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Unidade 2.1 – Crianças e Jovens Como Cidadãos e Alunos Valorizados 

(https://www.youtube.com/watch?v=lngVydflyfA&feature=emb_logo) 

 

Gerri Walker: Um aforismo que teve muito impacto em mim é “se queres ir rápido, vai 

sozinho, se queres ir longe, vai acompanhado.” E o que eu acho que é importante, se 

estamos a falar em ir acompanhado, temos de falar sobre ter os alunos a nos acompanhar. 

Amber: Porque somos alunos, uma coisa é um adulto tentar adivinhar o que as crianças 

querem e precisam numa comunidade, mas para isso vir diretamente da criança, sabem, 

não é adivinhar, é definitivamente o que queremos.  

Carol Toole: Ver a alegria nos rostos das crianças, é quase a surpresa de que outra pessoa 

estava de facto a ouvi-los e de facto perguntou-lhes. 

Charmaine Suares Howard: Descobrimos que as crianças estavam a dizer que só os 

adultos tomavam decisões, é normalmente um homem, e é sempre um patrão. Portanto, 

avançamos uma outra questão: podes tu tomar decisões? Tens o direito a tomar decisões?  

Jasmine Millbanks: Portanto, o que significa ter uma opinião? O que significa ser ouvido? 

O que significa quando dizemos que levamos algo a sério?  

 

Jade: Toda a gente tem uma voz. Algumas mais dominantes que outras, mas é a nossa 

função permitir que todos possam usar a sua voz.  

‘CRIANÇAS E JOVENS ENQUANTO CIDADÃOS E ALUNOS VALORIZADOS’ 

Anne Sharp: Acho que é crítico que as crianças tenham um papel e uma voz, no 

envolvimento com a comunidade, tal como é para qualquer pessoa que é afetada pelas 

decisões que tentamos tomar e políticas que tentamos desenvolver.  

Professora Pauline Harris: Acho que um dos principais desafios de envolver as vozes das 

crianças é saber e acreditar nas capacidades e habilidades das crianças para este tipo de 

envolvimento. Outro desafio chave é também ir para além das manifestações simbólicas 

em direção a um envolvimento sustentado com as crianças para que os adultos possam 
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explorar de forma cada vez mais aprofundada os significados que as crianças estão a 

expressar. E isso é uma coisa muito importante de fazer, mas é também desafiante. 

Tracy Johnstone: Para a Câmara é muito importante interagir com as crianças, uma vez 

que o nosso papel central é trabalhar com a comunidade e consideramos todos que vivem 

na área como residentes e membros da comunidade. Seria um erro não ver as crianças 

nesse papel importante.  

Ebony Steadman: As vozes das crianças e dos jovens são muito importantes na nossa 

comunidade, embora não sejam aqueles membros que votam. Certamente têm muito a 

oferecer. Por isso, muito do que estamos a construir na comunidade é para as nossas 

crianças e jovens. Portanto, porque não haveríamos de ir falar com eles sobre isso?  

Bridget Coulter: Eu quero capacitar as crianças, para que compreendam que não são 

apenas pessoas na comunidade que têm de fazer aquilo que lhes é dito por adultos, mas 

onde possam ter alguma voz, alguma escolha sobre o que acontece nas suas vidas e 

aprender isso a nas fases iniciais das suas vidas.  

Liz Browne: Eu penso que provavelmente se vamos estar a tomar decisões dentro da 

sociedade, dentro da comunidade, temos que considerar o que as crianças e jovens estão 

a dizer. Penso que as crianças e os jovens são uma dádiva à sociedade em que vivem e 

temos de prestar atenção ao que estão a dizer, às suas experiências e perspetivas, se vamos 

construir um futuro para eles.    

Barbra Cooper: O ensaio amigável às crianças é uma iniciativa orientada pelo 

Departamento de Educação e Desenvolvimento Infantil. Baseia-se no modelo 

internacional da UNICEF para cidades amigáveis às crianças. O enquadramento da 

UNICEF visa apoiar as comunidades a nível local na implementação da Convenção das 

Nações Unidas sobre os direitos da criança. 

Envolver as vozes das crianças faz parte dos direitos da criança. Em 1989, a convenção 

das nações unidas sobre os direitos das crianças afirmou o direito das crianças em serem 

consultadas sobre as decisões que afetavam as suas vidas. Isto claramente posiciona as 

crianças como informadores-chave sobre os temas que têm impacto nelas e reconhece a 

sabedoria e capacidade das crianças participarem.  

Jennie Hammet: O artigo 12 da convenção das nações unidas sobre os direitos das 

crianças afirma que as crianças têm o direito à sua própria opinião e de serem capazes de 
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expressar as suas ideias, em particular nas matérias que os afetam. As suas opiniões 

precisam de ser ouvidas e levadas a sério. 

Kylie John: É portanto muito importante ter práticas e políticas e padrões postos em 

prática para garantir que as vozes de todas as crianças sejam envolvidas enquanto 

cidadãos ativos, caso contrário, algumas crianças têm vozes privilegiadas, enquanto 

outras são silenciadas. 

Norman Gillespie: Tenho de dar os parabéns ao governo da Coreia do Sul, por serem 

muito progressistas neste aspeto. Não é necessário uma quantidade enorme de 

investimento, apenas é preciso uma mudança de perspetiva e perícia, claro, em ser capaz 

de extrair das crianças talvez não as primeiras ideias, mas as segundas e terceiras ideias. 

Ter essa competência de ouvir é algo que penso que acolheram muito bem, de facto.  

A participação das crianças está no coração do ensaio amigável às crianças, porque é um 

dos 4 princípios-chave da convenção das nações unidas sobre os direitos da criança. Por 

isso, o que estamos a pedir às comunidades para fazer é começar a ouvir realmente as 

crianças, ouvir o que estão a dizer, procurar mesmo compreender o que estão a dizer e 

responder-lhes de forma adequada em relação à tomada de decisão e planeamento locais.  

