiares. Posso descrever em palavras simples a minha família e outras pessoas.
Posso escrever notas e mensagens curtas e simples.
Compreendo os principais pontos de uma clara intervenção padrão sobre assuntos familiares
frequentemente ouvidos na escola ou no lazer, etc. Compreendo os textos que consistem na
linguagem quotidiana. Posso lidar com a maioria das situações enquanto viajo numa área onde
a língua é falada. Posso ligar frases curtas de uma forma simples para descrever experiências e
eventos, os meus sonhos, esperanças e ambições. Posso escrever textos simples ligados sobre
temas, que são familiares ou de interesse pessoal.
Compreendo que os discursos alargados e sigam até linhas de argumentação
complexas, desde que o tema seja familiar. Posso ler materiais preocupados com os
problemas atuais, em que os autores adotam atitudes ou pontos de vista específicos.
Posso interagir com um grau de fluência e espontaneidade. Posso apresentar
descrições claras e detalhadas sobre um vasto leque de assuntos relacionados com o
meu campo de interesse. Posso escrever um texto claro e detalhado sobre uma vasta
gama de assuntos relacionados com os meus interesses.

Compreendo que os discursos alargados, mesmo que não estejam claramente
estruturados e quando as relações estão apenas implícitas e não sinalizadas
explicitamente. Compreendo textos factuais e literários longos e complexos,
apreciando distinções de estilo. Posso expressar-me fluentemente e
espontaneamente sem muito óbvio procurar expressões, ou erros gramaticais. Posso
apresentar descrições claras e pormenorizadas de temas complexos que integram
sub-temas, desenvolvem pontos específicos e completam com uma conclusão
adequada. Posso expressar-me em texto claro e bem estruturado, expressando
pontos de vista.

Comunicação em língua estrangeira
Descrição

A comunicação nas línguas estrangeiras é a capacidade de expressar e
interpretar conceitos, pensamentos, sentimentos, factos e opiniões de forma
oral e escrita (escuta, fala, leitura, escrita) e interagir linguisticamente de
forma adequada e criativa num conjunto de contextos sociais e culturais; na
educação/ formação, casa e lazer; bem como na mediação e compreensão
intercultural.
Compreendo palavras familiares e frases muito básicas. Posso ler nomes familiares,
palavras e frases muito simples. Posso interagir de uma forma simples. Posso usar
frases e frases simples para descrever onde vivo e pessoas que conheço. Posso
escrever um cartão postal curto e simples, por exemplo, enviando saudações de
férias.
Compreendo as frases e as palavras mais utilizadas relacionadas com áreas de
importância pessoal. Posso ler textos muito curtos e simples. Posso comunicar em
tarefas simples e rotineiras que requerem uma simples e direta troca de informações
sobre temas e atividades familiares. Posso usar uma série de frases para descrever em
termos simples a minha família e outras pessoas. Posso escrever notas e mensagens
curtas e simples.
Compreendo os principais pontos de um discurso claro e padrão sobre assuntos
familiares regularmente encontrados na escola ou no lazer. Compreendo os textos
que consistem principalmente na linguagem quotidiana. Posso lidar com a maioria das
situações que se podem verificar durante as viagens numa zona onde a língua é falada.
Posso ligar frases de uma forma simples para descrever experiências e eventos, os
meus sonhos, esperanças e ambições. Posso escrever textos simples ligados sobre
temas que são familiares ou de interesse pessoal.
Compreendo que discursos e palestras alargados e sigam até linhas de argumentação
complexas, desde que o tema seja razoavelmente familiar. Posso ler materiais
preocupados com problemas contemporâneos, em que os autores adotam atitudes
ou pontos de vista particulares. Posso interagir com um grau de fluência e
espontaneidade que torna a interação regular com os falantes nativos bastante
possível. Posso apresentar descrições claras e detalhadas sobre um vasto leque de

assuntos relacionados com o meu campo de interesse. Posso escrever um texto claro
e detalhado sobre uma vasta gama de assuntos relacionados com os meus interesses.

