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INTRODUÇÃO

Este toolkit apresenta referenciais e 
ferramentas pedagógicas para a formação-
aprendizagem dos estudantes da 
Licenciatura Europeia em Mediação. Esta 
licenciatura tem determinadas 
características específicas que desafiam à 
utilização de metodologias e tecnologias 
criativas, participativas e colaborativas em 
diferentes contextos e ambientes de 
formação-aprendizagem como: aulas 
presenciais e online (síncronas e 
assíncronas), sessões teóricas, teórico-
práticas e práticas, estágios em contextos 
de trabalho e mobilidade europeia de 
estudantes e docentes.   

Além do desafio associado aos diferentes 
formatos de ensino-aprendizagem, esta 
licenciatura é também caracterizada por um 
outro repto: o de colocar em interação 
professores, estudantes e profissionais de 
diferentes países e nacionalidades, com 
culturas e línguas próprias e distintas entre 
si. Esta realidade constitui um 
enriquecimento na educação superior, 
promovendo a partilha de idiomas, culturas 
e perspetivas diversas, bem como 
potenciando a consciência social, a 
alfabetização cultural e o desenvolvimento 
intelectual entre todos os participantes. Por 
forma a valorizar a diversidade e preservar 
a essência subjacente a uma licenciatura 
que se configura europeia e 
intermulticultural é importante que as 
metodologias de formação e avaliação 
sejam desenhadas com vista a promover a 
construção de espaços de interação 
positivos e empoderadores onde todos se 
envolvem ativamente e se sentem parte 
integrante.

Ter definidas alternativas metodológicas para o 
ensino-aprendizagem, que ajudem a 
ultrapassar os desafios associados às barreiras 
digitais, linguísticas e culturais, é essencial para 
garantir que o conhecimento é partilhado e 
recebido com qualidade, gerar confiança e 
promover o entusiamo pelo processo de 
aprendizagem.  

Para a facilitação da formação-aprendizagem e 
da colaboração entre todos os participantes no 
processo de formação-aprendizagem incentiva-
se a constituição de comunidades de prática. 
Estas comunidades são potenciadoras de 
sinergias entre diferentes atores, as quais 
favorecem a co-construção do conhecimento de 
forma mais flexível, horizontal e construtiva.  

Com o objetivo de responder a estes desafios, 
característicos de uma licenciatura de nível 
europeu, neste toolkit procede-se à 
identificação e caracterização de metodologias 
de formação-aprendizagem e de avaliação a 
utilizar durante os diferentes anos letivos, e à 
identificação de instrumentos pedagógicos que 
possam contribuir para as concretizar. Dar-se-á 
particular atenção às metodologias ativas e 
colaborativas entre professores-estudantes, 
entre estudantes-estudantes, entre professores-
professores, entre professores-profissionais e 
entre profissionais-estudantes por se 
considerarem ser mais adequadas à 
aprendizagem significativa e apropriação de 
conhecimentos teóricos e práticos. Estas 
metodologias são essenciais à aquisição das 
competências gerais e específicas antecipadas 
como resultados fundamentais ao exercício 
profissional dos Mediadores. 
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07 
METODOLOGIAS ATIVAS E 
COLABORATIVAS  
DE FORMAÇÃO-APRENDIZAGEM

As metodologias educativas orientadas para o ensino-aprendizagem ativo e colaborativo, têm 
em vista o desenvolvimento da aprendizagem participativa e significativa em contextos de 
ensino-aprendizagem diversos, nomeadamente na formação presencial e online.  

O ensino-aprendizagem ativo e colaborativo releva a participação e o protagonismo dos 
estudantes e promove competências de socialização e co-construção de aprendizagens com os 
outros intervenientes no processo. Simultaneamente, requer preparação dos formadores/
professores para processos de formação inovadores: presenciais, online e híbridos. Para tal, são 
importantes determinadas características, como: a busca pelo aprimoramento contínuo; boas 
habilidades de comunicação; domínio da escuta ativa; estímulo ao pensamento crítico dos seus 
alunos.



Qual a importância das metodologias 
ativas e colaborativas? 

A aprendizagem colaborativa incentiva o desenvolvimento de diversas habilidades cognitivas e 
sociais dos estudantes.  

A interação promovida entre estudantes de forma colaborativa para a resolução de problemas 
suscitados pelo formador/professor permite que se desenvolvam esquemas de pensamento e 
diferentes pontos de vista sobre determinado assunto o que é essencial para que a 
aprendizagem significativa ocorra. A comunicação de perspetivas diversas promove o diálogo 
e a negociação, o desenvolvimento da participação e da partilha gerando novos 
conhecimentos e significados. 

A aprendizagem colaborativa fomenta também o desenvolvimento de competências 
socioemocionais nos estudantes das quais se salientam: a abertura a novas experiências; o 
envolvimento com outras pessoas; a amabilidade; a consciência e autogestão; a estabilidade 
emocional. Assim, o professor ao propor uma atividade a ser realizada em grupo, incentiva os 
alunos a desenvolverem a escuta ativa e o diálogo e a cultivarem relações interpessoais mais 
saudáveis entre as pessoas, desenvolvendo habilidades essenciais para a vida em sociedade e 
para o exercício profissional dos mediadores. 

Quais as características das 
metodologias colaborativas? 
No quadro seguinte sistematizam-se as características que se consideram mais relevantes das 
metodologias e da aprendizagem colaborativas.