É uma iniciativa fantástica do ponto de vista do planeamento e governo local no sentido 

em que consegue-se uma nova perspetiva, uma perspetiva sobre os usos reais das 

instalações e serviços prestados. E as crianças têm uma conceção maravilhosa do seu 

próprio ambiente e o que sentem que deve acontecer. Portanto, consegue-se um 

complemento valioso ao processo consultivo de planeamento. 

Harry Manatakis: Ao garantir que compreendemos o que as crianças e as suas famílias de 

facto querem nas suas comunidades, podemos assegurar uma melhor utilização dos 

recursos e uma utilização mais relevante dos recursos, quer seja na construção de parques 

infantis ou qualquer outra coisa que ocorra na comunidade, reconhecendo que as crianças 

fazem parte da comunidade e compõem 25% nas nossas comunidades no Sul da Austrália, 

garante que o que está a ser planeado e conseguido vai ao encontro das necessidades de 

todos. 

Sue Christphers: Os resultados que temos visto quanto às atividades, são crianças que se 

sentem capacitadas, que têm voz, que querem fazer parte de coisas diferentes. A 

propriedade em torno da comunidade, a excitação e a paixão de estar envolvido naquilo 
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que estão a fazer, e como podem ter uma voz para moldar e liderar o que acontecerá no 

futuro. As nossas crianças fazem parte da nossa comunidade e estão a operar a partir da 

perspetiva da comunidade como uma organização, quer dizer que são incluídos. Portanto, 

temos uma comunidade que é inclusiva perante todas as facetas, e as crianças e as famílias 

são uma componente vital disso.  

 

What is Active learning? 

(https://www.youtube.com/watch?v=UsDI6hDx5uI&feature=emb_logo)    

 

O que é a aprendizagem ativa? Em primeiro lugar, a aprendizagem ativa envolve técnicas 

de ensino que não são diretamente expositivas. Em segundo lugar, a aprendizagem ativa 

não é um projeto ou trabalho completo, mas sim uma tarefa mais pequena que se dá aos 

alunos. Contudo, um projeto ou trabalho pode conter várias peças de aprendizagem ativa. 

Terceiro, de modo a que algo seja considerado aprendizagem ativa, os alunos devem estar 

a fazer algo que inclua descobrir, processar e aplicar informação, não apenas ouvir uma 

comunicação ou ler um PowerPoint. A aprendizagem ativa pode assumir várias formas 

diferentes e os educadores frequentemente usam estratégias diferentes, bem como aulas 

presenciais e online, devido às suas abordagens diversificadas ao ensino e aprendizagem. 

Por exemplo, numa sala de aula o educador pode perguntar ao aluno para dirigir-se ao 

colega de carteira e discutir um tópico em particular. Num curso online, o mesmo 

exercício pode ser realizado usando um fórum de discussão, pela partilha de documentos, 

ou mensagens instantâneas. A ideia é a mesma, mas a abordagem é diferente. Portanto, 

qual a parte destes exemplos que é considerada aprendizagem ativa? No exemplo das 

aulas presenciais, o simples ato de pedir aos estudantes para se virarem para o colega de 

carteira e discutir um tópico é aprendizagem ativa. No curso online, ter dois alunos a 

discutir o mesmo tópico através de um fórum de discussão é aprendizagem ativa também. 

A investigação mostra que os alunos aprendem mais quando se envolvem na 

aprendizagem ativa. É importante relembrar que o método expositivo tem o seu lugar, 

tanto nos ambientes presenciais como os online. Contudo, durante a aprendizagem ativa, 

os alunos estão envolvidos em muito mais que simplesmente ler ou ouvir, e mais ênfase 

é colocada em competências de pensamento de nível superior, tal como a análise, síntese 

e avaliação. A investigação mais aprofundada tem revelado que os alunos retêm 70% do 
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que escrevem e dizem e retêm 90% do que fazem. Comparemos isto com o facto de que 

os alunos retêm apensa 10% do que leem e 20% do que ouvem e começamos a perceber 

porque é que a aprendizagem ativa é tão importante. Agora que temos uma compreensão 

do que é a aprendizagem ativa, e porque deve ser implementada, olhemos para alguns 

exemplos específicos para termos uma ideia mais explícita sobre o que é a aprendizagem 

ativa na prática. Vamos pegar no exemplo de uma discussão num pequeno grupo. Num 

contento presencial, poderá agrupar os alunos e pedir-lhes para discutir um tópico em 

particular. Embora isto, por si, seja aprendizagem ativa, pode complementar o exercício 

pedindo a cada grupo para presentar os seus resultados à turma sob a forma de 

apresentação normal, uma publicidade de rádio ou TV, ou um sketch de comédia. Agora 

olhemos para o exemplo de uma discussão num pequeno grupo em contexto online. Pode 

agrupar os alunos em vários fóruns de discussão e solicitar que eles discutam um tópico 

em particular. Uma vez mais, isto por si pode ser considerado aprendizagem ativa, mas 

pode complementar o exercício pedindo aos alunos para apresentar os seus resultados 

usando várias ferramentas web 2.0, tais como gravar a apresentação com um Power Point 

ou prezi, submeter uma cadeia de publicações de voz com áudio e uma série de imagens 

relacionadas com o tópico, ou apresentar o tópico em formato de história, usando o 

Google maps. Como pode ver, as possibilidades são virtualmente ilimitadas, portanto seja 

criativo. Tanto a aprendizagem ativa presencial como online abordam as competências 

de pensamento de nível superior de análise e síntese, mas e a avaliação? Neste exemplo, 

seria muito simples fazer uma revisão por pares de cada apresentação. Numa aula 

presencial, pode simplesmente pedir aos alunos para darem a sua opinião sobre quão 

apropriado estavam as observações de cada grupo e quão bem apresentaram a informação. 

