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BEM-VINDO AO MÓDULO ITELAB:
CONSTRUIR A APRENDIZAGEM

Bem-vindo ao módulo ITELab “Construir a aprendizagem”. O módulo foi concebido para um uso
abrangente e não apenas para professores/futuros professores de TIC; foi concebido de modo a ser
relevante para um amplo leque de futuros professores/professores em formação.
Sugerimos que as atividades e os materiais referidos abaixo possam oferecer a base, ou parte dela,
para realizar uma formação de 6 semanas com futuros professores; recomendamos que, durante a
formação, os futuros professores tenham experiência de intervenção numa escola.
Os manuais ITELab atuam como um ponto de referência para as atividades sugeridas e baseiam-se
na experiência coletiva existente na parceria do projeto ITELab. Estes manuais não devem ser
encarados como uma “receita”, mas devem ser utilizados como ponto de referência e orientação
para a realização de atividades locais.
O breve módulo ITELab “Construir a aprendizagem” foi concebido para apoiar quem pretende
utilizar a presente abordagem, ou parte dela, para integrar recursos ITELab nos seus cursos. O
módulo apresenta uma visão geral da filosofia ITELab subjacente e uma descrição das estruturas de
trabalho, das atividades e de eventuais mecanismos de avaliação. O manual sofreu agora a sua
última revisão, à luz de três experiências beta/piloto.
Esperamos que o manual, agora na sua versão final, ofereça aos formadores de professores e a
professores em formação um bom ponto de partida para o desenvolvimento de uma melhor
utilização das tecnologias para fins pedagógicos, e que os leitores desfrutem do trabalho com os
materiais apresentados.

Conor Galvin (Doutor)
Líder do grupo UCD ITELab,
2017-19
Outubro de 2019

1

Manual ITELab Módulo B (versão final) Outubro 2019

RESUMO DO MÓDULO:
Construir a aprendizagem.
Síntese das atividades e conteúdos
UNIDADE/SEMANA

TEMA

1ª Semana

No que consiste a construção da aprendizagem e por que nos diz
respeito?
•
Um estudo sobre a natureza e o valor da construção da
aprendizagem

2ª Semana

c21 Aprendizagem: ensino e aprendizagem inovadores:
•
O que são “práticas de ensino inovadoras”?
•
Quais são as características de um “educador do século XXI”?
•
Quais são as características de um “aluno do século XXI”?
•
Que fatores da escola e do sistema educativo melhor apoiam
práticas de ensino inovadoras?

3ª Semana

Aprendizagem mais profunda; o uso da tecnologia para auxiliar a
aprendizagem;
•
“Desconstrua” um dos exemplos disponibilizados de uma aula
extremamente bem-sucedida.
•
Compare os seus resultados com os de um modelo fiável de uso
de tecnologia, como o TPACK.
•
Sublinhe questões como: quando, como e quanto?

4ª Semana

Construir melhor; utilizar conhecimentos de design.
•
Elabore e desenvolva uma aula que se baseie nos materiais
relevantes de um kit do eTwinning EUN.
•
Teste o produto através de um processo de revisão pelos pares,
como a prática reflexiva.

5ª Semana

Aprendizagem baseada em problemas (PBL); obter uma vantagem
competitiva técnica
•
Explorar a PBL e os elementos essenciais para desenvolver
experiências de aprendizagem
•
Trabalhar nos cinco princípios de conceção da PBL durante o
planeamento
•
As características da avaliação e aprendizagem autênticas
Projetos colaborativos online; questões e práticas.
•
Identifique as abordagens pedagógicas ou estilos de
aprendizagem que foram utilizados neste projeto.
•
Que questões de sensibilidade cultural ou ética suscitam este
projeto?
•
Identifique os elementos que, reunidos, fizeram deste projeto
um êxito.

6ª Semana

Tipo de avaliação
Desenvolvimento de
cenários de aula.
[Atribuído e avaliado a nível
local]
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Descrição da avaliação

Será avaliada a conceção, a produção, a
mobilização de recursos e a verificação de
qualidade de um conjunto de cenários de
aprendizagem adequados a um grupo de alunos
num determinado contexto.
[SUGERIDO]
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% da nota final

100%

Prazos

Fim do módulo

MÓDULO B: Construir a aprendizagem
[3ECTS nível 3; configuração de horas de aulas e horas de trabalho relacionado com o projeto. Autoaprendizagem a
ser decidida a nível local]

Foco

Conceito

Construção
da
aprendizage
m para
futuros
professores

Concebido para:
desenvolver
compreensão, confiança
e boas práticas entre
futuros professores no
que diz respeito à
conceção e ao ensino de
aulas suportadas por
meios digitais.