CARACTERÍSTICAS DESCRIÇÃO

Aprendizagem ativa aprender de maneira ativa é muito mais efetivo que apenas receber de forma 
passiva o conteúdo

Colaboração e cooperação aprender e ensinar são práticas compartilhadas entre professores e alunos
Mediação do professor/formador o professor atua como um facilitador da aprendizagem

Desenvolvimento de habilidades e 
competências socioemocionais

ao participar em atividades de grupo, os alunos ganham habilidades de 
pensamento mais elaboradas, aumentando também as capacidades 
individuais de uso do conhecimento

Responsabilidade a responsabilidade pela aprendizagem individual e de grupo melhora o 
desenvolvimento intelectual do aluno e a sua autonomia

Valorização do diálogo a construção do consenso faz parte das habilidades sociais desenvolvidas 
pelo trabalho em equipe

Sentimento de pertença
a aprendizagem colaborativa aumenta o sentimento de pertença do aluno a 
um grupo e a uma instituição, sendo uma importante ferramenta para 
retenção e envolvimento na aprendizagem

Diversidade valorização da pluralidade de ideias e pontos de vista

Fonte: Sistematização e adaptação dos autores a partir de Matthews, Cooper, Daviddson & Hawkes (1995)
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Quais os benefícios e os desafios das 
metodologias ativas e colaborativas?
As metodologias colaborativas contribuem para suscitar a participação dos vários intervenientes 
nos processos de ensino-aprendizagem e para o desenvolvimento de uma aprendizagem ativa e 
significativa por parte dos estudantes.  

No quadro seguinte sistematizam-se os principais benefícios e desafios das metodologias 
colaborativas.

Melhoria das aprendizagens: 
a aprendizagem colaborativa 

pode melhorar de maneira 
significativa diversos 

processos pedagógicos 

Melhoria das relações 
interpessoais: por meio do 

trabalho em grupo, os 
alunos aprendem a 

relacionar-se de maneira 
mais saudável  

Melhoria da autoestima: 
como o estudante é a peça 

central do processo de 
aprendizagem, ele ganha 

mais confiança e 
assertividade 

Melhoria das competências 
no pensamento crítico: o 

diálogo e a troca de ideias 
favorece a construção de 

novos conhecimentos 

Maior capacidade em aceitar 
as perspetivas dos outros: a 

diversidade e a pluralidade de 
pensamentos aparece durante 

o trabalho em grupo 

Aquisição de 
competências 

necessárias para 
trabalhar com outras 

pessoas 

O uso da tecnologia como 
um recurso restrito ao 

professor e não ao aluno, o 
que interfere na autonomia 
deste diante do conteúdo a 

ser aprendido  

Resistência à transformação 
da cultura das IES, que pode 

estar associada a noções 
tradicionais de ensino-

aprendizagem 

Falta de acesso a 
tecnologias, dispositivos 
e conexão por parte das 

IES, professores e/ou 
alunos 

Resistência do corpo 
docente e/ou de outros 

setores das Instituições de 
Ensino Superior (IES) uma 
vez que representam uma 

mudança profunda no 
ensino tradicional 

Falta de tempo e/ou de 
conhecimento para 

elaboração de planos de 
aulas com metodologias 

ativas 

Paralisar a transformação 
na simples ação de incluir 

equipamentos e 
dispositivos na sala de aula, 
sem alterar o planeamento 

e o formato das aulas 

Para mais informação consultar: https://blog.saraivaeducacao.com.br/aprendizagem-colaborativa/

Vantagens

Desafios
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Como desenvolver as 
práticas de colaboração 
no Ensino Superior e 
partilhar experiências de 
ensino-aprendizagem?
Para facilitar o ensino-aprendizagem e a 
colaboração incentiva-se a constituição de 
comunidades de prática de ensino e aprendizagem. 
Estas comunidades caracterizam-se por serem 
grupos informais de professores, estudantes, 
profissionais com interesses comuns, que se 
associam para partilhar experiências, discutir e 
aperfeiçoar uma determinada prática. São grupos 
que nascem e se desenvolvem por iniciativa e 
envolvimento dos seus membros, beneficiando o 
desenvolvimento de colaborações auto-
sustentáveis. Estes grupos são constituídos 
voluntariamente, a partir do debate entre os seus 
membros, para elegerem o tema que os preocupa 
ou sobre o qual pretendem aprofundar 
conhecimentos. 

Estas comunidades desenvolvem-se 
organicamente.  São informais, reúnem 
regularmente, sem agenda prévia ou registo de 
presenças. Cada comunidade define a sua própria 
liderança e estrutura, em regra providas de 
bastante flexibilidade. São também espaços 
geradores de oportunidades permanentes de 
debate e de recolha de experiências, com base na 
aprendizagem por pares. As vantagens associadas 
à participação nestas comunidades incluem: 
encontrar soluções para dificuldades e 
constrangimentos, partilhar experiências, usufruir 
da criação de atividades de colaboração entre 
membros da comunidade e ser-se motivado para a 
inovação, em resultado do facto de cada docente 
partilhar interesses comuns com outros 
interessados, professores, estudantes ou 
profissionais. Algumas comunidades de prática são 
o ponto de partida para trabalhos de investigação e 
para publicações na área da docência