Isto deverá despoletar mais diálogo sob a orientação do educador. Num curso online, a 

revisão por pares pode ser feita usando simplesmente um fórum de discussão ou uma 

cadeia de publicações de voz. Portanto, porque é que estes exemplos são considerados 

aprendizagem ativa? Nos nossos exemplos de aulas presenciais e online, a discussão num 

pequeno grupo é aprendizagem ativa, tal como é a preparação da apresentação, a 

apresentação em si, e a revisão da apresentação feita por pares. Cada passo no processo 

é, em si, uma estratégia distinta de aprendizagem ativa. Uma vez que os alunos retêm 

mais informação durante a aprendizagem ativa, resumidamente, a aprendizagem ativa 

corresponde a uma melhor aprendizagem.  
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What is VARK https://vark-learn.com/introduction-to-vark/        

Vídeo 1: O que é o VARK? 

- Na sua essência é apenas um questionário, uma folha de papel, com duas faces, onde 

existem 16 perguntas para as pessoas poderem descobrir como aprender melhor, 

particularmente, os modos de preferência. E o V, e o A, e o R, e o K significam Visual, 

Auditivo, Ler/Escrever e Cinestético. Portanto, dá às pessoas uma ideia das suas 

preferências por essas coisas. Primeiro existiu em papel e depois com o surgimento da 

tecnologia foi também colocado num website, por isso está também disponível 

globalmente numa multiplicidade de idiomas, para que as pessoas possas responder 

àquelas 16 questões, em diferentes lugares no mundo.  

- E como tem sido a adesão? Quantas pessoas vão ao seu website do VARK e de facto 

preenchem o questionário?  

- Bem, mesmo antes de vir a Windsor, Canadá, descarreguei os resultados mais recentes, 

faço isso cerca de uma vez por mês, e o total para os últimos 11 meses é mais de 500.000 

pessoas que completaram o questionário. Não só que visitaram o site, porque isso são 

milhões, mas pessoas que completaram o questionário são mais de 500.000. 

 

Vídeo 2: As origens do VARK 

Bem, sempre fui professor a minha vida toda, e tinha umas questões de preocupação 

relativas ao porquê de algumas crianças não conseguiam aprender com os melhores 

professores e o porquê de algumas crianças conseguirem aprender com professores que 

se pode dizer que não estavam a fazer as coisas corretamente em termos de boas práticas 

de ensino. E eu pensei que deve haver alguma pista sobre o porquê de isto acontecer, 

porque desafia a lógica, de certo modo. E o VARK nasceu daí, porque pensei que talvez 

a pista reside em algo relacionado com as suas preferências quanto à forma de receber 

informação, e modo como os alunos e professores lançam informação para o mundo. Se 

preferir, é uma questão de comunicação.  

 

Vídeo 3: Descreva os diferentes alunos que o VARK identifica 
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Um aluno visual, alguém que – não se usa, na verdade, a termo aluno visual porque é uma 

categoria – uma pessoa com uma preferência visual para receber informação e devolver 

informação. Perante uma folha de papel, prefere desenhar algo como explicação, e em 

termos de receber informação, um aluno com uma preferência V prefere que o professor 

ensine usando gráficos, tabelas, logotipos, diagramas, pontos, todo esse tipo – mapas da 

mente, por vezes designados mapas de memória em alguns lugares – para que a 

informação chegue sob a forma simbólica, ou como preferimos dizer, vem de forma 

gráfica. E se pudesse refazer a minha vida, ter-lhe-ia chamado gráfico em vez de visual, 

porque as pessoas ficam com uma ideia errada entre essas duas palavras. Por isso, é na 

verdade gráfico. Para um aluno auditivo, obviamente, gostam de ouvir informação e 

procuram professores que possam informá-los oralmente sobre o que querem aprender. 

Mas há uma contrapartida relativamente a aprender ouvindo, que é: aqueles que são 

auditivos, que têm uma preferência auditiva, também querem falar sobre o assunto. 

Portanto, o professor precisa de dar uma oportunidade, não só para si próprio para falar, 

mas também para o aluno interagir e também falar. Ler/escrever era uma categoria que 

não estava no antigo formato. O antigo formato era apenas V, A e K. e eu notei que alguns 

dos meus alunos não estavam cobertos por esses três modos de comunicação. E havia 

uma quarta modalidade que eles preferiam que era certamente visual, mas era texto visual. 

Portanto, estavam viciados em diários, enumeração, palavras, dicionários e todas essas 

coisas. De facto, tive uma aluna que um dia me disse que tinha sete dicionários, um 

dicionário de biologia, um dicionário de palavras reais, por aí. Ela era claramente alguém 

que aprendia pelas palavras dos outros e pelos manuais e fichas que os professores usam. 

A última categoria é a mais comum para os alunos, não a mais comum para os professores. 

Mas a categoria cinestética ou a designação que usamos, estes alunos aprendem através 

de exemplos, estudos de caso e a realidade, coisas concretas que possam compreender e 

manusear, são as palavras que usam quando falam sobre as coisas: vamos compreender 

isto, vamos manusear isto. Portanto, são pessoas que aprendem com todos os seus 

sentidos para compreender algo e são particularmente fortes quando os professores usam 

as suas próprias experiências, isto é, as experiências dos alunos. 

 

Vídeo 4: O que é um aluno multi-modal 

Aqueles que têm várias preferências ou não conseguem distinguir entre uma preferência 

ou outra pois são tão iguais ao longo do seu perfil, a essas pessoas chamamos multi-
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modais. E, talvez de forma simplista, se preferirem o visual e auditivo, então ambos os 

métodos os ajudarão com a sua aprendizagem. Portanto, vão preferir um professor que 

ensine de ambas as formas. Mas claro, muitos terão todos os quatro como preferência, ou 

uma preferência igualitária se quiser. E eles preferem muita variedade na apresentação, 

não só a recebê-la do professor, mas também na forma como podem expressá-lo de volta. 