Objetivos/res
ultados de
aprendizage
m
pretendidos

Áreas de competência

•

Desenvolver capacidade
prática relativa à
construção da
aprendizagem

•

Explorar o valor da
realização de cenários de
aprendizagem para futuros
professores/professores
em formação

•

Participação profissional;
comunicação, colaboração
e codesenvolvimento.

Avaliação

Será avaliada a
conceção, a produção,
a mobilização de
recursos e a
verificação de
qualidade de um
conjunto de cenários
de aprendizagem
adequados a um grupo
de alunos num
determinado contexto

Após a conclusão deste módulo, os participantes serão capazes de:
•

enfrentar os desafios de aquisição, (re)utilização e desenvolvimento de uma série
de materiais digitais de aprendizagem didáticos para utilização em contextos de
ensino;

•

planear, lecionar e avaliar aulas suportadas por meios digitais, demonstrando
elevados níveis de entendimento e competência no que diz respeito às práticas e
princípios pedagógicos e técnicos;

•

Identificar oportunidades e planear eficazmente atividades de aprendizagem e
atividades de aula que demonstrem usos de informática inovadores.

Os módulos ITELab estão enquadrados às áreas de competência do DigCompEdu, no qual cada uma é descrita em
termos da especificidade da competência e subsequentes aplicações, somando um total de 22 competências. Estas
áreas centram-se em diferentes aspetos das competências e atividades profissionais dos educadores. [Ver anexo 1]
Estas são:1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Empenho profissional; uso das tecnologias para comunicar, colaborar e no DP.
Recursos digitais; seleção, partilha e criação de recursos digitais.
Ensino e aprendizagem; Gerir e orientar o uso de tecnologias digitais no ensino e aprendizagem.
Avaliação; utilizar tecnologias e estratégias digitais para melhorar a avaliação.
Capacitar a aprendizagem; utilizar tecnologias digitais para melhorar a inclusão, personalização e
participação ativa dos alunos.
Promover a competência digital dos alunos; possibilitar aos alunos a utilização, de modo criativo e
responsável, das tecnologias digitais para a informação, comunicação, criação de conteúdos, bem-estar
e resolução de problemas.

Fonte: Relatório final do projeto DigCompEdu: Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores;
DigCompEdu, Redecker, C; Punie, Y (eds) (2017) EUR28775 EN.
1
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Unidade 1:
Semanas 1-2

FOCO DA UNIDADE: No que consiste a construção da aprendizagem?
•

A natureza e o potencial da construção da aprendizagem;

•

Reflexão acerca dos cenários de aprendizagem;

•

c21 Aprendizagem: ensino e aprendizagem inovadores.

A unidade 1 pretende oferecer a prática e os princípios fundamentais da construção da
aprendizagem, transferindo-os para as salas de aula e atividades de aprendizagem,
inseridas num formato de cenário de aprendizagem. O modelo presente pretende que o
futuro professor/professor em formação experiencie e pratique, com maior competência,
a utilização das TIC nos seus métodos.

1ª semana. No que consiste a construção da aprendizagem?
Início: assistam, de modo crítico, a um breve vídeo sobre a construção da aprendizagem,
gravado há algum tempo pelo Professor Grainne Conole:
https://www.youtube.com/watch?v=FaJrSwLL8Vg

Peça aos estudantes para terem atenção: à filosofia subjacente e à utilização pretendida
da estrutura conceptual e os seus sete elementos
Desenvolvimento: Em pequenos grupos, os estudantes discutem primeiro a natureza do
módulo e o “novo” raciocínio envolvido. Em seguida, visitam o sítio do Co-lab e exploram o
conceito de cenário de aprendizagem. (http://colab.eun.org/learning-scenarios).

Discutam a eventual utilidade desta abordagem e formato no desenvolvimento de planos
de aula e atividades. Elaborem uma apresentação com dois diapositivos ou um relatório
com as conclusões para partilhar com a turma.
Consolidação: Visitem o sítio do TPACK (http://tpack.org/) ou o sítio do DigCompEdu
(https://bit.ly/2zrfyb8). Discutam como um ou outro pode ser utilizado para acrescentar
maior valor ao desenvolvimento de cenários de aprendizagem.

Utilizem um Padlet (ou algo semelhante) para reunir as reflexões da turma inteira.
Seguimento: Individualmente, guardem uma versão pessoal do modelo de cenários de
aprendizagem. Personalizem tanto quanto for necessário. (https://bit.ly/2zS5xkg).