A propósito das comunidades 
de prática no Ensino Superior 
recomenda-se a leitura do texto: 
Reaburn, P. R. J., & McDonald, 
J. (2017). Creating and 
Facilitating Communities of 
Practice in Higher Education: 
Theory to Practice in a Regional 
Australian University. In J. 
McDonald, & A. Cater-Steel 
(Eds.), Communities of Practice: 
Facilitating Social Learning in 
Higher Education (pp. 121-150). 
Springer. https://doi.org/
10.1007/978-981-10-2879-3_6
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12 
FORMAÇÃO PRESENCIAL
A formação presencial diz respeito a um modelo tradicional de educação onde tanto o 
formador/professor como o formando/estudante estão presentes fisicamente no mesmo 
espaço. Ainda que tradicional, este espaço físico de educação/formação, também designado 
por sala de aula/formação, é o local onde, ainda hoje, decorre a maior parte do processo de 
ensino-aprendizagem no ensino superior. Neste local encontramos cadeiras, mesas, pelo 
menos um computador, um projetor e um quadro para notas. O formador/professor e o 
formando/estudante têm possibilidade de interagir entre si e, embora o professor seja o 
principal transmissor de conhecimento, o estudante tem um papel ativo na sua aprendizagem, 
sendo-lhe dada a possibilidade de, no momento e cara-a-cara, expressar os seus pensamentos 
e opiniões, bem como comunicar e partilhar conhecimentos prévios relacionados.  

Ainda que a educação presencial nem sempre tenha respeitado esta lógica pedagógica 
horizontal, esta é importante pois, através da inclusão de diferentes perspetivas e valorização 
da diversidade e da democracia, o espaço de formação torna-se um ambiente propício à 
interação, essencial à formação integral.



São diversas as vantagens associadas à formação presencial, mas também são alguns os 
desafios que a esta se colocam. Destacamos no quadro seguinte algumas dessas vantagens e 
desvantagens.

Vantagens Desvantagens

Formação 
presencial

Proximidade entre formador/professor 
e os formandos/estudantes Pouca ou nenhuma flexibilidade de horário

Esclarecimento de dúvidas em tempo 
real

Falta de recursos diferenciados para 
motivação dos formandos/estudantes

Troca direta e permanente de 
informações e “feedback”

Dificuldade em conciliar com uma atividade 
profissional

Criação de laços de apoio e 
companheirismo mais rapidamente Despesas de deslocação e alimentação

Por forma a otimizar a formação presencial é importante ter em consideração dois aspetos 
importantes: 1) a organização física do espaço e 2) a promoção da interação. 

Quadro 2: Vantagens e desvantagens da formação presencial
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Pensar a formação presencial numa ótica 
atualizada e democrática exige colocar no centro 
das atenções o formando/aluno. Para isso, é 
necessário, em primeiro lugar, reconfigurar o 
espaço físico em que a formação/aula ocorre por 
forma a incluir ativamente todos os envolvidos na 
(re)co-construção do conhecimento.  

Sabemos, a priori, que a disposição tradicional do 
espaço de formação/aula transmite a ideia de que 
para aprender é necessário manter o silêncio, 
olhar em frente e ouvir atentamente o que o 
formador/professor diz. A disposição clássica da 
sala de aula, sendo mais propícia a centrar-se na 
transmissão de conteúdos, coloca o formador/
professor como o principal protagonista do 
processo de ensino-aprendizagem e enviesa o 
principal objetivo destes espaços de formação/
educação.  

É necessário, neste sentido, olhar para o espaço 
de formação/aula como um local flexível e 
organizá-lo de forma a que a sua disposição 
potencie o envolvimento, interesse e 
compreensão de todos os envolvidos. As mesas e 
as cadeiras são, por exemplo, o elemento físico 
mais visível e comum a todos os espaços de 
formação/aula. Seguem alguns exemplos de 
como estes espaços se podem organizar 
dependendo do objetivo e foco previsto para a 
sessão/aula.

Organização física do espaço

Repensar a organização 
física da sala de 
formação/aula é 

importante para quebrar 
paradigmas 

educacionais 
tradicionais e promover 

espaços de 
aprendizagem criativos, 
interativos e eficientes. 
Uma boa organização 
física destes espaços 

diminui a confusão 
dentro da sala de 

formação/aula, permite 
que todos consigam 

alcançar visualmente os 
materiais expostos, 

aumenta a sensação de 
segurança e conforto 

essencial para aprender 
com a maior qualidade 

possível, estimula a 
criatividade e o interesse 

e reduz a distração. 
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Disposição 1: Mesas e cadeiras voltadas 
para a frente e organizadas horizontalmente 

Todos os formandos/estudantes ficam dispostos de frente 
para o formador/professor. A interação entre os formandos/
estudantes é limitada e as aulas tendem a ser conduzidas de 
forma expositiva. O foco está no formador/professor. 
o e foco previsto para a sessão/aula.

Disposição 2: Em “U”

Disposição 3: Em círculo

É valorizada a interação entre os formandos/estudantes e a 
interação com o formador/professor que conduz a aula não 
apenas como expositor mas também como facilitador. O foco 
está no formador/professor e nos formandos/estudantes.

O formador/professor pode estar dentro, no ou fora do 
círculo. Nas duas primeiras, o formador/professor também 
participa na atividade, na segunda o formador/professor 
apenas observa e/ou avalia o desenvolvimento da mesma. O 
foco está nos estudantes/formandos. 