Competência matemática e competências básicas na ciência e tecnologia
Descrição

Competência matemática e competências básicas na ciência e tecnologia é a
capacidade de desenvolver e aplicar o pensamento matemático de forma a
resolver uma série de problemas em situações quotidianas, com a ênfase a
ser colocada no processo, na atividade e no conhecimento.

No meu dia-a-dia uso instrumentos matemáticos básicos (cálculo, percentagem,
medição,...) em situações, para as quais posso recorrer a procedimentos
experimentados. Caso contrário, preciso de apoio. Tenho algumas noções científicas
e tecnológicas baseadas na experiência.
No meu dia-a-dia, posso escolher e usar de forma autónoma os instrumentos
matemáticos de que preciso; Posso identificar questões científicas e tecnológicas e,
se o meu conhecimento não for suficiente, procuro mais informações/dados.
No meu dia-a-dia, perante uma situação invulgar, posso planear novas estratégias de
resolução que integrem todo o meu conhecimento/capacidades. Ao lidar com
problemas científicos/tecnológicos uso princípios básicos de diferentes ciências e
posso prever os resultados de uma decisão ou de uma ação.
Perante situações complexas relacionadas com o meu dia-a-dia identifico a estrutura
do problema e represento-o (por esquemas, gráficos, fórmulas); Considero diferentes
estratégias de resolução e escolho a solução matemática mais eficaz. Procuro dados
e informações sobre questões gerais (sociais, ambientais, saúde) que os interpretem
e avaliem e reconheçai a oportunidade de tomar decisões baseadas em factos.

Competência digital
Descrição

A competência digital envolve o uso confiante e crítico das tecnologias da
sociedade da informação e, portanto, competências básicas nas tecnologias da
informação e da comunicação (TIC)).

Ocasionalmente uso dispositivos e tecnologias de comunicação digital (por exemplo
TV, telefone, tablet, computador, caixa multibanco, internet, skype, etc.), se
necessário.
Uso diariamente as funções básicas de dispositivos e tecnologias de comunicação
digital para prazer, para tarefas domésticas ou escolares.
Uso diariamente dispositivos e tecnologias de comunicação digital, por prazer, para
tarefas domésticas ou para a minha educação. Posso adaptar e personalizar as
funções destes dispositivos de acordo com as minhas necessidades e preferências.

Uso diariamente dispositivos e tecnologias de comunicação digital, por prazer, para
tarefas domésticas ou para a minha educação. Posso resolver problemas e enfrentar
os desafios sozinho, gerir dispositivos e software, modificar e atualizar as suas
funcionalidades.

Aprender a Aprender
Descrição

Aprender a aprender está relacionado com a capacidade de prosseguir e
organizar a própria aprendizagem, individualmente ou em grupos, de acordo
com as suas próprias necessidades, e a consciência de métodos e
oportunidades.

Posso usar uma aprendizagem muito limitada para aprender habilidades, não
escolhidas pelo próprio julgamento. Posso realizar tarefas simples utilizando a
aprendizagem para aprender competências num contexto fortemente estruturado e
orientado (ou seja, na sala de aula pelo educador) e aceitar muita ajuda para o fazer.
Por exemplo: Escrevo um facto num diário se o educador, na sala de aula, me disser
para o fazer, onde e como; ou seja, se é a educadora que seleciona para mim a
habilidade, o tempo e a maneira de fazê-lo.
Posso usar alguma aprendizagem para aprender habilidades, mas sem um forte
critério de seleção. Posso realizar tarefas e resolver problemas comuns num
contexto estruturado – na sala de aula...- usando a aprendizagem para aprender
competências, e pedir ajuda ao educador. Por exemplo: peça ao educador que me
ajude a organizar em pastas os materiais de aprendizagem utilizados nas aulas, tais
como fotocópias, resumos, etc..
Posso usar uma gama de aprendizagem para aprender habilidades selecionadas com
certos critérios. Posso realizar tarefas e resolver problemas, selecionar e aplicar
aprendizagem para aprender competências num contexto mais flexível e procurar
orientação para isso em diferentes fontes (educador, colegas, notas de classe,
materiais de aula...). Por exemplo, para utilizar a biblioteca (contexto menos
estruturado ou mais flexível) procuro ajuda de diferentes fontes: educadores,
bibliotecários, colegas, outros utilizadores da biblioteca...; Eu faço as perguntas
apropriadas para verificar como encontrar o livro que procuro.
Posso usar uma ampla gama de habilidades dadas, selecionando com o meu próprio
julgamento qual/s usar. Posso realizar tarefas e encontrar soluções para problemas
específicos num determinado campo de trabalho ou estudo utilizando a
aprendizagem para aprender competências sem ajuda, tanto em contextos
estruturados como abertos, previsíveis e familiares (sala de aula, estudo individual,
ciber café, biblioteca...). Por exemplo: no que diz respeito ao trabalho em equipa,
aceito que cada colega desempenha um papel ou faz uma tarefa diferente para
atingir o objetivo comum, aceita e executa aquele que me é atribuído e partilha o
meu conhecimento e experiência para que todos os colegas possam usá-los.