Desenvolvimento de capacidade/foco DigCompEdu: 2:1 Seleção de recursos digitais, 2:2
Criação e modificação de recursos digitais, 3:3 Aprendizagem colaborativa.
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2ª semana. c21 Aprendizagem: ensino e aprendizagem inovadores
Início: Discussão de plenário sobre a pergunta “o que é o ensino inovador”? Tendo como
ponto de partida a breve apresentação de Abd Karim Alias, analisem, em turma, os
mandamentos enumerados: https://www.youtube.com/watch?v=z_smSLnPLLY

Pensem se todos/alguns/nenhum destes têm relevância para a situação.
Desenvolvimento: 1. Assista ao vídeo do Relatório SMART Technologies aqui
https://bit.ly/2OTWd8u 2: Distribua os estudantes em pares ou em pequenos grupos
para elaborarem uma breve apresentação na idéia de capacidade de tecnologia da
educação. Sugira o white paper da SMART Technologies como uma fonte útil:
https://bit.ly/2tNz3pb 3: Sugira uma atividade a pares, de reflexão e de partilha, na qual,
individualmente, os estudantes pensam primeiro sobre as perguntas e, mais tarde,
colaboram com os elementos do grupo para discutir e refletir sobre os temas. 4: Partilhem
os resultados num Padlet ou algo semelhante.
Consolidação: Utilizando a lista do Padlet, realizem uma discussão de turma sobre as
visões realistas e irrealistas das salas de aula do século XXI. Peça aos estudantes para
identificarem uma série de sugestões que considerem favorecer a possibilidade de
disponibilizar este tipo de ambiente de aprendizagem aos alunos.
Seguimento:
Coloque uma pergunta-desafio como: Que fatores da escola e do sistema educativo
melhor apoiam práticas de ensino inovadoras? Sugira aos estudantes que consultem
relatórios de investigação como McMorrough et al (2016), disponível aqui:
https://bit.ly/2QMcYkk. Peça-lhes que escrevam um pequeno texto ou relato sobre o que
pensam que as escolas devem fazer para incentivar um compromisso com as tecnologias
do século XXI.

Desenvolvimento de capacidade/foco DigCompEdu: 1:2 Colaboração profissional, 1:3
Prática reflexiva, 2:1 Seleção de recursos digitais, 4:2 Análise de evidências.
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Unidade 2:
Semanas 3-4

FOCO DA UNIDADE: Ir ao encontro do desafio do design digital a nível
pessoal e com os alunos.
•

Aprendizagem mais profunda: o uso da tecnologia para auxiliar a aprendizagem;

•

Utilizar conhecimentos de design.

A unidade 2 aprofunda a discussão, pretendendo descobrir a forma como a construção e
o design podem aprofundar as experiências de aprendizagem e transferi-las para as salas
de aula em atividades de aprendizagem. Pretende-se incentivar e acompanhar os futuros
professores/professores em formação a realizar mais frequentemente experiências
pedagógicas que recorram às tecnologias.

3ª Semana. Aprendizagem mais profunda: o uso da tecnologia para incentivar a
aprendizagem
Início: Assistam e discutam o seguinte vídeo: Como se formam as correntes nos oceanos?
https://bit.ly/2wFBeeN

Peça aos estudantes para considerarem em particular: o modo como as imagens e as
breves mensagens online cumprem o objetivo da aula/vídeo e outros aspetos como a
música, a duração, etc.
Desenvolvimento: 1: Em grupos, peça-lhes que pensem em como poderiam integrar este
vídeo numa atividade de aprendizagem. Utilizem as descrições de cenários de aula para
orientar esta discussão. 2: Em grupos, desconstruam um dos exemplos de planos de aula
bem desenvolvidos. Peça a cada grupo para trabalhar num elemento ou fase do plano de
aula. 2: Partilhem os resultados da atividade e descrevam a utilidade desta abordagem e
formato no desenvolvimento de planos de aula e atividades.
Consolidação: Visitem o sítio do TPACK (http://tpack.org/). Peça aos estudantes para
considerarem de que forma as instruções contidas no TPACK poderiam ser utilizadas para
melhor compreender as tarefas de design, tal como o plano de aulas que analisaram.

Utilizem um Padlet (ou algo semelhante) para reunir as reflexões da turma inteira.
Seguimento: Coloque um desafio pós aula: Conceber um cenário de aprendizagem que
utilize um clipe de vídeo como os que foram utilizados durante a sessão de apresentação
de uma atividade de aprendizagem a um grupo de estudantes. Peça-lhes que partilhem
os resultados no sítio web ou blog da turma e que comentem, de forma construtiva e
antes da próxima sessão, um outro texto que lá encontrem.

