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SOCIEDADE EM MUDANÇA



MUDANÇA NÃO É OPÇÃO



INOVAÇÃO PEDAGÓGICA



INOVAÇÃO PEDAGÓGICA

1. Estudante assume o protagonismo e aprende fazendo 
2. Professor muda de papel e trabalha em equipa com a turma
3. Comunidade efetiva e afetiva de aprendizagem
4. Interdisciplinaridade – Transdisciplinaridade 
5. Grupos variáveis de alunos 
6. O processo de aprendizagem é integral
7. A avaliação da aprendizagem transforma-se (formativa, auto, co, hetero)
8. Diversificar ferramentas/tecnologias (storytelling, virtual reality, gamification)
9. AI e Big data
10. Transformação do espaço físico
11. Avaliar o que fazemos
12. Acompanhar a mudança do professor

(Aragay, 2019



Práticas pedagógicas inovadoras

• Blended learning | Rethinking the purpose of the classroom and classroom time
B-learning

• Gamification | Engagement through play and the pedagogies of games
Gamificação

• Computational thinking | Problem-solving approach through logic 
Aprendizagem baseada em problemas (PBL)

• Experiential learning | Inquiry in a complex world 
Inquiry

• Embodied learning | Capitalising on creativity and emotions 
Aprendizagem pela arte

• Multiliteracies and discussion-based teaching| Fostering critical thinking and
questioning
Multiliteracias e debates

OCDE, 2019
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APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS

“learner-centered approach that empowers learners to conduct research, integrate
theory and practice, and apply knowledge and skills to develop a viable solution to a 
defined problem.” (Savary, 2006, p. 9)

SELF–DIRECTED 
LEARNING STRATEGY



APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS

Apresenta-se um 
problema

Identifica-se 
informação 
necessária

Aplica-se informação 
ao problema

Conhecimentos
específicos Resolução de 

problemas

Tomada de 
decisão

Colaboração e 
trabalho em

equipa
Gestão de 
conflitos

Autoregulação
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Trajetória de mudança: 
UC Aprendizagem, Motivação e Memória (1ºano Licenciatura Psicologia, 2º 

semestre) 



Dados de contexto
Curso de Psicologia
UC de Aprendizagem, Motivação e Memória [1T (3h) + 1TP (1,5h)/2]
2 docentes



2017-2018

Modelo tradicional: 
Exposição de conteúdos

(T); Realização de 
atividades (TP); Exame(s)

2018-2019

Modelo semi-tradicional: 
Exposição de conteúdos

com atividades (T); 
Realização de atividades

(TP); Exame e 
tarefas/desafios com 

feedback



2017-2018

Modelo tradicional: 
Exposição de conteúdos

(T); Realização de 
atividades (TP); Exame(s)

2018-2019

Modelo semi-tradicional: 
Exposição de conteúdos

com atividades (T); 
Realização de atividades

(TP); Exame e 
tarefas/desafios com 

feedback

2019-2020

Aprendizagem baseada
em problemas: 

Problemas a resolver 
(T/TP); Breves exposições

(T); Auto, hetero 
avaliação; feedback 

regular

2020-2021

Aprendizagem baseada
em problemas: online; 
rúbricas de avaliação; 
Collaborative Online 

International Learning

Aprendizagem
baseada em

problemas: online  e 
presencial; maior foco

nas aulas iniciais de 
preparação para 

ambiente PBL 

2021-2022



1ª experiência de implementação
2019-2020

UC Aprendizagem, Motivação e Memória (1ºano Licenciatura Psicologia, 2º semestre)

60 alunos

…e COVID-19 a meio do processo! 



Characteristic Implementation

Course/Module Single module (Learning, Memory and Motivation, BSs in Psychology, 1st year)

Source of inspiration Book: The power of Problem-Based Learning: A practical "how to" for teaching

undergraduate courses in any discipline (Duch, Groh, & Allen, 2001)

Mode of PBL Hybrid PBL (direct instruction/flipped learning combined with PBL)

Face-to-face with online synchronous and asynchronous group and class

moments

Degree of integration in the organisation Individualized

Integration regarding teachers/staff Two teachers involved in the implementation (Curricular unit chair and assistant

teacher, forward mentioned as teacher and tutor given the roles taken

throughout the process)



Characteristic Implementation

Number of problems presented and topic Three problems were presented to students to work on the syllabus for

each main learning topic: Learning (problem focused on "Learning in times

of crisis: The case of COVID19”); Motivation (problem focused on “How to

promote physical activity by higher education students?”); and Memory

(problem focused on “Study strategies – Tips for you, sir”);

Number of problems presented and topic Teamwork, Interpersonal relationship, Conflict management, Problem-

solving, Learning self-regulation; Creativity and Innovation; Oral and

writing communication; Technology, Information, and Communication

Assessment Multiple forms of assessment, both individual and group, including: oral

presentations (group); weekly reports (group); final reports (group); self-

and peer assessment (individual); brief writing work (individual).



Principais características
da implementação que 

se mantêm



✓ Formação de grupos, trabalho em equipa (papéis 
com rotatividade)

✓ Problemas (reais, pouco desenvolvidos, uso de 
competências de resolução de problemas)

✓ Estrutura e suporte (Suporte/Orientação tipo tutorial; 
Orientação em aula (mini-lectures; aula invertida)

✓ Regras e orientações claras

✓ Avaliação formativa 

✓ Monitorização 
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Site The 3 R´s folio: Rebuild, Readapt, Regulate com estratégias e 

materiais 
https://analuisamonteiro99.wixsite.com/estrategiascovid19 

 

App Studydistance
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O que nos dizem os alunos

Esta metodologia leva-nos a desenvolver muitas competências sociais que noutro 
método não seria possível, também obriga-nos a aprender pela descoberta e motiva-
nos para o mesmo mas sem nunca perder o rumo.

A vantagem na qual mais me revejo é a autonomia que é dada ao aluno. Permite-nos 
ser mais criativos, mais curiosos, na minha perspetiva isso é muito positivo. 

Maior entendimento da matéria pois temos de ser nós a pesquisar para saber.

As maiores dificuldades considero que seja a gestão do tempo, pois são-nos propostas 
várias tarefas, que em conformidade com a disponibilidade dos restantes membros do 
grupo nem sempre é compatível.

Uma dificuldade é o número de alunos por grupo, sentimos que é difícil para gerir 
problemas e precisamos de aprender em grupos mais pequenos primeiro. 



O que dizem as docentes…

Tempo

Adaptação do modelo ao número de alunos e docentes

Constrangimentos no espaço físico para este tipo de metodologia

Avaliação formativa com feedback regular (tempo)

Número de alunos por grupo

Tempo para adaptação ao modelo de Ensino-aprendizagem

…



O que dizem as docentes…

“Esta metodologia trouxe enorme entusiasmo ao nosso papel de docentes”

“Acreditamos que os nossos alunos podem ir mais longe quando lhes é dada
oportunidade para tal e acreditamos que vale a pena arriscarmos em fazer diferente com e
pelos nossos alunos,”

“Os alunos não só aprenderam conteúdos essenciais desta cadeira, mas também
desenvolveram competências fulcrais para qualquer futuro psicólogo: a capacidade de
pesquisa de informação, auto-conhecimento das suas potencialidades e fraquezas num
trabalho de equipa, competências de comunicação oral e digitais, entre outras.” As
docentes realçam também a aprendizagem da aplicação da teoria à prática, ou seja, a
problemas reais e concretos, o que é a principal função de um Psicólogo!”.
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