Competências sociais e cívicas
Descrição

A competência social refere-se à competência pessoal, interpessoal e
intercultural e a todas as formas de comportamento que equipam os
indivíduos a participar de forma eficaz e construtiva na vida social e
profissional. Está ligado ao bem-estar pessoal e social. É essencial
compreender os códigos de conduta e os costumes nos diferentes ambientes,
nos quais os indivíduos operam.
A competência cívica, e particularmente o conhecimento de conceitos e
estruturas sociais e políticas (democracia, justiça, igualdade, cidadania e
direitos civis), equipa indivíduos para se envolverem numa participação ativa
e democrática.
Interesso-me e informo-me sobre atividades políticas, sociais, cívicas ou ambientais.
Agradeço se as pessoas se envolverem nestas atividades, mas não se envolverem
ativamente..
Estou interessado e informado sobre atividades políticas, sociais, cívicas ou
ambientais. Desenvolvo os meus próprios pontos de vista e opiniões sobre iniciativa e
tópicos neste campo.
Eu próprio participo em atividades políticas, sociais, cívicas ou ambientais e
desenvolvo as minhas próprias ideias e opiniões sobre como gosto de me envolver,
também em áreas ou atividades novas para mim..
Estou envolvido regularmente em atividades políticas, sociais, cívicas ou ambientais.
Tenho conhecimento profundo nestes campos e gosto de expressar publicamente os
meus pontos de vista.

Sentido de Iniciativa e Empreendedorismo
Descrição

O sentido de iniciativa e competência do empreendedorismo é a capacidade
de transformar ideias em ação, com ênfase na criatividade, inovação e
tomada de risco, bem como na capacidade de planear e gerir projetos de
forma a alcançar objetivos.
Ao desenvolver a sua competência nestes domínios, irá apoiá-lo em estar
atento ao seu contexto e ser capaz de aproveitar oportunidades nas suas
vidas. A sensibilização para os valores éticos e a promoção da boa governação
devem acompanhar esta competência.
Sou capaz de pensar criativamente e de encontrar soluções para os problemas que
enfrento. Sou capaz de fazer tempestade cerebral num ambiente de grupo e de criar
ideias inovadoras com a ajuda de outros; no entanto, eu não sou tão bom em colocar
estas ideias em ação.
Sou capaz de pensar criativamente e de encontrar soluções para os problemas que
enfrento. Consigo criar ideias inovadoras sozinha; no entanto, eu não sou tão bom em
colocar estas ideias em ação.

Sou capaz de pensar criativamente e de encontrar soluções para os problemas que
enfrento. Consigo arranjar ideias inovadoras sozinha. Posso pôr estas ideias em ação
na minha vida pessoal..
Sou capaz de pensar criativamente e de encontrar soluções para os problemas que
enfrento. Posso criar ideias inovadoras sozinha e posso melhorar e rever estas ideias.
Posso pôr estas ideias em ação na minha vida pessoal e social/escolar..