Os formandos/estudantes organizam-se em grupos, em 
mesas separadas. Desta forma o formador/professor 
consegue caminhar entre os formandos/estudantes, parar 
em cada um dos grupos e dar orientações baseadas nas 
dificuldades/desafios de cada grupo. O foco está nos 
formandos/estudantes.

Disposição 4: Em grupos

Todos os formandos/estudantes ficam dispostos para o 
formador/professor, no entanto, ao contrário do que acontece 
na disposição tradicional, os formandos/estudantes 
conseguem ver-se e ouvir-se uns aos outros. Esta disposição 
permite uma maior intervenção dos formandos/estudantes 
durante a exposição de conteúdos. O foco está no formador/
professor e nos formandos/estudantes.Disposição 5: Mesas e cadeiras voltadas 

para a frente e ligeiramente inclinadas 

Disposição 5: Mesas e cadeiras dispostas 
frente a frente e ligeiramente inclinadas 

Os formandos/estudantes estão dispostos frente a frente e o 
formador/professor é apenas um observador/avaliador. Esta 
disposição permite que os formandos/estudantes se 
consigam ver, ouvir e debater. O foco está nos formandos/
estudantes.

15



Um espaço de formação/aula bem organizado constitui-se um espaço propício à interação. É 
importante, por isso, perceber como promover e gerir as diferentes interações promovidas em 
sala de formação/aula de forma educativa e construtiva. 

Num espaço de ensino-aprendizagem encontramos diferentes pessoas, com diferentes 
conhecimentos, valores e experiências. O formador/professor, ainda que seja o principal 
facilitador e transmissor de conhecimento, deve dar oportunidade para que todos os envolvidos 
assumam um papel ativo na construção desse mesmo conhecimento. Nesta lógica, elimina-se o 
autoritarismo, o controlo, a estandardização e a massificação e propicia-se um espaço onde 
ambos os polos (formador/professor e formando/estudante) são encarados como fundamentais 
para a construção do conhecimento.  

Por um lado, o formando/estudante deve adotar um papel ativo nas atividades e reflexões 
propostas e, por um lado, o formador/professor deve promover espaços, situações e condições 
para o questionamento, a cooperação, a reflexão, a comunicação, a compreensão e a 
transformação. Ao assumir o papel de facilitador e norteador, o formador/professor orienta 
discussões, propõe problemáticas, analisa as perspetivas dos formandos/estudantes e 
confronta-as com a realidade social, investigações realizadas e literatura desenvolvida. Um dos 
seus principais objetivos é provocar controvérsias, desequilíbrios e desafios junto dos 
formandos/estudantes com vista à consciencialização e à promoção do sentido crítico e ao 
desenvolvimento da capacidade de argumentação. O formador/professor deve permanecer 
vigilante e garantir um espaço seguro para a expressão de divergências. Pode intervir de forma 
a incentivar e motivar os formandos/estudantes a acreditar nas suas palavras e competências. 
Deve explorar novos conteúdos a partir dos mencionados pelos formandos/estudantes. Deve 
preocupar-se com cada formando/estudante, respeitando a sua individualidade, o seu ritmo, a 
sua visão da realidade e as suas emoções, para que, desta forma, todos se sintam seguros para 
expor as suas opiniões e questionar outras. E deve manter uma distância segura que lhe permita 
refletir criticamente sobre a realidade e tomar decisões em situações de juízo.  

A interação direta entre formadores/professores e formandos/estudantes durante o processo de 
aprendizagem vai permitir compreender que o ato de aprender vai muito além de imposições 
externas e memorização de informações. Aprender deriva da interação dialética e recíproca 
entre o formador/professor e formando/estudante e entre os próprios formandos/estudantes. 
Esta interação e as relações dinâmicas são imprescindíveis pois favorecem a participação ativa, 
interessada e motivada de todos na construção do conhecimento.

Promoção da interação

A propósito da organização física do espaço e da importância da promoção da interação dentro da sala de aula 
recomenda-se a leitura dos seguintes textos:  

. Rands, M & Gansemer-Topf, A. (2017). The Room Itself Is Active: How Classroom Design Impacts Student 
Engagement. Journal of Learning Spaces, 6(1), 26-33 
. Idris, A.; Adljah, A. & Alfina, S. (2020). Multilingual Interaction in classroom context. English, Teaching, Learning, and 
Research Journal, 6(2), 97-102. https://doi.org/10.24252/Eternal.V62.2020.A13 
. Cheryan, S.; Ziegler, S; Plaut, C. & Meltzoff, A. (2014). Designing Classrooms to Maximize Student Achievement. 
Education, 1(1), 4-12. https://doi.org/10.1177/2372732214548677 
. Galegane, G. (2018). Group Work and Classroom Interaction in Communication and Study Skills Classes (CSS) of the 
University of Botswana. Theory and Practice in Language Studies, 8(12), 1595-1694. http://dx.doi.org/10.17507/
tpls.0812.04 
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18 
FORMAÇÃO ONLINE:  
SÍNCRONA E ASSÍNCRONA

O processo de ensino-aprendizagem à distância tende a ser mais eficaz se não consistir numa 
mera transposição de atividades no espaço presencial para o espaço online. Este novo espaço 
tem implicações sobre a forma de interagir com e entre os estudantes que recomendam 
mudanças na dinâmica das atividades, mesmo quando os objetivos das mesmas se 
mantenham.