Desenvolvimento de capacidade/foco DigCompEdu: 2:1 Seleção de recursos digitais, 2:2
Criação e modificação de recursos digitais, 3:3 Aprendizagem colaborativa.
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4ª semana. Construir melhor; utilizar conhecimentos de design

Início: Discussão plenária acerca da ideia de que é frequentemente melhor adquirir e
personalizar modelos de aprendizagem do que conceber de raiz; isto é especialmente
verdade quando se utilizam elementos digitais para suportar a aprendizagem.

Pensem se esta noção é relevante, inclusive na vossa situação. Coloque questões
relacionadas com as aulas “pré-concebidas” e os riscos que poderão representar.
Desenvolvimento: 1: Diga aos estudantes para visitarem o sítio dos kits de projeto do
eTwinning. (https://bit.ly/2MK4HiA) Dê-lhes tempo para explorarem o sítio. Conduza uma
discussão sobre a eventual utilidade destes materiais e de repositórios semelhantes de
materiais de ensino e atividades. 2: Sugira que trabalhem em temas/grupos de interesse
para selecionar um kit que possam vir a utilizar, num futuro próximo, num contexto de
aprendizagem. Peça-lhes que discutam e decidam o que devem incluir ou excluir das
sugestões oferecidas, explicando e justificando as decisões. 3: Em plenário, partilhem os
resultados.
Consolidação: Em turma, discutam a utilidade de possuir mecanismos de qualidade que
orientem atividades de inclusão/exclusão, como a que foi realizada. Sugira que consultem
e explorem o trabalho de Pollard sobre atitudes reflexivas; Pollard (2014)
https://bit.ly/2wDjh1t. Este consiste num processo de revisão pelos pares, baseado em
sete características-chave da prática reflexiva. Peça aos estudantes para identificarem
situações nas quais a utilização deste enquadramento pode auxiliar o planeamento e a
construção da aprendizagem.
Seguimento:
Coloque uma pergunta-desafio como: Quais são as vantagens e as questões mais
problemáticas da utilização de materiais de aula pré-concebidos?

Desenvolvimento de capacidade/foco DigCompEdu: 1:2 Colaboração profissional, 1:3
Prática reflexiva, 2:1 Seleção de recursos digitais, 2:2 Criação e modificação de recursos
digitais, 3:3 Aprendizagem colaborativa, 6.1 Promover a literacia mediática e informativa
dos alunos, 6.2 Promover a comunicação e colaboração digital entre os alunos.
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Unidade 3:

Semanas 5-6

FOCO DA UNIDADE: Problemas e projetos; tipos de design para uma melhor
aprendizagem.
•

Aprendizagem baseada em problemas (PBL); obter uma vantagem competitiva técnica;

•

Projetos colaborativos online; questões e práticas.

A unidade 3 centra-se na forma como as atividades de aprendizagem baseada em
problemas podem ser suportadas através de uma utilização cuidada da multimédia e da
tecnologia. Explorar-se-á ainda a forma como estas podem ser integradas na
aprendizagem e no ensino de modo a acrescentar valor à experiência de aprendizagem e
em como a participação em atividades de projetos online pode ser utilizada para
fortalecer as experiências dos alunos.

5ª Semana. Aprendizagem baseada em problemas (PBL): obter uma vantagem
competitiva técnica

Início: Assistam ao vídeo utilizado numa universidade europeia de renome para introduzir
os estudantes ao conceito e às práticas de aprendizagem baseada em problemas (PBL):
https://bit.ly/1MS80YC

Peça aos estudantes para refletirem se esta abordagem é relevante para o seu contexto
de ensino: desafie-os a detetarem os pontos positivos e negativos do modelo.
Desenvolvimento: 1: Introduza a turma aos cinco princípios da PBL, apresentados no
seguinte documento da Microsoft: https://goo.gl/19eRoF. 2: Em grupos, peça-lhes que
considerem a forma como estes princípios poderiam ser utilizados para orientar decisões
relativas à fase de atividades durante a construção de um cenário de aprendizagem.
Utilizem as descrições dos cenários de aula; utilizem, porventura, as instruções “Explore,
Map, Make e Remake” para orientar o trabalho de alguns grupos. 3: Partilhem os
resultados da atividade com o grupo inteiro.
Consolidação: Retomem o trabalho realizado anteriormente sobre Pollard e as atitudes
reflexivas; Pollard (2014) https://bit.ly/2wDjh1t. Em grupos, peça à turma para oferecer
uma revisão crítica da noção de PBL.
Seguimento: Coloque um desafio pós aula que consista em publicar um relatório no
FlipGrid sobre a seguinte questão: Quais consideram ser as duas ou três características
principais de uma “aprendizagem autêntica” e de que forma é que a PBL as auxilia? Peçalhes que partilhem o seu FlipGrid num fórum de turma.