Consciência cultural e expressão
Descrição

A consciencialização e expressão cultural envolvem a valorização da
importância da expressão criativa de ideias, experiências e emoções num
conjunto de meios de comunicação. Estes incluem música, artes
performativas, literatura, artes visuais e assim por diante.
Gosto quando as pessoas se expressam, ou participam em atividades culturais
(música, escrita, representação, teatro, design, etc..).
Sei quais as atividades culturais que gostaria de frequentar e que não gostaria. Tenho
uma opinião explícita sobre tais assuntos.
Eu próprio gosto de participar em atividades culturais e expressivas. Gosto de me
juntar a tais atividades. Estou a participar ativamente.
Sou bom em atividades culturais expressivas. As pessoas que conheço pedem-me
para o fazer por eles, ou por eles. Acham que sou bom nisso.

Anexo 3: Uma experiência GRT completa – uma lição sobre a Índia, adaptada com a utilização
de todas as ferramentas
Introdução – explicação do processo, que decorreu durante a formação online GRT
A formação online GRT teve como objetivo formar todos os professores participantes com todas as
ferramentas incluídas no programa de formação, independentemente da preferência inicial que
tenham declarado no início do seu envolvimento no projeto. A ideia por trás disto é que expandir e
aprofundar o conhecimento em todas as ferramentas desbloquearia um potencial para oferecer
combinações de ferramentas ao modificar planos de aulas, o que seria extremamente benéfico para o
grupo alvo final.
O processo de formação online foi organizado de forma a levar os participantes através de sessões
teóricas, apresentando uma respetiva ferramenta, seguida de trabalho assíncronos com um único
plano de aulas (sobre geografia indiana, entregue em língua EN) e com a utilização da ferramenta/s
que acabam de ser apresentadas. Para tornar ainda mais claro, o primeiro dia da formação online foi
dedicado a apresentar a sala de aula virada e as metodologias futuras de sala de aula. Durante o em

vários dias, os participantes tiveram de trabalhar com o plano de aulas da Índia utilizando as
metodologias de sala de aula e/ou futuras em sala de aula e fornecer aos coordenadores as suas visões
para adaptações de aulas. Ao mesmo tempo, os coordenadores, responsáveis pelas referidas
ferramentas, tiveram de apresentar a sua própria proposta de adaptação, resumir as propostas de
adaptação que chegam dos professores e fazer uma apresentação a todo o grupo durante a sessão
online sincronizada seguinte.
Foi assim que passamos por todas as ferramentas, trabalhando com um único plano de aula.
No final da formação, os especialistas do projeto já estavam a observar, com grande prazer e
satisfação, que os professores estavam a misturar ferramentas e a proporcionar adaptações de aulas,
que não podiam limitar-se apenas a uma ferramenta. As ideias foram mais do que inspiradoras e as
ferramentas tornaram-se insustentávelmente ligadas às ofertas educativas que os professores
participantes estão prestes a usar com os seus alunos.

O plano de aula original
Título do conjunto de planos/unidade de aulas:

Geografia do Subcontinente Indiano

Disciplina escolar

Geografia / Inglês

Professor/escola/país propondo o plano de aulas:

Roberta Turchi / Susanna Pelagatti
I.C. Pier Cironi – Prato
Italy

Nível de aprendizagem

6

Objetivos e resultados de aprendizagem
Os estudantes vão aprender os nomes de países, cidades, montanhas, rios e
corpos de água no subcontinente indiano.
● Os estudantes vão desenhar um mapa da Índia.
● Os alunos poderão localizar todos os lugares e características no mapa.
●

Objetivos linguísticos
●

Os alunos aprenderão a pronunciar e soletrar cerca de 20 nomes apropriados.

Fundo/raciocínio
O estudo da Índia Antiga é um dos padrões para estudos sociais do 6º ano. Aprender a
geografia atual da Índia, Paquistão e região circundante serve um propósito educativo
útil para a compreensão dos acontecimentos mundiais atuais, e torna os seus estudos
do mundo antigo mais relevantes.

Durante a aula
"Ok pessoal, abram o livro de geografia na página 84. Hoje falaremos da Índia":
Usando o projetor superior, o professor desenha um mapa rápido e confuso numa
transparência, começando com uma grande forma de V. Em seguida, usando um mapa
real da Índia como um guia, o professor desenha características geográficas e escreve
em seus nomes. Os alunos seguem e professor e fazem os seus próprios mapas ao
mesmo tempo. Para algumas características, o aluno aprende dois nomes diferentes,
que são mostrados entre parênteses.