Há várias formas de ensinar online, de utilizar metodologias ativas e colaborativas, sendo de 
destacar dois formatos distintos e complementares.  

Na formação-aprendizagem online síncrona docentes e estudantes encontram-se online 
simultaneamente e interagem em "tempo real" podendo trocar impressões entre si. 

Na formação-aprendizagem assíncrona os docentes preparam materiais – aulas narradas, 
vídeos, gravações de discussões, … - e disponibilizam-nas numa plataforma para os estudantes 
acederem em seu tempo. A interação entre todos decorre noutros momentos.  

Cada uma destas opções inclui vantagens e desvantagens que se encontram descritas no 
quadro seguinte.

Vantagens Desvantagens

Síncrono

Maior similaridade com os tempos do 
ambiente de sala de aula; 
  
Possibilidade de interação imediata  

A capacidade da rede de comunicação e 
dos dispositivos pode condicionar o 
sucesso das interações; 
  
O domínio e o acesso à tecnologia

Assíncrono

Flexibilidade para assistir múltiplas 
vezes a um ritmo próprio; 

Mais oportunidades para envolvimento 
com os materiais

Estudantes e docentes estranham ausência 
da dimensão social; 

Sem feedback imediato para estudantes e 
docentes sobre aspetos da atividade

Com o objetivo de otimizar ambos os formatos – síncrono e assíncrono – é importante que: 

-      recorra a ambos os formatos, beneficiando das vantagens de ambos;  

-      ao ponderar os formatos, considere o impacto sobre o envolvimento dos estudantes; 

-      planifique com a antecedência possível qual o formato usar em cada sessão e 
comunique os planos aos estudantes;  

-      tenha alguma flexibilidade para mudar em função da evolução dos trabalhos; 

-      use as apresentações que já preparou para a aula presencial, podendo colocá-las num 
formato assíncrono (mais expositivo) ou síncrono (mais interativo).

Quadro 3: Vantagens e desvantagens do ensino-aprendizagem em formato síncrono e assíncrono 
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Para o bom funcionamento da formação 
online síncrona é importante que os 
formadores/professores tenham em 
consideração alguns aspetos, entre os 
quais, relacionados com a gestão da 
plataforma e das interações. 

Formação 
online 
síncrona 

Relativamente à gestão da plataforma e para otimizar as sessões síncronas são 
recomendadas algumas medidas como: 

-      usar “fones” de ouvido para evitar comentários e ecos; 
-      colocar o seu microfone off quando não estiver a falar e criar esta regra para todos 
os participantes; 
-      usar a função “chat” da plataforma para interagir com os participantes; 
-      considerar a criação de ‘salas de grupo’ para fomentar as discussões em turmas de 
média ou grande dimensão.

As sessões online síncronas devem proporcionar a participação generalizada dos 
estudantes. Para tal, indicam-se algumas ações para facilitar as interações nestas 
sessões. 

Com o objetivo de proporcionar a todas as pessoas a oportunidade de intervir é 
importante uma moderação atenta e eficaz de modo a evitar: 1) a dispersão nos 
momentos de discussão; 2) o domínio do tempo de discussão por poucos 
participantes; 3) a ausência de envolvimento de estudantes. 

Nesse sentido, o papel do moderador/professor nestas plataformas é o de planear e 
intervir para que a comunicação e participação sejam bem-sucedidas.
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Na planificação das aulas/sessões 

Defina o tempo que vai 
atribuir à discussão de 

forma a que os 
estudantes conheçam o 
tempo a ela dedicado e 
possam gerir as suas 

intervenções – anuncie 
esse tempo no inicio de 

cada atividade; 

Estabeleça e comunique 
regras para a discussão 

(ex: mínimo de 
contribuições, tempos 

máximos de 
intervenções, 

importância de inscrição 
para participação, etc.); 

Elabore pelo menos uma 
questão clara redigida de 

forma inequívoca para 
iniciar o debate.

1 2 3

Durante a intervenção na aula/sessão

Modere as suas próprias 
participações, para que 

os estudantes 
desenvolvam a sua 

autonomia e confiança - 
evite transformar a 

discussão numa série de 
perguntas (suas) e 

respostas;

Faça intervenções o mais 
curtas possível: 

comentários extensos e 
complexos geralmente 

originam o silêncio; 

Privilegie comentários 
abertos (perante o que 
acabamos de ouvir, o 

que vos parece…) sobre 
comentários fechados 

(perante o que acabamos 
de ouvir, estão de 

acordo?) para suscitar o 
debate; 

1 2 3

Convide os estudantes a 
comparar pontos de 

vista e a argumentar as 
suas posições; 

Elabore sínteses claras 
para concluir a 

discussão ou sempre 
que esta divirja dos seus 

objetivos; 

Realce as contribuições 
positivas, não valorize as 

negativas; 

4 5 6

Reaja de imediato a 
posturas inadequadas, 

enviando uma 
mensagem privada ao 

autor;

Esteja atento aos 
participantes silenciosos: 

envie mensagens 
privadas aos estudantes 

para os estimular a 
participar na discussão.