Existem várias categorias, como pode imaginar. Se pega em V, A, R e K, existem várias 

combinações possíveis e pode conseguir duas, três ou quatro delas a interagir para 

estabelecer um perfil diferente.  

Vídeo 5: Como podem os alunos e professores usar o VARK?  

Vamos lidar com os alunos primeiro, sobre como podem usar o VARK na sua educação. 

O primeiro ponto é que precisam ter alguma compreensão de qual é a sua preferência. 

Talvez a coisa mais triste na minha carreira foi encontrar alunos que, ou não conheciam 

a sua preferência, o que não é muito grave, ou copiaram a preferência de outra pessoa, o 

que é uma desvantagem. E acabaram por reprovar de ano ou abandonar a escola. Não só 

por esse único aspeto, mas contribuiu para o insucesso escolar. Portanto, o primeiro passo 

seria um aluno compreender algo sobre onde se encontra a sua preferência e a segunda 

coisa seria, obviamente, usar as estratégias que pertencem à sua preferência particular. 

Não em isolamento quanto às outras, mas certamente enfatizar as coisas que eles 

preferem. É semelhante a gostarmos de certa comida, não quer dizer que estamos sempre 

a comê-la. Mas quando nos queremos deliciar, tendemos a optar pelas comidas que 

gostamos. É o mesmo para os alunos. Para os professores penso que é um pouco diferente. 

Embora um professor possa realizar o questionário VARK e usá-lo para perceber como 

ele ou ela aprende, existe o outro lado da moeda que é “Ok, então como ensino?”. 

Portanto, o questionário VARK não informa necessariamente os professores sobre como 

ensinam, diz-lhes como aprendem. E então depois temos de dizer aos professores que 

talvez tenhamos de olhar para os alunos aqui e ver quais são as suas preferências, e se 

podemos lidar com isso e se podemos atender à variedade e diversidade que têm à frente, 

para que os alunos tenham igual – bem, não uma oportunidade igual para aprender – mas 

certamente algo de acordo com a sua preferência durante a semana.  

Vídeo 6: O VARK é um estilo de aprendizagem? 

Por vezes perguntam-me se o VARK é um estilo de aprendizagem, porque as pessoas 

querem coloca-lo na categoria de outros estilos de aprendizagem que são amplamente 
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usados, obviamente, na educação. E tenho de indicar rapidamente que o VARK não é um 

inventário completo de estilo de aprendizagem. Com apenas 16 questões, exploramos 

uma parte muito reduzida de um conjunto de preferências de um aluno. Por isso, não olha 

para as preferências de aluno por aprender de manhã cedo, ou aprender à noite, ou 

aprender durante o dia, ou aprender quando tem fome, ou quando estavam satisfeitos com 

a comida. Todas essas dimensões existem num estilo de aprendizagem completo, 

juntamente com coisas motivacionais e coisas sobre se gostam de aprender em grupo ou 

sozinhos. Portanto, o VARK está muito direcionado a apensa um aspeto de um estilo de 

aprendizagem. Portanto, nunca afirmei que seria um pacote completo, mas sim apenas 

um aspeto do que as pessoas chamam estilo de aprendizagem.  

Vídeo 7: Qual é a ligação entre VARK e a comunicação 

O VARK e a comunicação têm ligações fortes. O modo como comunicamos está imbuído 

nessas quatro modalidades. Portanto, muitas vezes podemos sugerir que alguém está a 

comunicar bem numa modalidade quando estão a informar, ou a persuadir, ou a entreter 

ou a construir relações com as pessoas, que parecem ser as quatro partes importantes da 

comunicação. Portanto, o VARK e a comunicação estão intimamente ligadas nesse 

sentido.  

 

What is VARK? How to Use VARK to Find Your Learning Style to be a Better 

Learner! (https://www.youtube.com/watch?v=HXx8Je1v6Xo&feature=emb_logo) 

 

Já pensou sobre como é capaz de aprender certas competências e conceitos mais 

facilmente ou mais rapidamente que outros? Já alguma vez sentiu ciúmes pelo facto de o 

seu amigo ser capaz de aprender línguas, por exemplo, mais rapidamente que você, 

independentemente do que tenta? Isto é porque todos têm uma inclinação natural para 

certas competências, e gravitam em torno de atividades e profissões que complementam 

essas competências. Isto também pode ser atribuído aos estilos de aprendizagem 

singulares de cada um, onde habilidades que funcionam bem com determinado estilo de 

aprendizagem possam ser percebidas e retidas mais rapidamente em comparação com 

outras. Hoje olharemos brevemente para um modelo comum, para agrupar estes 

diferentes estilos, chamado o modelo VARK. Portanto, fique atento!  
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A oficina dos pequenos génios 

 

Neil Fleming, um inspetor da Educação, da Nova Zelândia, pegou na sua experiência de 

trabalhar nas escolas e foi fazer investigação sobre educação e aprendizagem na 

Universidade de Lincoln. Começando com o trabalho iniciado pelo americano Walter 

Burke Barbe e os seus colegas, sobre o modelo VAK, onde os estilos de aprendizagem 

ou modalidades incluem o visual, auditivo e cinestético, bem como os sistemas de 

representação na programação neurolinguística, Fleming redefiniu o significado de um 

aluno visual de modo a incluir um grupo adicional: o grupo ler/escrever. Este tipo de 

aluno é alguém que responde bem a apoios visuais, mas não responde necessariamente 

bem a apoios visuais da palavra escrita, e falta a estes pistas relativas à cor e forma. 