Desenvolvimento de capacidade/foco DigCompEdu: 2:1 Seleção de recursos digitais, 2:2
Criação e modificação de recursos digitais, 3:3 Aprendizagem colaborativa.
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6ª semana. Projetos colaborativos online; questões e práticas

Início: Peça aos estudantes para analisarem o vídeo da SMART Technologies:
https://youtu.be/90ZRMvdn_ZQ.Os estudantes devem tomar notas antes de realizarem
uma atividade a pares, de reflexão e de partilha sobre o vídeo. As notas devem conter o
que consideram ser as principais abordagens pedagógicas e atividades de aprendizagem
utilizadas neste projeto.
Desenvolvimento: 1: Diga aos estudantes para visitarem o sítio da SMART Technologies.
(http://bit.ly/1RRgDpr) Peça-lhes que considerem, em particular, os argumentos a favor
do ecossistema Learning Suite. 2: Sugira que consultem a abordagem eficaz da SMART
Tecnhologies para a utilização de um ambiente de aprendizagem “remoto” como forma de
apoio a uma atividade de PBL em aulas de engenharia. 3. Gere um breve relatório em
formato pdf ou pptx sobre as descobertas do grupo. 4. Partilhem os resultados com um
SMART Learning Suite on-line, aqui: https://suite.smarttech.com.
Consolidação: Em turma, discutam os elementos que, reunidos, fizeram deste projeto um
êxito. Ainda em turma, discutam as dificuldades em conceber acesso a atividades como
estas para todos os alunos. Mostre à turma o sítio https://www.itu.int/en/ITUD/Digital-Inclusion/Pages/default.aspx, que expressa a necessidade e as formas
possíveis de começar a trabalhar no design de materiais mais inclusivos.
Seguimento:
Coloque uma pergunta-desafio como: Considera existirem questões de sensibilidade
cultural e éticas que projetos como este suscitem e que necessitem ser abordadas de
forma a acrescentar valor à aprendizagem? [Mencione a equidade e o acesso como
fatores consideráveis.]

Desenvolvimento de capacidade/foco DigCompEdu: 1:3 Prática reflexiva, 2:1 Seleção de
recursos digitais, 2:2 Criação e modificação de recursos digitais, 3:3 Aprendizagem
colaborativa, 5:1 Acessibilidade e inclusão 6.1 Promover a literacia mediática e
informativa dos alunos.
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Avaliação do
módulo

Organizada e enquadrada a nível local

Desenvolvimento de
cenários de aula;

Será avaliada a conceção, a produção, a mobilização de recursos e a
verificação de qualidade de um conjunto de cenários de aprendizagem
adequados a um grupo de alunos num determinado contexto. [SUGERIDO]

Aprendizagem suportada
por meios tecnológicos e
pedagógicos
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[Enquadrado e ajustado a nível local a uma oferta de 3 créditos ECTS.]
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ANEXO 1

Fonte: Relatório final do projeto DigCompEdu: Quadro Europeu de Competência Digital para
Educadores; DigCompEdu, Redecker, C; Punie, Y (eds) (2017) EUR28775 EN
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ANEXO 2
Ligação para o modelo de cenários de aprendizagem:

http://colab.eun.org/c/document_library/get_file?uuid=3a379a60-ef14-43d6-89f2d454cdb5004c&groupId=5897016
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ANEXO 3

Isenção de responsabilidade
O ITELab (Initial Teachers Education Lab) é um projeto de Aliança de Conhecimento entre
instituições de ensino superior e a indústria para promover a inovação e o intercâmbio de
conhecimentos na formação inicial de professores (ITE) Número do projeto: 575828-EPP-12016-1-BE-EPPKA2-KA. O projeto foi cofinanciado pelo programa Erasmus+ da Comissão
Europeia entre janeiro de 2017 e dezembro de 2019.
Este manual foi elaborado com o apoio financeiro do programa Erasmus+ da União Europeia.
Esta publicação reflete exclusivamente as opiniões dos seus autores e a Comissão Europeia
não poderá ser responsabilizada por qualquer utilização que possa vir a ser feita da
informação nela contida.
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