7 8
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Lecionar em formato assíncrono permite aos estudantes uma melhor gestão do seu tempo e 
maior autonomia de aprendizagem, com a vantagem de gerar menores dificuldades técnicas em 
comparação a atividades síncronas. Neste formato é especialmente importante estimular o 
envolvimento dos estudantes. Para isso, é fundamental ter em atenção a preparação de 
materiais adequados e o apoio ao trabalho assíncrono dos estudantes.

Formação online assíncrona 

Para a preparação de materiais  
adequados indicam-se algumas sugestões:

Realize "vídeo-aulas": 
aulas narradas, vídeos, 

gravações de 
discussões, … - e 
disponibilize numa 
plataforma para os 

estudantes acederem 
sem a presença do 

docente. Nas vídeo-aulas 
é particularmente 
importante dar um 

enfoque muito evidente 
aos conteúdos 

relacionados com os 
objetivos prioritários da 
aula e adotar um ritmo 

que maximize a atenção 
dos participantes. 

Assuma que o seu 
desempenho como 

orador será similar ao 
habitual numa aula 

presencial: uma ou outra 
hesitação são 

perfeitamente naturais.  

Substitua a aula longa 
por blocos curtos de 
cerca de 10 minutos, 

concluindo com 
sugestões de trabalho 

complementar.  

1 2 3

Se gravar uma aula mais 
longa, intervale com 
atividades curtas e 

simples para os 
estudantes – uma mini-
revisão por exemplo. 

4
Mostre-se disponível 
para interagir sobre a 
aprendizagem da aula 

por canais alternativos, 
por exemplo, por email 

ou no seu horário de 
atendimento à distância. 

5

Previamente à aula, 
defina e publique com a 
antecedência possível, o 

que espera que os 
estudantes façam 

autonomamente para 
tirarem o melhor partido 

das atividades. Pode 
utilizar ferramentas de 
apoio para o estudante 
analisar de forma crítica 

o material 
disponibilizado.  

6

Se tiver materiais 
audiovisuais de apoio à 

apresentação, aproveite-
os na máxima extensão 

possível. 

7 Grave a sua aula com o 
recurso tecnológico que 
lhe causar mais conforto. 
Uma possibilidade será 

narrar uma apresentação 
PowerPoint, utilizando o 
Office 365, conforme se 

indica na imagem abaixo:

8
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No apoio ao trabalho assíncrono dos estudantes importa considerar que em contexto da 
formação/trabalho assíncrono é fundamental assegurar que o estudante, de forma autónoma, vá 
além do próprio conteúdo. Por outras palavras, pretende-se que o estudante consiga estruturar o 
que aprende com as atividades e os materiais disponibilizados, de forma organizada e 
autónoma.  

De seguida apresentam-se algumas sugestões para ajudar os estudantes a interagir de forma 
dinâmica e flexível com o conteúdo que está a ser abordado no trabalho assíncrono.  

Prepare uma ficha digital - um documento Microsoft Word, por exemplo -  que permita aos 
estudantes tirarem notas e fazerem registos sobre os materiais disponibilizados pelo professor/
formador, de uma forma simples e estruturada. Pontos que a ficha poderá abordar: 

Um campo que solicite o registo da temática principal associada ao material 
disponibilizado, seguido de uma descrição curta das palavras-chave e ideias 
principais. Assim, conduzirá o estudante a identificar os conceitos principais.  

Um campo para um breve resumo crítico, que poderá conter a seguinte 
questão: Como é que explicaria a alguém o conteúdo abordado?  

Um campo para comentários finais ou potenciais dúvidas que necessitarão de 
posterior análise e esclarecimento.  

Organize estas dimensões num documento de apenas uma página.  

Importa que seja uma ferramenta clara, concisa e prática para que o estudante 
sinta que é útil para a sua aprendizagem.  

Se pretender aumentar o potencial formativo deste exercício, solicite aos 
estudantes que, no final, enviem o documento para o docente, de modo a que 
possa analisar o processo e, eventualmente, realizar uma sessão (síncrona ou 
assíncrona) centrada nas dúvidas e comentários identificados.  

Num primeiro momento, este exercício poderá ser individual. Num segundo 
momento, os estudantes poderão organizar-se em pares ou grupos para 
discutirem as perspetivas e representações individuais e chegarem a uma 
visão coletiva, também representada no mesmo documento (sendo esse o 
único a ser enviado para o docente). Se tiver turmas muitas grandes, esta 
poderá ser uma excelente opção!

1

2

3

4

5

6

7
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ESTRATÉGIAS ATIVAS E 
COLABORATIVAS DE ENSINO-
APRENDIZAGEM

São apresentadas de seguida um conjunto de estratégias educativas e tecnologias para 
promover uma aprendizagem ativa em formato presencial e/ou online. O quadro abaixo 
identifica diversas estratégias para promover a participação, colaboração e autonomia dos 
estudantes. Todas estas estratégias respondem aos objetivos da promoção de uma 
aprendizagem colaborativa e significativa e podem ser escolhidas em função da situação 
específica e objetivos de cada matéria e sessão de ensino-aprendizagem. São, por norma, 
estratégias e tecnologias flexíveis, que podem ser facilmente implementadas 
independentemente da dimensão da turma.



Team-Based 
Learning (TBL) 

O “Team Based Learning”, traduzido para “Aprendizagem Baseada em 
Equipas”, é uma estratégia de ensino colaborativo baseada em evidências. 

