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Unidade 3.2 – Slide 3 – Education- Collaboration 

(https://www.youtube.com/watch?v=Po40I4c94R0)  

Bem-vindos de volta à série Educar no Século 21.  

O tópico de hoje: Colaboração.  

Alguma vez este numa situação em que as suas perspetivas e interpretações sobre uma 
informação são muito diferentes das de outra pessoa, mas mesmo assim tem que trabalhar 
com essa pessoa num trabalho de grupo ou tarefa?  

Apesar das pessoas se depararem com a mesma situação no seu dia a dia onde têm de 
“dar-se bem com os outros”, é aqui que aptidões de colaboração entram em jogo.  

Para começar, vamos definir o que significa colaborar, em termos simples. Porque é que 
é tão importante colaborar, e como é que conseguimos que os nossos estudantes 
colaborem mais na sala de aula.  

Colaboração é a capacidade de partilhar ideias e pensamentos de forma aberta com outra 
pessoa, e conseguir construir uma solução ou resposta a um problema ou tópico 
específico, de forma conjunta. É a capacidade de combinar diferentes noções, crenças e 
teorias numa explicação concreta e numa solução que reflita a diversidade do próprio 
grupo.  

A aprendizagem colaborativa é um aspeto fundamental da colaboração. É a capacidade 
de trabalhar com mais do que uma pessoa em direção a uma meta desejada. É a ideia de 
trabalhar juntos ou trabalhar em equipa para algo que não pode ser alcançado sozinho. 

Por que se dá tanto peso à colaboração? Estamos rodeados de milhares de pessoas, todas 
com diferentes perspetivas e pontos de vista sobre diversos temas e assuntos. Então, o 
que acontece quando você é colocado numa posição com alguém com pontos de vista 
opostos? Como sabe, a situação pode ficar tênue, mas se a pessoa sabe como lidar com a 
situação e tem a capacidade de colaborar, unir forças e reunir recursos, tem mais 
facilidade para integrar e compreender a posição da outra pessoa e, portanto, permitir que 
ambos os indivíduos expressem as suas opiniões e trabalhem abertamente juntos em prol 
de um objetivo comum. 

Para ir um pouco mais longe, a ideia por trás da colaboração é dar a uma pessoa a 
capacidade de ver as informações de vários ângulos, permitindo que ela veja ou entenda 
algo que não era reconhecido antes. Saber como colaborar estabelece a base para mais do 
que apenas uma habilidade. Ele atua em habilidades como comunicação, gerenciamento 
de tempo, solução de problemas, alocação de recursos e muito mais. 

Os benefícios da colaboração são infinitos. Junte-se a nós na parte dois para ver como 
fazer com que nossos alunos colaborem mais na sala de aula. 
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Unidade 3.2 – Slide 14 – 60 Second-Strategy: Cooperative Learning Roles 

(https://www.youtube.com/watch?v=zR6rTKPkjgQ) 

- Na aula de hoje, vamos ver mais aplicações de funções exponenciais. Deem uma olhada 
rápida nas nossas funções e grupos. 

- Todos os dias na aula somos atribuídos a um grupo, trabalhamos com um monte de 
pessoas diferentes. 

- Vamos prosseguir e randomizar-vos. 

- E as suas regras atribuídas. O escriba está a escrever o que estás a pensar. O palestrante 
é quem está a apresentar as suas informações. O inquiridor é alguém que vai ao nosso 
professor sempre que o grupo tem uma questão. E o gerente é responsável pelos materiais 
e garantir que todos estão no lugar certo. 

- E então precisamos escrever uma chave no topo. 

- O nosso professor está a andar pela sala e a ver que estamos a colaborar. 

- Boa. 

- E então, no final, ele chama grupos diferentes. 

- Os juros simples tinham mais dinheiro na conta. 

- Sim! 

- Quando estamos desempenhando funções atribuídas, todos estão envolvidos na resposta 
a um problema, o que definitivamente ajuda a garantir que possas entender os conceitos. 

 

Unidade 3.2 – Slide 20 – Project Based Learning: Explained. 

