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DISSEMINAÇÃO – FASE II

Comunicação dos resultados das 

aprendizagens dos participantes

Mobilidades individuais para fins de 

aprendizagem em Educação e Formação 



OS PARTICIPANTES



Enhancing

Motivation Strategies

in the Contemporary

Classroom

Split, Croácia
2021 
2 docentes

01. Project-based

learning: setup, 

integration and

reflection

Berlim, Alemanha 
2021
2 docentes

02.

CURSOS ESTRUTURADOS



Flipped Classroom

Florença, Itália
2021 
2 docentes

03. English for teachers 

& Staff

Dublin, República da Irlanda
1 docente 
1 Assistente Operacional
1 Assistente Técnica

04.

CURSOS ESTRUTURADOS



Enhancing 

motivation strategies 
in the contemporary 

classroom

01.

Docentes: Carla Abreu e Carlos Machado



Temática: “O professor do séc. XXI”

Características:

● Pertinente;

● Previdente (antecipa cenários);

● Ativo/Comprometido;

● Colaborativo;

● Sociável;

● Centrado no aluno;

● Surpreendente;

● Em constante aprendizagem.



Funções:

● Quebra  de rotinas/ a “gamificação”;

● Desautomatização das experiências;

● Efeito de surpresa e de motivação;

● Facilitação da descoberta;

● Promoção do raciocínio “outside  the box”;

● Envolvimento ativo dos/as discentes;

● Implicação ativa na aprendizagem/ 

feedback constante;

● Favorecimento da comunicação;

● Monitorização das reações face às tarefas 

promovidas.

Temática: A criatividade na sala de aula



Temática: O uso da fotografia  na sala de aula

Vantagens:

● Atenção ao detalhe  e ao pormenor;

● Desenvolvimento da competência 

de interpretação de imagens;

● Aprendizagem da importância da 

cor, do enquadramento e da 

perspetiva;

● Construção de portefólios e a 

construção de mensagens pela 

elaboração de séries temáticas;

● Implicação ativa na aprendizagem;

● Pensamento crítico (análise de 

conteúdos subliminares).



Atividade: Storytelling (Contar histórias)

Permite:

● Relacionar conhecimentos com 

experiências pessoais – o aluno costuma 

memorizar tais momentos/situações;

● “Contar” conteúdos/matérias de um 

modo mais aliciante aos alunos;

● Abordar conteúdos gramaticais, de uma 

forma contextualizada;

● Estimular a criatividade e a imaginação.

Passos:
● Planificação;

● Redação;

● Revisão/correção/aperfeiçoamento.



Atividade: Drama (Teatro)

Permite:

● A participação ativa dos alunos;

● O desenvolvimento da comunicação 

verbal e não verbal;

● A melhoria das competências sociais;

● O aumento da empatia;

● O enfâse a diferentes áreas do 

currículo;

● A avaliação pela observação.



Ferramenta: Os benefícios do vídeo na sala 
de aula - VITA

Permite:

● edição de vídeo em telemóveis.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snowcorp.vita&hl=en&gl=US


Ferramenta: Gamificação = aprendizagem 
e diversão - Jeopardy

Jogo:

● ideal para rever conteúdos sobre

diferentes temas e tópicos.

https://jeopardylabs.com/


Ferramenta: Apresentação - (Adobe) 
Creative Cloud Express

Permite:

● edição e criação de diversos 

conteúdos digitais.

https://www.adobe.com/express/


Permite:

● edição de fotografias em 

telemóveis.

Ferramenta: Apresentação - Snapseed

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed&hl=en&gl=US


Temática: “What makes a good teacher 
great?”

A great teacher:

● eats apples*…

* Num futuro workshop, explicaremos o significado disto aos interessados...

☺



Project-based 

learning: setup, 

integration and 
reflection

02.

Docentes: Armida Machado e Etelvina Silva



Metodologia: PBL – Project Based Learning

Metodologia de projeto:

● Os alunos adquirem conhecimento e 

competências, trabalhando durante 

um período de tempo,  investigando 

e respondendo a questões reais, 

problemas ou desafios.



PBL: Aprendizagem centrada no aluno

● Trabalho colaborativo;

● Partilha de ideias;

● Interação;

● Discussão;

● Brainstorm;

● Interdisciplinaridade…



PBL: Competências do século XXI



● Proficiência em línguas 

estrangeiras;

● Licenciatura;

● Certificados;

● Programação de 

computadores;

● Manuseamento de 

máquinas;

● …

● Comunicação;

● Flexibilidade;

● Liderança;

● Trabalho de equipa;

● Gestão de tempo;

● …

PBL: Hard e soft skills



PBL: em etapas

● Questão inicial;

● Público-alvo;

● Desenhar o projeto;

● Fazer escolhas;

● Criar um horário;

● Avaliar o resultado.



Flipped 

Classroom

03.

Docentes: Isabel Machado e Manuel aguiar



Metodologia: Flipped Classroom

Possibilita:

● Cultura de aprendizagem;

● Ambiente flexível;

● Aprendizagem ao ritmo do aluno;

● Intencionalidade dos conteúdos.



Flipped Classroom: 
Ferramentas facilitadoras - Nearpod

Permite:

● Criar aulas com recursos multimédia; 

● Interagir com os alunos;

● Monitorizar a aprendizagem dos 

conteúdos;

● Promover o trabalho autónomo.

https://nearpod.com/


Flipped Classroom: 
Ferramentas facilitadoras - TEDEd

Permite:

● Criar e partilhar aulas interativas a partir

de um vídeo;

● Construir atividades com questões

abertas e/ou de escolha múltipla,

informação complementar, discussão

online de um tema…);

● Promover o trabalho autónomo.

https://ed.ted.com/


"The main hope of a nation lies in the 
proper education of its youth."

—Desiderius Erasmus
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