Challenge-Based 
Learning (PBL) 

Esta estratégia tem o “problema” como um elemento central do processo de 
ensino e de aprendizagem. Os estudantes trabalham num ambiente 
colaborativo que lhes permite identificar o que já sabem e o que precisam de 
saber, desenvolvendo pesquisa e análise de informação que lhes permita 
resolver o problema em questão. 

Project-based 
Learning (CBL) 

Lidando com um problema aberto, as equipas de estudantes podem 
desenvolver várias soluções, permitindo a criatividade e a inovação. Os 
professores atuam como facilitadores, mentores ou supervisores, 
dependendo da fase do projeto e do ambiente de aprendizagem 
desenvolvido para o efeito. 

Flipped 

É uma abordagem pedagógica em que os tempos e os espaços inerentes ao 
processo de ensino e aprendizagem se invertem: a exposição primária do 
conteúdo é feita pelos alunos antes da aula (espaço individual); na aula os 
alunos têm a oportunidade de interagir com o professor e entre si (espaço de 
grupo) com vista a aplicar, desenvolver, esclarecer o conteúdo previamente 
abordado. 

Gamificação 

Utilização dos elementos de design de jogos em contextos não lúdicos, com 
vista a criar um ambiente de envolvimento semelhante ao dos jogos, para 
motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver problemas. Ferramentas 
tecnológicas que podem ser associadas a estas estratégias incluem, por 
exemplo, o Kahoot e quizziz. 

Think Pair Share 
Estratégia de promoção de aprendizagem colaborativa que visa incentivar a 
participação individual dos estudantes através da discussão em grupo e 
partilha de opiniões e ideias. 

Trabalho 
Colaborativo 

Processo de trabalho articulado e pensado em conjunto, com base no 
enriquecimento trazido pela interação dinâmica dos alunos; pode ser 
desenvolvido com recurso a ferramentas tecnológicas como o Miro ou o 
Trello. 

Audience Response 
Systems (ARS) 

Tipo de interação associada ao uso de um sistema de resposta da audiência 
para criar interatividade entre o apresentador e a audiência; ferramentas 
tecnólogicas utilizadas neste âmbito incluem o Voxvote, o Slido, Mentimer, 
Polleverywhere. 

Mapas Mentais 
Ferramentas tecnológicas de apoio à construção de diagramas ou 
ferramentas gráficas, que representam visualmente as relações entre 
conceitos e ideias, entre as quais encontramos o Mindmup ou Mindmeister. 

Perusall 

Plataforma de apoio à leitura colaborativa de documentos, que incentiva a 
exploração de textos de apoio aos conteúdos lecionados através da 
possibilidade apresentada aos alunos para comentar, questionar e responder 
a dúvidas relativas aos documentos. 

Produção de vídeos 

Recurso audiovisual produzido para atingir objetivos específicos de 
aprendizagem e ensino que visa aumentar a motivação e participação dos 
alunos, quer através da produção de materiais audiovisuais, quer através da 
sua utilização pelo docente para trabalhar os conteúdos. 

Quadro 4: Estratégias de ensino-aprendizagem ativas e colaborativas 
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Existem atualmente uma variedade de recursos 
disponíveis para a inovação do ensino-
aprendizagem com o objetivo de o tornar mais 
participativo, colaborativo e significativo na 
aprendizagem dos estudantes. Para além das 
estratégias elencadas no quadro anterior podem-se 
encontrar em várias plataformas de Instituições de 
Ensino Superior[1] outras estratégias e ferramentas 
interessantes e complementares que facilitam a 
escolha e preparação de sessões de formação 
ativas. 

A adoção de algumas metodologias e/ou 
tecnologias poderá não envolver mais do que a 
familiarização do docente e dos estudantes com a 
prática em si. Mas a aplicação de cada 
metodologia (ou combinação de metodologias e 
estratégias), assim como a utilização das 
tecnologias no contexto específico de cada 
disciplina/aula implica muitas vezes uma cuidadosa 
avaliação dos meios e recursos necessários. Por 
exemplo, muitas metodologias implicam a 
reformulação dos conteúdos de aulas e a 
convocação de outros materiais – o que requer 
tempo e planificação por parte do docente. É 
preciso garantir que haverá condições para o 
desenvolvimento destas tarefas. Por outro lado, 
algumas metodologias, como o TBL, precisam ter 
um tempo de aula mínimo (duas horas, mas 
funciona melhor com três) e uma disposição de 
sala de aula que favoreça o trabalho em grupo. Há 
que articular estas necessidades com os objetivos, 
horário e espaço físico onde decorre a aula. 

Assim, escolher uma estratégia/tecnologia implica 
uma reflexão aprofundada sobre as necessidades e 
implicações dessa escolha. Esta reflexão pode ser 
enriquecida quando partilhada e debatida numa 
comunidade de prática de ensino-aprendizagem.

Como escolher 
estratégias e 
tecnologias de 
ensino-aprendizagem 
inovadoras?

