
 
 

 
 

Formação: 
 

“A aprendizagem colaborativa e cooperativa: um processo para o sucesso” 
 

 
Objetivos 

 
 

 Refletir sobre as práticas no sentido de contribuir para mudanças que possibilitem 

diferenciar e organizar o trabalho dos alunos garantindo o sucesso  

 Desenvolver metodologias que possam dar alguns contributos para a promoção da 

qualidade do ensino e da aprendizagem e treinar estratégias que permitam aos 

professores uma gestão diferente do trabalho em aula.  

 Treinar algumas estratégias e métodos da aprendizagem cooperativa e colaborativa e, 

sobretudo, perceber que a aprendizagem cooperativa encoraja a participação ativa dos 

alunos no processo de aprendizagem e promove a descoberta do conhecimento por 

parte dos alunos. 

 Compreender que a aprendizagem cooperativa engloba um conjunto de atividades que 

facilitam a aquisição e o desenvolvimento do conhecimento permitindo que os alunos se 

envolvam na tarefa que estão a desempenhar e discutam o processo de aprendizagem. 

 

Conteúdos 
 
 

Os conteúdos a desenvolver nas sessões conjuntas serão: 

 Como se aprende? Ritmos e estilos de aprendizagem 

 Modelos Pedagógico-didáticos: aspetos a considerar 

 A aprendizagem cooperativa e colaborativa – o que é? 

 Quais os seus eixos orientadores e princípios fundamentais? 

 Como se desenvolve na escola? 

 As potencialidades do método cooperativo: vantagens e desvantagens 

 Análise de casos práticos e construção de dispositivos 

 

• Outros métodos ativos: 

- Ensino pela descoberta 

- Pedagogia por objetivos 

- Pedagogia por competências 

- Pedagogia por situação-problema 

- Pedagogia Diferenciada: o que é? Como? 

 

 Conceber dispositivos de diferenciação: Organizar a intervenção 

 

 



Formador 
 

Fernando Melo Lima 
 
 
 

Calendarização On-Line 
 

19 e 26 de abril, 3, 10, 17 e 24 de maio, das 18h30 às 21h30 - Horas síncronas. 

3, 10, 17 e 24 de maio das 21h30 às 23h00 - Horas assíncronas (o último dia com mais 30 min)  

 

 

 

Horas | Acreditação 
 

Curso de Formação – 25 horas 

(18 horas síncronas + 7 horas assíncronas) 
 
 

Destinatários 
 

Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Educação Especial 
 
 
 

Plataforma a utilizar 
 

ZOOM 