Através do seu trabalho, a sua equipa desenvolveu um questionário para ajudar a 

identificar o estilo de aprendizagem de um indivíduo. Para nos ajudar a ilustrar as 

diferenças, entre cada estilo de aprendizagem no modelo VARK, criamos um cenário 

simples: ensinar a alguém como chegar aos correios para enviar uma carta. 

 

Aqui está a nossa aluna visual. Alguém com este estilo de aprendizagem aprende melhor 

quando lhe é dada média visual para compreender um conceito. Embora isto não inclua 

imagens fixas ou fotografias, pode incluir mapas, diagramas, gráficos, tabelas e através 

do uso de símbolos. Para os símbolos, atentemos melhor ao mapa. Neste momento parece 

um pouco vazio. Mas ao incluir símbolos, formas e setas, podemos criar pontos de 

referência para a nossa aluna, para que possa visualizar mais claramente onde está e para 

onde precisa de ir para chegar aos correios. Agora vamos conhecer o nosso aluno auditivo. 

Este tipo de aluno tem o seu melhor desempenho quando aprende a partir de fontes orais, 

tais como palestras ou grupos de discussão, bem como fontes áudio digitais, tais como 

radio ou podcasts. Certa média escrita, como fóruns online e email, podem ser agrupados 

aqui também, uma vez que é mais comummente escrita de modo não-formal que se 

assemelha à fala. Outra forma de um aluno auditivo aprender com sucesso é quando ouve 

algo que alguém disse, reorganiza com as suas próprias palavras, e diz em voz alta para 

confirmar a sua compreensão. Um exemplo simples pode ser quando o nosso aluno 

pergunta ao professor “que horas são?” e o professor pode responder “uma e meia”. Na 

mente do aluno, ele pode reformular para “uma e trinta” uma vez que é a forma como 

normalmente o diria, e depois perguntar ao professor se está correto. O rapaz tem agora 

a plena compreensão da informação que o professor lhe deu, aprendendo ao falar em voz 
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alta, à sua maneira. Para ajudar o nosso aluno a aprender a chegar aos correios, ele terá 

mais sucesso se lhe fornecermos instruções verbais claras e lhe fornecermos tempo caso 

queira confirmar detalhes daquilo que dissemos. A nossa aluna ler/escrever prefere a 

informação expressa em palavras. Isto é uma modalidade comum entre os professores e 

alunos, e ser capaz de ler e escrever bem é muitas vezes um traço que é avaliado quando 

pessoas formadas estão a candidatar-se a empregos. Os alunos ler/escrever aprendem bem 

a partir de listas, diários, dicionários, e a partir da internet, entre outros. Ao dar à nossa 

aluna uma lista escrita com as direções, mais facilmente compreenderá como chegar aos 

correios. Chegamos agora à nossa última modalidade, o aluno cinestético. Estes tipos de 

alunos aprendem melhor a partir da ação. Pode ser desempenhada diretamente, observada, 

ou através de simulação. Mas o que é importante é que pareça real, que haja um sentido 

de realidade ou natureza concreta do exemplo. De modo a melhor aprender como chegar 

aos correios, o nosso aluno pode perguntar ao professor “que outras lojas existem perto 

dos correios?”. O professor pode responder “fica em frente ao café, do outro lado da rua.” 

De seguida, o nosso aluno procura pelas suas memórias e lembra-se de uma ocasião em 

que foi ao café com a sua mãe. Usando esta experiência anterior, o aluno começa a juntar 

as peças do puzzle e descobre como chegar aos correios. Embora a resposta do professor 

tenha desencadeado a memória do aluno, o que o professor disse é menos importante para 

a compreensão do aluno. Foi o nosso aluno usar essa memória para se lembrar onde fica 

o café e como lá chegar, e depois construir sobre essa experiência passada, para aplicá-la 

à nova tarefa de ir aos correios. Finalmente chegamos aos correios e, como podemos ver, 

todos os nossos alunos chegaram. Embora possamos todos aprender de forma diferente, 

e tenhamos os nossos próprios pontos fortes, ao adaptarmos a forma como abordamos a 

resolução de uma tarefa, podemos todos ter sucesso. Agora pode estar a perguntar-se “e 

se eu estiver algures no meio destes estilos de aprendizagem?” ou “Tenho um estilo de 

aprendizagem diferente consoante aquilo que estou a aprender. Onde me encaixo?” O 

modelo VARK aborda isto através do uso da multi-modalidade. A vida é complexa e 

também nós somos. E muitas vezes, uma certa tarefa pode ser completada de forma mais 

eficaz misturando os estilos. No modelo VARK existem dois tipos de multi-modalidade: 

para o VARK tipo 1, estes alunos escolhem uma das suas modalidades com as quais estão 

mais confortáveis de modo específico a um contexto; o VARK tipo 2 diferencia-se do 

tipo 1 na medida em que os alunos tipo 2 exigem que todos os seus estilos de 

aprendizagem têm de ser usados antes de serem capazes de completar a tarefa. Estes 

alunos podem ser vistos como mais lentos, uma vez que recolhem informação de forma 
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diferente, ou podem parecer procrastinar. Embora uns possam ver isto como negativo, é 

frequente que estes alunos sejam capazes de resolver problemas de forma mais eficiente 

uma vez que têm uma melhor compreensão da tarefa, tendo olhado para ela usando 

técnicas de aprendizagem diferentes.  

 

Se quiser experimentar o teste VARK ou obter mais informação, vá ao website do VARK 

utilizando o link na nossa descrição. E se gostou do vídeo coloque um gosto e subscreva. 

Vemo-nos no próximo.  