(https://www.youtube.com/watch?v=LMCZvGesRz8) 

Você lembra-se de como era a escola. Era entediante! 

Você sentava-se na aula, memorizava o máximo que podia e tentava passar no teste no 
final. Mas isso é bom o suficiente? 

Hoje em dia, a escola pode ser mais interessante e eficaz, concentrando os alunos no 
trabalho que importa. 

Este é a aprendizagem baseada em projetos explicada.  

A maioria dos adultos vive em um mundo de projetos. Quer seja uma tarefa no trabalho, 
mudanças na casa ou planear um casamento, precisamos de resolver problemas 
ativamente. 

Mas, infelizmente, o trabalho escolar se parece mais com isso do que isso. 
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Vamos dar uma vista de olhos neste mundo baseado em projetos. 

Conheça a Claire. Ela foi recentemente apresentada a um desafio. A sua empresa, a Super 
Suds, fabrica sabonetes e cabia-lhe encontrar a maneira mais ecológica de produzi-los no 
futuro. O seu chefe deu-lhe um orçamento e alguns requisitos - e ela tinha de encontrar 
uma solução. 

Ela organizou e gerenciou uma equipa que pesquisou as opções e criou materiais 
resumindo as questões. A equipa da Claire pediu feedback e apresentou as suas 
descobertas ao chefe. Claire saiu do projeto parecendo uma rock star - e aprendeu muito 
sobre produtos verdes. 

Se olhar de perto, o sucesso da Claire envolve pensamento crítico, colaboração e 
comunicação. Coisas que nem sempre são ensinadas nas salas de aula tradicionais. O 
mundo precisa de mais Claires. Então, como podemos obtê-los? 

A resposta é Aprendizagem Baseada em Projetos ou ABP. Ao concentrar os alunos num 
projeto, os professores colocam-nos num caminho que aprofunda os seus conhecimentos 
e desenvolve as habilidades de que precisarão no futuro. 

Aqui está o que quero dizer. 

O Sr. Simmons sempre foi um bom professor de ciências e os seus alunos se saem bem 
nos testes na sexta-feira. Infelizmente, o que eles aprenderam, já se tinham esquecido na 
manhã de sábado. Isso não era bom o suficiente para ele. 

Assim que aprendeu sobre ABP, decidiu tentar. O Sr. Simmons teve a ideia para seu 
primeiro projeto, sobre microrganismos, quando quase metade dos seus alunos faltou 
repentinamente com gripe.  

Ele perguntou aos seus alunos por que achavam que tantos colegas de classe adoeciam ao 
mesmo tempo. Essa discussão animada produziu muitas perguntas boas e uma lista de 
coisas que as crianças queriam saber. 

O Sr. Simmons anunciou então que o seu projeto era ajudar crianças do ensino básico a 
entender "Como não podemos ficar doentes?". 

Depois de dividir a turma em equipas, ele deu início ao projeto. Cabia aos alunos fazer 
perguntas, pesquisar, colaborar, dar feedback uns aos outros e descobrir a melhor maneira 
de deixar os seus pontos claros para as crianças. 

Uma equipa optou por fazer um vídeo educacional sobre a conexão entre lavar as mãos e 
evitar a gripe. Outra optou por criar pósteres para mostrar como os vírus se espalham. 

As equipas do projeto exibiram o seu trabalho final a um entusiasmada audiências de pais 
e filhos de uma escola primária próxima. Sentada na primeira fila estava nossa boa amiga 
e rock star local Claire, que via um pouco de si mesma nos alunos. 

Ficou claro que o projeto foi um sucesso para os alunos, o público e o Sr. Simmons. Os 
seus alunos praticaram pensamento crítico, colaboração e comunicação. 
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O projeto não era sobre memorização, mas aprender a fundo sobre vírus e como prevenir 
a propagação de doenças. Uma lição que eles nunca esquecerão. No final da apresentação, 
a Claire apresentou-se aos alunos e disse que eles eram rock stars e que o mundo precisa 
de mais pessoas que possam pensar como eles. 

Para saber mais sobre a aprendizagem baseada em projetos, vá para BIE.org 