“A Índia é uma vasta península no Sul da Ásia que se estende até ao Oceano Índico e
está situada entre latitudes 8'4' e 37'6' norte e longitudes 68"7' e 97"25' leste. Faz parte
de uma área muitas vezes referida como "O Subcontinente". As fronteiras terrestres da

Índia estão no norte com o Paquistão, Nepal, Bangladesh, Butão, Birmânia e China. A
oeste, leste e sul está rodeada por mares: o Mar Arábico e a Baía de Bengala fazem
parte do Oceano Índico.
A Índia tem uma área de 3,3 milhões de km quadrados. A área do Reino Unido é de
250.000 km quadrados. O nome Índia vem do rio Indus, que agora está inteiramente
dentro do Paquistão. A palavra hindi para a Índia é Bharat. A Índia é responsável pela
maior parte do subcontinente indiano, situada no topo da placa tectónica indiana, uma
parte da placa indo-australiana. Os processos geológicos definitivos da Índia
começaram há 75 milhões de anos, quando a Placa Indiana, então parte do
supercontinente sul gondwana, iniciou uma deriva para nordeste causada pela
propagação do fundo do mar para o sudoeste, e mais tarde, sul e sudeste. A placa
indiana original sobrevive como a Índia peninsular, a parte mais antiga e
geologicamente mais estável da Índia. Estende-se até ao norte, até que as cordilheiras
Satpura e Vindhya, no centro da Índia. O litoral da Índia mede 7.517 quilómetros de
comprimento; desta distância, 5.423 quilómetros (3.400 mi) pertencem à Península
Índia e 2.094 quilómetros (1.300 mi) às cadeias insulares de Andaman, Nicobar e
Lakshadweep. De acordo com os gráficos hidrográficos navais indianos, a costa
continental consiste no seguinte: 43% de praias arenosas; 11% de praias rochosas,
incluindo falésias; e 46% lamacentos ou praias pantanosas. O clima indiano é
fortemente influenciado pelos Himalaias e pelo Deserto de Thar, ambos impulsionando
as monções de verão e inverno económicas e culturais. Os Himalaias evitam que ventos
katabáticos frios da Ásia Central sofam, mantendo a maior parte do subcontinente
indiano mais quente do que a maioria dos locais em latitudes semelhantes. O deserto
de Thar desempenha um papel crucial na atração dos ventos de monção de verão do
sudoeste carregados de humidade que, entre junho e outubro, proporcionam a maioria
das chuvas da Índia. Quatro grandes agrupamentos climáticos predominam na Índia:
tropical molhado, tropical seco, húmido subtropical e montane. As temperaturas na
Índia aumentaram 0,7 °C (1,3 °F) entre 1901 e 2018. As alterações climáticas na Índia
são muitas vezes consideradas a causa. A retirada dos glaciares do Himalaia afetou
negativamente o caudal dos principais rios do Himalaia, incluindo o Ganges e o
Brahmaputra. De acordo com algumas projeções atuais, o número e a gravidade das
secas na Índia terão aumentado significativamente até ao final do presente século.
Estas são as principais características:
●
●
●
●
●

Países: Sri Lanka (Ceilão), Bangladesh, Paquistão, Afeganistão, Nepal, Butão, Tibete,
China.
Cidades: Bombaim (Mumbai), Calcutá, Nova Deli, Agra, Calcutá
Rios: Krishna, Narmada, Godavari, Ganges, Indus, Brahmaputra
Corpos de água: Baía de Bengala, Mar Arábico
Outras características: Himalaias, Monte Everest, Ghats Orientais, Ghats Ocidentais"

Método de ensino
O professor pode usar mnemónicas para ajudar os alunos no processo de recordação:
●
●
●
●
●

Ganges (soa a Gandhi);
Krishna (soa como Natal);
Butão (é nas montanhas, por isso é preciso usar botas lá);
Narmada (soa a Nárnia);
etc.