 

The 3 minute Kolb 

(https://www.youtube.com/watch?v=ObQ2DheGOKA&feature=emb_logo)           

   

 Este vídeo explora a ideia de reflexão e baseia-se na ideia de que, enquanto professores, 

estamos envolvidos numa atividade muito prática, mas que frequentemente refletimos 

sobre o que dissemos e fizemos numa determinada sessão, durante ou depois do evento, 

e que essa reflexão possa resultar em novas ideias ou conclusões sobre o ensino que nos 

leva a adaptar a nossa abordagem para o futuro. E isto é algo que podemos fazer de forma 

cíclica, com o objetivo de melhorar constantemente o nosso ensino. Portanto, fazemos 

algo no nosso ensino, depois pensamos sobre isso, retiramos algumas conclusões sobre 

isso e, face a essas conclusões, adaptamo-nos. E claro, depois fazemo-lo novamente para 

ver o que acontece como resultado das nossas adaptações. E depois pensamos sobre essa 

nova experiência e retiramos novas conclusões e talvez adaptemo-nos novamente. E este 

processo de aprender com a experiência está na base das ideias de David Kolb que é um 

teórico da educação Americano, nascido em 1939, e que vive em Ohio. Ele decidiu 

descrever cada uma das fases do ciclo, atribuindo um título muito genérico a cada fase, 

para que o modelo possa ser usado por muitas pessoas, ao longo de uma ampla variedade 

de contextos. Esta atribuição de nomes às coisas para torna-las globalmente aplicáveis é 

o que designamos de teoria. E aqui o Kolb está a tentar desenvolver uma teoria da 

reflexão. Por outras palavras, uma ideia reutilizável com implicações amplas, um conceito 

abstrato, se assim preferir. Os nomes que ele inventou são os seguintes: experiência 

concreta, para a fase de fazer, observação reflexiva para a fase de pensar, 

conceptualização abstrata para a fase de conclusão, e experimentação ativa para a fase de 

adaptação. E isto passou a ser conhecido como o ciclo de aprendizagem de Kolb. Mas 

lembre que parte de um cenário da vida real de aprendizagem experiencial que Kolb 
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observou na primeira instância. Agora, a pergunta que tenho para si, perante tudo isto, é: 

este modelo é útil? Poderia inscrevê-lo na sua próxima tarefa reflexiva? E isso tornaria o 

seu trabalho escrito mais convincente e os resultados da reflexão melhores de alguma 

forma?                  

 

Kolb Learning Cycle 
(https://www.youtube.com/watch?v=DqoHn7xAlLQ&feature=emb_logo) 
 
Bem-vindo/a ao ciclo de aprendizagem experiencial de Kolb. Juntos vamos explorar um 

modelo que reflete a forma como aprendemos com a experiência. No Instituto de 

Tecnologia de Wentworth, a aprendizagem experiencial é central à nossa filosofia 

educativa. O propósito e missão de Wentworth é capacitar, inspirar e inovar através da 

aprendizagem experiencial. A aprendizagem experiencial está na base da aprendizagem 

EPIC. A visão de Wentworth é tornar-se nacionalmente reconhecido como a universidade 

de eleição para a aprendizagem EPIC.  

 

David Kolb disse que a aprendizagem é o processo onde o conhecimento é criado através 

da transformação da experiência. A teoria da aprendizagem experiencial de Kolb é um 

processo através do qual o conhecimento e a experiência são recolhidas e transformadas 

em aprendizagem que resulta em mudança de comportamento e ação.  

 

Portanto, isto é um ótimo ciclo para Wentworth usar, para fazer sentido da nossa 

aprendizagem através da experiência. Kolb descreve seis características da aprendizagem 

experiencial. A primeira é que a aprendizagem é um processo. A segunda é que toda a 

aprendizagem é re-aprendizagem. A terceira é que a aprendizagem requer a resolução de 

conflitos ou tensões e que este conflito guia o processo de aprendizagem. A quarta é que 

a aprendizagem é um processo holístico e envolve o indivíduo na sua plenitude. Pensar, 

sentir, percecionar e comportar. Também a forma como resolvemos problemas. A quinta 

é que a aprendizagem resulta da forma como interagimos com o nosso ambiente. E a sexta 

é que a aprendizagem é o processo de criar conhecimento. Agora atentemos ao ciclo de 

Kolb. 
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Kolb descrevia um processo de aprendizagem como um ciclo de quatro fases, em que o 

aluno primeiro faz algo concreto ou tem uma experiência específica que fornece uma 

base. A segunda coisa é que o aluno olhe para esta experiência e observe e reflita sobre 

ela e a sua própria resposta a ela. Em terceiro lugar, estas observações são depois 

assimiladas num quadro conceptual ou relacionadas a outros conceitos na experiência e 

conhecimentos passados do aluno e que isto ajuda o aluno a retirar algumas implicações 

para a ação. Quarto, estas implicações para a ação são testadas e aplicadas em diferentes 

situações. Portanto, a lógica do ciclo de aprendizagem é fazer várias mudanças pequenas 

e incrementais, e queremos tornar isto um hábito para que tenha um ciclo de melhoria 

contínua.  

 

Mencionamos algumas tensões, por isso vamos olhar para a primeira. É entre experiência 

concreta e concetualização abstrata. Isto é sobre como percecionamos a experiência ou 

como pensamos sobre as coisas. A tensão entre falhar e pensar.  

 

A segunda está entre a observação reflexiva e experimentação ativa e é assim que 

transformamos a nossa experiência. Portanto, a tensão entre ver e fazer. A aprendizagem 

experiencial é o processo de construção de conhecimento que envolve tensão entre todas 

as quatro modalidades de aprendizagem. E é responsiva às exigências do meio envolvente 

em que nos encontramos. Portanto, pense neste processo como uma espiral, onde vai ao 

encontro de todas estas bases: experienciar, refletir, pensar, e agir, em resposta à situação 

em que nos encontramos. Então como serão um ou dois exemplos? Um exemplo genérico 

seria aprender a conduzir um carro. Portanto, a experiência podia ser tirar a carta de 

condução e frequentar as aulas de condução. À medida que reflete sobre essa experiência, 

pode pensar sobre estas aulas e a informação que aprende e comparar com a experiência 

que tem como passageiro, e a observar outros condutores na estrada. À medida que 

conceptualiza isto, pode comparar essas observações com aquilo que aprendeu na escola 

de condução, quanto ao código da estrada e as convenções normais. Pode testar isto à 

medida que pega no volante e pratica a condução, com um instrutor ou familiares, e 

aplicar essas regras e ficar confortável. E faz isto através de tentativa-erro com feedback. 

