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1. A pessoa/ aluno no 
centro da aprendizagem

2. A aprendizagem é de 
natureza social

3. As emoções são parte 
integral da aprendizagem

4. A aprendizagem 
deve ter em conta as 
diferenças individuais

5. O esforço com sentido 
de todos os alunos é a 
chave da aprendizagem

6. A avaliação contínua e 
formativa favorece a 
aprendizagem

7. Aprender implica 
construir ligações 
interdisciplinares

7 princípios aprendizagem 3 dimensões de melhoria

A – Trabalhar o 
núcleo pedagógico:

• Recursos /Local

• Alunos
• Conteúdos
• Professores

B- Aprendizagem 
organizacional 
(escola capaz de partilhar 
internamente e de se 
organizar em função de 
objetivos comuns)

C- Cooperação 
com o meio 
(EE, Parcerias,…)

A

B
C

Na adolescência o córtex frontal 
está em mudança – período crítico. 
Só aos 20 anos atinge maturidade. 

Rapazes ocorre mais tarde. 

A partir dos 2 anos o 
cérebro atinge  85% do 

seu peso

APRENDER SIGNIFICA FAZER MAIS 
LIGAÇÕES ENTRE OS NEURÓNIOS

O CÉREBRO É PLÁSTICO 
• É possível melhorar capacidades inatas. 

• AS ÁREAS PODEM MUDAR DE FUNÇÃO (ou 

seja podemos modificar o uso das áreas do 
cérebro, mesmo com problemas biológicos)
• Há “janelas de oportunidade” de 

aprendizagem – ex. Linguagem. 

HÁ PROCESSOS 
INCONSCIENTES

AS EMOÇÕES ACONTECEM 
ANTES DA RAZÃO

A INTERAÇÃO SOCIAL 
MELHORA SAÚDE E 

APRENDIZAGEM EM 
QUALQUER IDADE

O que sabemos sobre 
educação?

Quadro I – Que estratégias mais influenciam a 
aprendizagem? (VisibleLearning.org)

# Estratégias

Professor

1 Eficácia coletiva dos professores (colaboração)

3 Expectativas do professor em relação ao aluno

Estratégias de ensino-aprendizagem

4

Análise de tarefas cognitivas / design do processo instrucional -

decomposição de competências complexas; sequências de aprendizagem; 

análise de estratégias cognitivas; identificação de regras e padrões em 

tarefas complexas

5 Resposta à intervenção – “screening” + valor do feedback

7
Método do Puzzle (aprendizagem cooperativa) – divisão em grupos para 

aprendizagem; grupos de especialistas e regresso aos grupos originais.

8 Programas de mudança conceptual (exploração das conceções prévias)

10 Integração com conhecimentos anteriores

13 Vídeos de revisão de conhecimentos ou micro-aprendizagem

14
Trabalho de transferência de competências – metacognição e 

autorregulação

15 Discussão de sala de aula
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ASSEMBLEIA DA ESCOLA DA PONTE

CONTEXTUALIZAÇÃO
Todas as 6.ª feiras de tarde, todos os alunos e professores reúnem no 
auditório para uma assembleia totalmente liderada por alunos. Este 
momento completa a vivência democrática que é o projeto educativo 
da escola, reunindo quase 300 pessoas, aberta à comunidade e visitas, 
onde se discute toda a vida da escola, mas acima de tudo se faz 
aprendizagem de convivência e respeito pela opinião. Todos os órgãos 
são eleitos e mantém-se desde o início do ano. 

ORDEM DE TRABALHOS
Inicia-se pela leitura da ata (existem vários redatores na mesa), e sua 
respetiva aprovação com braço no ar, sendo que qualquer aluno é 
convidado a comentar a qualquer hora, bastando levantar o braço e 
esperar (por exemplo propor cantar os parabéns a um colega). 
Discutem-se as atividades onde diferentes alunos participaram, sendo 
aberto a comentário dos alunos. 
Podem ser apresentados trabalhos de diferentes níveis de ensino, 
sendo que todos respeitam e fazem comentários e críticas construtivas. 
Estas apresentações treinam a oralidade, mas também a articulação 
vertical com público desde JI a 9.º ano. 
Este momento encerra semana de aprendizagem. 

ASSEMBLEIA DE ESCOLA DIÁRIA
Oldfield Park Junior School (Bath)
CONTEXTUALIZAÇÃO
Todos os finais de dia, em 15 a 20 minutos, a 
escola reúne todos os alunos para discutir 
temáticas globais e fechar o dia de aprendizagem.

ORDEM DE TRABALHOS
Os professores coordenam os trabalhos, 
propondo temáticas que são apresentadas aos 
alunos e discutidas. É feito um balanço das 
aprendizagens. 

ASSEMBLEIA DE TURMA
CONTEXTUALIZAÇÃO
Nas aulas de Formação Cívica/ 
Cidadania debatem-se os problemas 
da turma e dos alunos. Liderada pelo 
professor em articulação com os 
alunos. 
ORDEM DE TRABALHOS
Dispositivo com “Correu bem e mal” 
e “decidimos” como registo das 
decisões da turma.

RECOMENDAÇÕES
• Deve haver uma ordem de trabalhos que oriente a reunião, 

evitando questões pessoais ou personalização dos problemas 
(discutir aspetos de turma ou escola) e que permita que todos os 
alunos sugiram temáticas (pode ser de forma anónima).

• Deve haver mecanismo para que todos possam tomar a palavra e 
manifestar a sua opinião com ordem e respeito. 

• A assembleia deve ter momentos positivos e de reforço, não 
podendo ser só discutidos aspetos que necessitem de melhoria.

• O respeito mútuo e discurso têm que ser trabalhados para que as 
críticas e participação sejam sempre em harmonia e ambiente 
assertivo. 

• Idealmente, devem ser os alunos a coordenar os trabalhos e deve 
haver um registo das decisões/ acontecimentos. 
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