Avaliação formativa
Os professores podem usar um mapa de desenho manual sem nenhum dos nomes
inseridos para que os alunos possam ser questionados sobre os nomes e
redesenhar os seus mapas da memória. No dia seguinte, o professor poderia fazer
um teste, no qual cada aluno tem que começar a partir de uma folha de papel em
branco. A maioria deles certamente se lembrará de todos ou da maioria dos
nomes.

Materiais
●
●
●
●
●
●

mapa detalhado do subcontinente indiano (a partir do livro)
transparências em branco
papel extra
projetor de sobrecarga
quadro branco
marcadores secos (para escrever nomes e mnemónicas)

As adaptações:
Resumo das contribuições dos professores, com base no grupo flip the Future + Todas as
contribuições dos professores conforme o que foi apresnetado

Título do conjunto de planos/unidade de aulas:

Geografia do Subcontinente Indiano

Disciplina escolar

Geografia / Inglês

Professor/escola/país propondo o plano de aulas:

Roberta Turchi / Susanna Pelagatti
I.C. Pier Cironi – Prato
Italy
6

Nível de aprendizagem

Plano de Aula
Tradicional
Objetivos e
resultados de
aprendizagem
●

Os estudantes vão
aprender os nomes
de países, cidades,
montanhas, rios e
corpos de água no
subcontinente
indiano.

●

Os estudantes vão
desenhar um mapa
da Índia.

●

Os alunos poderão
localizar todos os
lugares e
funcionalidades no
mapa.

Objetivos
linguísticos
●

Os alunos vão
aprender a
pronunciar e
soletrar cerca de 20
nomes
apropriados.

Plano de Aula Adaptado através
da Metodologia Flip the Future
Objetivos e resultados de aprendizagem
Era quase impossível uniformizar os objetivos de aprendizagem e
os resultados indicados nos materiais fornecidos pelos
participantes na Formação de Pessoal (os objetivos e resultados da
aprendizagem dependem da forma como os professores
pretendem estruturar a lição), mas concordo totalmente com Elina
Ferdinadova: demasiados objetivos para uma lição (em particular
para uma lição baseada na Metodologia Flip the Future)

Objetivos linguísticos
Mais uma vez, dependerão da estrutura da lição (nenhuma
indicação padrão dos objetivos linguísticos seria possível)

Background/racionalidade
O estudo da Índia Antiga é um dos padrões para estudos sociais do 6º ano. Aprender a geografia
atual da Índia, Paquistão e região circundante serve um propósito educativo útil para a
compreensão dos acontecimentos mundiais atuais, e torna os seus estudos do mundo antigo mais
relevantes.

Antes das aulas

Antes das aulas

Nenhuma atividade
específica é necessária antes
da aula

Equipa grega:
O professor cria um vídeo ou encontra já feito um com informações
sobre a Índia, possivelmente acompanhado por uma parede de
palavras ou apps de aprendizagem para garantir que os alunos
venham à sala de aula com conhecimento suficiente sobre a Índia.
Equipa romena:
O professor fornece aos alunos uma série de links de aterragem
para textos informativos sobre a Índia.

Durante a aula
“Ok pessoal, abram o livro de
geografia na página 84. Hoje
falaremos sobre a Índia”:

Durante a aula
Pede-se aos alunos que realizem uma (ou mais) das seguintes
atividades:
1.

Pesquisa na Internet:
Todorka Pavlova

Usando o projetor superior,
o professor desenha um
mapa rápido e confuso numa
transparência, começando
com uma grande forma de V.
Em seguida, usando um
mapa real da Índia como um
guia, o professor desenha
características geográficas e
escreve em seus nomes. Os
alunos seguem e professor e
fazem os seus próprios
mapas ao mesmo tempo.
Para algumas características,
o aluno aprende dois nomes
diferentes, que são
mostrados entre parênteses.

●
●
●

quem e quando descoberto a Índia?
por que a Índia era um país colonial
Que problemas tem a população relacionada com a
nutrição
e
os
cuidados
de
saúde?

2. Brainstorming
Patrizia Molignano
●

unicidade geográfica e geológica da Índia teve um
impacto no seu clima e na sua sociedade: quais são
as razões?