Portanto, isso é um exemplo. Pense num exemplo que você tenha. Um exemplo de 

arquitetura seria se construísse um modelo de computador baseado na simetria e sujeitasse 

esse modelo a forças rápidas e registasse os problemas. Podia refletir sobre isso, discutir 

como os edifícios danificados podiam ter sido salvos. Pode integrar a informação que 
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recebe numa aula, para olhar para a relação entre os conceitos de construção de simetria 

e resistência aos sismos. Depois, de modo a testar isso, pode utilizar estudos de caso de 

edifícios que foram destruídos versus aqueles que sobreviveram a sismos, e aplicar esses 

conceitos de simetria. Portanto, isto é um exemplo de arquitetura.  

 

Encorajamo-lo/la a pensar numa experiência que já teve e mapeá-la de acordo com o ciclo 

experiencial de Kolb. Também o/a convido a assistir a outro vídeo sobre os ciclos de 

aprendizagem de Kolb. Nesse vídeo separado iremos explorar as formas singulares como 

as pessoas percorrem o ciclo de Kolb através de quatro estilos de aprendizagem 

diferentes.               

 
What is PROJECT METHOD? What does PROJECT METHOD mean? 
PROJECT METHOD meaning & explanation 
(https://www.youtube.com/watch?v=A9Vbd-s57j4) 
 
Vejamos… 

Este termo significa… 

 

A metodologia de projeto é um meio de ensino que foi introduzido durante o século 

XVIII, nas escolas de arquitetura e engenharia na Europa. Para se formarem, os alunos 

tinham de aplicar as competências e conhecimentos que tinham aprendido durante os 

estudos, mediante problemas que tenham de resolver enquanto praticantes do seu ofício, 

por exemplo, desenhar um monumento, construir um motor a vapor.  

No início do século XX, William Hurt Kilpatrick expandiu a metodologia de projeto 

numa filosofia educativa.  

 

A sua conceção é centrada na criança e baseia-se na educação progressista. Ambas as 

abordagens são usadas por professores por todo o mundo, até aos dias de hoje. Ao 

contrário da educação tradicional, os proponentes da metodologia de projeto tentam 

permitir ao aluno resolver problemas com o menor grau de orientação possível por parte 

do professor. O professor é mais visto como um facilitador, ao invés de um transmissor 

de conhecimento e informação.  

 

Os alunos num ambiente de metodologia de projeto devem poder explorar e experienciar 

o ambiente através dos seus sentidos e, de certo modo, dirigir a sua própria aprendizagem 
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de acordo com os seus interesses pessoais. Muito pouco é ensinado a partir dos manuais 

e o foco é na aprendizagem experiencial, ao invés da rota e memorização. Uma sala de 

aula com metodologia de projeto foca-se na democracia e colaboração para resolver 

problemas com propósito. Kilpatrick desenhou quatro aulas de projetos para a sua 

metodologia: construção, por exemplo, escrever uma peça de teatro; divertimento, por 

exemplo, experienciar um concerto; problema, por exemplo, discutir um problema social 

complexo como a pobreza; e aprendizagem específica, a aprendizagem de competências, 

como por exemplo, natação.      

 
 
Identity Safe Classrooms: An Interview with Dr. Dorothy Steele 
(https://www.youtube.com/watch?v=04hkbRYCpgI) 
 

Salas de aulas seguras em termos de identidade: Lugares para a pertença e 

aprendizagem.  

Uma entrevista com a co-autora Drª Dorothy Steele 

 

O trabalho de um professor, numa sala de aula segura em termos de identidade, é trazer 

para dentro as identidades de todos na sala de aula, para tornar claro quem és, aquilo que 

sabes, aquilo pelo qual a tua família passou, as coisas com que te importas… estas coisas 

têm importância na sala de aula, e estamos, de certo modo, a lidar com identidades o 

tempo inteiro. Não é só o efeito negativo quando alguém chama nomes, trata-se de nos 

educar a todos que, qualquer que seja a nossa identidade, temos algo para oferecer para a 

sala de aula, que nos importamos com a história das famílias e das crianças, importamo-

nos com os seus interesses, importamo-nos com as suas experiências.  

 

Como é que estas práticas beneficiam os alunos?  

 

Penso que, nas salas de aulas, existe demasiado foco na competição ao invés da 

cooperação. E isso acarreta uma sensação de “o vencedor leva tudo” em vez de aprender 

com os erros e ajudarmo-nos uns aos outros. Portanto, devemos dar tantas oportunidades 
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quanto possível aos alunos para demostrarem o que sabem, para envolverem os seus 

interesses, para construir a partir disso, para trabalhar sobre a construção de competências, 

para o professor demonstrar “sei que consegues fazer melhor ainda”, para dar uma 

oportunidade aos alunos de refazer o seu trabalho. Este tipo de coisas que demonstra que 

não estamos à espera de encontrar a criança mais inteligente, mas sim estamos a tentar 

transformar cada criança aqui na criança mais inteligente. Isto ajuda não só as crianças de 

cor ou aquelas que vêm de ambientes de diversidade, mas ajuda todos na sala de aula não 

só a se sentirem seguras e valorizadas, mas também a alcançar uma sensação autêntica de 

que toda a gente na sala de facto importa. É uma forma de retirar as razões para o 

preconceito. Se o professor valoriza aquilo que alguém de um bairro diferente do da 

maioria das crianças tem para oferecer na sala de aula… É importante não só para as 

crianças de cor, mas também para outros alunos. Aqui, todos pertencemos, todos temos 

algo a oferecer e as tarefas de aprendizagem precisam de refletir isso, aquilo que são. Os 

alunos podem trazer para a sala as coisas importantes para eles, as suas próprias 

curiosidades e energias.  