3. Trabalhos em grupo
Equipa romena (I)
Professor divide a turma em grupos e pede aos alunos para
lerem os materiais fornecidos e preencherem um gráfico
informativo
Equipa romena (II)

●
●
●
●

Investigação
Criação
Troca de ideias
Apresentação
Equipa grega
O professor desenha um mapa sobre a Índia e cada grupo
fala um pouco sobre o aspeto que já estudaram e tenta
colocar o que aprenderam no mapa com a ajuda dos
professores
Equipa portuguesa

●

●
●
●

Professor sugere investigação em grupo baseada numa
questão de condução e fornece aos alunos algumas
ligações para apoiar o processo de aprendizagem
Os alunos preparam o seu trabalho em grupo em casa
Os estudantes partilham a sua investigação com outros
grupos
Os alunos apresentam o seu trabalho final à aula com o uso
de ferramentas TIC
Elina Ferdinadova (Bulgaria)
Os estudantes dividem-se em grupos: cada grupo tem de
se concentrar numa parte específica do subcontinente
indiano, descobrindo quais são os países do seu sector e
quais são as suas capitais. Um representante por grupo
partilha o que o grupo descobriu durante o trabalho de
grupo.

4. Utilização de aplicativo educativo
Margarita Farlinkova (Bulgaria)
Os alunos usam Learning Apps (https://learningapps.org/)
para procurar informações, para extrair as peças de
informação mais importantes e para incluir os principais
conceitos em palavras cruzadas, um jogo de palavras para
encontrar palavras ou um jogo de termos e imagens
correspondentes.
Georgina Pepieva (Bulgaria)
O professor convida alunos a criar o seu próprio e-book
usando
BOOKCREATOR. (https://app.bookcreator.com/sign-in).
Os alunos têm liberdade total e podem usar informação
de enciclopédias.
Exemplo: https://tinyurl.com/yckthk9y

5. Storytelling
Equipa portuguesa
O professor conta uma história sobre a influência
portuguesa na Índia através das descobertas do século
(Vasco da Gama)
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Avaliação
formativa

Depois das aulas

Os professores podem usar
um mapa de desenho manual
sem nenhum dos nomes
inseridos para que os alunos
possam ser questionados
sobre os nomes e redesenhar
os seus mapas da memória.
No dia seguinte, o professor
poderia fazer um teste, no
qual cada aluno tem que
começar a partir de uma
folha de papel em branco. A
maioria deles certamente se
lembrará de todos ou da
maioria dos nomes.

Equipa romena

Avaliação pelos pares

O professor pede aos alunos para fazerem um questionário de 7
perguntas no Quizziz (https://quizizz.com/) para os outros grupos
responderem.
Avaliação do professor/conhecimento
●

Equipa grega
O professor fornece aos alunos uma atribuição de quiz
para avaliar os seus conhecimentos adquiridos

●

Georgina Pepieva (Bulgária)
O professor imprime cartões de memorandos com
imagens sobre a Índia, para que – através da visualização –
os alunos consolidem o que têm vindo a aprender.

●

Elina Ferdinadova (Bulgária)
Mini mapa da Índia: os estudantes têm de marcar o que foi
omitido no mapa.

●

Equipa romena
O professor envolve os alunos num teste sobre as
principais características da Índia. O teste está preparado
em Kahoot! (kahoot.com/).

Siga o link para a recolha de todas as contribuições individuais.

Resumo das contribuições dos professores, com base no Desenho do seu grupo de
ferramentas. Todas as contribuições dos professores conforme fornecido

Siga o link para todas as contribuições individuais.

Resumo das contribuições dos professores, com base em Histórias para recordar grupo de
ferramentas + Todas as contribuições dos professores conforme fornecido

Todas as contribuições dos professores e dos peritos, conforme fornecido
Siga o link para descarregar o pacote de criações, que foram oferecidos para esta ferramenta.
Aqui, como um pequeno presente, a canção da Índia, criada por Konstantin Kuchev.

https://youtu.be/wSFf9cNsonw

"O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um averbamento
do conteúdo, que reflete apenas os pontos de vista dos autores, e a Comissão não pode ser
responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações que lhe
contêm..“