 

O que acontece quando um aluno magoa outro numa sala de aula segura em termos de 

identidade?  

 

Quando os alunos chamam nomes uns aos outros ou, de alguma forma, rebaixam outro 

aluno na sala de aula, é muito importante para todos os alunos que a professora responda 

a essa situação, que ela reconheça que tanto o ofensor como a vítima precisam de ajuda 

aqui, e que todos fiquem a saber que não é assim que se fala na sala de aula ou nos 

tratamos uns aos outros. É essencial para o bem-estar de todos. Os ofensores são 

frequentemente crianças alienadas ou com medo, ou crianças que estão a tentar elevar o 

seu estatuto social. E se a professora conseguir demonstrar que não é assim que se faz, 

isso irá ajudar todos. Tendemos frequentemente a pensar que conseguimos levar as 

crianças a fazer a coisa certa no que toca ao racismo ou qualquer tipo de insultos, e penso 

que, na verdade, todas estas coisas a funcionar em conjunto, isto é, criar uma sala de aula 

segura em termos de identidade, onde isso é demonstrado a cada dia, a cada minuto, que 

o que estamos aqui a fazer tem importância para a sala de aula, que os alunos são 



 

2018-2-IT03-KA205-014235 
O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação reflete apenas os pontos de vista dos/as seus/suas 

autores/as. A Comissão não pode ser responsabilizada pelo uso que possa ser feito das informações nela contidas. 

importantes, dar motivos aos alunos para não praticarem bullying, para que os potenciais 

ofensores experienciam sentimentos de pertença. 

 

Como é que o professor valoriza a identidade de cada aluno? Se a professora consegue 

pensar na sua sala de aula de forma diária, através da perspetiva dos seus alunos, o que é 

que nos está a falhar? O que é que não estamos a abordar? O que não estamos a 

demonstrar, a explicitar na sala de aula? Quem é este aluno pouco falador, cuja voz 

precisa de ser elevada aqui? Ela terá menos coisas negativas a acontecer e uma melhor 

relação social, e creio eu, finalmente, um melhor desenvolvimento dos alunos. Eles não 

estarão distraídos, porque as suas identidades não são uma distração, mas sim uma dádiva 

para a sala de aula.  

Como se originou esta ideia de segurança em termos de identidade?  

 

A ideia de procurar aquilo que agora designamos de segurança em termos de identidade, 

a partir de trabalho sobre a ameaças dos estereótipos, à medida que ficou claro que a 

ameaça dos estereótipos, que é algo que é aprendido e que está nos ambientes, não está 

na pessoa, mas está nas situações com que têm de lidar. De um modo colegial, com Claude 

Steele e Hazel Marcus, e um grande distrito na Califórnia, passamos um ano nas salas de 

aula de professores a tentar ver de baixo para cima, aquilo que os professores fazem que 

possa ter um efeito positivo no entusiasmo dos alunos pela escola e o seu desempenho 

em testes estandardizados. Sendo a ideia de que, aquilo que sabemos sobre a ameaça de 

estereótipos, sobre pistas e contingências, que o ambiente tanto pode fazer com que a 

pessoa se sinta segura e com sentimento de pertença e de ser valorizada na sala de aula, 

ou o oposto. O que podem fazer os professores fazer para marcar a diferença? 

 

Pode descrever a sua investigação sobre segurança em termos de identidade?  

 

Fizemos observações em 82 salas de aula de um grande distrito, de um distrito com 

diversidade, e fizemos observações três vezes por ano e depois fizemos um questionário 

aos alunos para tentar recolher informação sobre o que está a acontecer na sala de aula e 
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os efeitos sobre os alunos. Encontramos que os professores que fizeram uma constelação 

de coisas a que agora chamamos segurança em termos de identidade, os seus alunos 

gostam mais da escola, tinham expetativas de ir mais longe na escola, e a sensação que o 

seu professor e a sua turma eram úteis para eles, e tinham um melhor desempenho na 

prova estatal, que é uma medida – não a minha preferida – mas uma medida do 

desempenho académico dos alunos que seria afetada pelo que está a acontecer na sala de 

aula. Portanto, diria que os dados revelaram uma constelação de dezasseis coisas, mas 

para simplificar, acho que existe um grande foco na confiança e num sentido de bem-

estar na sala de aula através de relações positivas, seja as relações da professora com os 

alunos, e entre os próprios alunos. A sensação de que, se estão com problemas, ou têm 

dificuldade em fazer algo ou aprender algo, ou cometeram algum erro, que não é a 

punição ou más notas ou o insucesso, mas que o objetivo disto tudo é ajudar as pessoas a 

seguir em frente e aprender.  

 

Que mais revelou a sua investigação? 

 

Construir confiança através deste tipo de coisas, ter uma verdadeira oportunidade para a 

voz dos alunos estar presente na sala de aula, através dos seus interesses, no seu interesse 

de trazer para a sala aquilo que sabem e conseguem fazer, para usar essas coisas de um 

modo que promove o pensamento e o desenvolvimento, quando falamos em usar a 

diversidade como recurso. Não se trata só dos quadros na parede, embora sejam pistas e 

são importantes, mas trata-se muito de ter elevadas expetativas para todos, fornecer um 

plano curricular desafiante e o apoio que é necessário para isso. E trazer para a sala de 

aula onde a criança se encontra e construir a partir daí. Não estamos a ordenar e a 

selecionar, estamos a desenvolver os alunos e isso é uma abordagem muito diferente.  

Descubra mais sobre identidades seguram em notinourschool.org 

 