[1] Para informação complementar sugere-se a 
consulta do Centro Eberly - Excelencia Docente e 
Innovación Educativa da Universidade Carnegi 
Mellon: https://www.cmu.edu/teaching/technology/
flippingtheclass/index.html; https://www.cmu.edu/
teaching/technology/collaborationtools.html.
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29 
INSTRUMENTOS DE FORMAÇÃO-
APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO

De seguida apresentam-se um conjunto de instrumentos de formação úteis para apoiar o 
processo de ensino e potenciar a aprendizagem dos estudantes da Licenciatura Europeia em 
Mediação. Esses instrumentos são diferentes, mas também complementares, e podem ser 
utilizados em diferentes contextos/ambientes de formação-aprendizagem. 



Estas aulas são maioritariamente expositivas e dedicadas à transmissão de conteúdos 
por parte do formador/professor. A participação dos formandos/estudantes é pouca ou 
nenhuma. Para envolver os formandos/estudantes neste tipo de formatos o formador/
professor pode, por exemplo, colocar questões no final da sua exposição através de 

diferentes atividades ou com recurso a diferentes ferramentas pedagógicas interativas. 

Aulas teóricas

Dentro desses diferentes contextos/ambientes encontramos: 

Estas aulas fundem numa só as aulas teóricas e as aulas práticas, isto é, a aula não é 
exclusivamente expositiva, nem exclusivamente prática. Neste formato, a aula dedica um 
período para o estudo/exposição dos conteúdos e outro período para o desenvolvimento 

de atividades/dinâmicas que permitam consolidar na prática esses conteúdos. 

Aulas teórico-práticas

Nas aulas práticas o objetivo passa por desafiar os formandos/estudantes a colocar em 
prática os conhecimentos adquiridos por forma a consolidá-los. Neste tipo de aulas 

desenvolvem-se competências de resolução de problemas, pensamento crítico, tomada 
de decisão, comunicação e trabalho em equipa. 

Aulas práticas

É no estágio que os formandos/estudantes têm, na sua grande maioria, o primeiro 
contacto direto com os contextos de trabalho. Este primeiro contacto é uma experiência 

fundamental para a aprendizagem do formando/estudante pois é no estágio que se 
desenvolvem competências profissionais que as aulas teóricas, teórico-práticas e 

práticas não permitem desenvolver.

Estágio
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Com o objetivo de otimizar o ensino em cada um destes contextos/ambientes de aprendizagem, 
apresentam-se no próximo quadro alguns instrumentos de formação-aprendizagem e avaliação 
(adequados para implementar quer presencialmente, quer digitalmente) que poderão ser 
utilizados pelos formadores/professores nas suas aulas ao longo dos três anos da licenciatura 
de forma a torná-las o mais dinâmicas, inclusivas e significativas possível. A seguir à tabela, 
esses instrumentos serão caracterizados e as suas funcionalidades descritas para tornar mais 
claro o seu propósito. 

De salientar que o quadro apresenta instrumentos de formação e avaliação da aprendizagem 
identificados pelos membros do Projeto LIMEdiat. No entanto, com o objetivo de enriquecer o 
leque de ferramentas a utilizar, foram inquiridos[1] docentes e estudantes do ensino superior, 
bem como profissionais de mediação colaboradores com instituições de Ensino Superior, para 
que eles próprios, sendo os principais utilizadores da plataforma de ensino-aprendizagem, 
pudessem contribuir para avaliar a pertinência e exequibilidade dos instrumentos propostos e 
ampliar o conjunto de instrumentos apresentado.  

As contribuições destes inquiridos permitiram verificar que a maior parte dos instrumentos de 
ensino e avaliação propostos são conhecidos pelos respondentes (tanto docentes, como 
estudantes e profissionais não se verificando diferenças significativas entre os três grupos) os 
quais consideram os mesmos adequados e exequíveis. Foram ainda identificados outros 
instrumentos, para além dos que se encontram mencionados no quadro 6, tais como: PadLet; 
Ahaslides; Jamboard; Socrative; Vox Vote; Perusall; Tricider; Slido; Quizlet; Quizizz; Prezi; e 
Laboratórios Virtuais. Estes novos instrumentos não serão discriminados neste Toolkit; no 
entanto, tutoriais de apoio à sua utilização são facilmente encontrados em plataformas como o 
Google e o Youtube.

[1] O inquérito foi implementado pela equipa portuguesa do projeto no âmbito por forma a enriquecer o output 4. Este inquérito 
teve como objetivos compreender se as ferramentas pedagógicas de formação e avaliação da aprendizagem selecionadas 
pela equipa LIMEdiat são pertinentes e exequíveis no contexto presencial e digital de aprendizagem dos estudantes da 
Licenciatura Europeia em Mediação e perceber se existem outras ferramentas não indicadas pela equipa LIMEdiat que 
também poderão ser úteis e pertinentes para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem numa plataforma digital 
europeia. Foram obtidas 66 respostas de docentes e estudantes de 3 universidades portuguesas, distribuídas por 26 
docentes, 37 estudantes e 3 profissionais da área da mediação colaboradores com instituições de Ensino Superior.
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Contextos/ambientes de aprendizagem

Instrumentos de Formação Aulas  
Teóricas

Aulas  
Teórico-
Práticas

Aulas 
Práticas Estágio

Kahoot

Canvas

Google Forms

Chats e fóruns de discussão

ZOOM

Método Jigsaw

Pitch

Mentimeter

Diário de bordo

Genial-ly 

Mesa redonda de experiências

Oficina de expressão

Mapa da empatia

Portefólio

Conteúdos audiovisuais

Observação

Diagnóstico (Análise SWOT)

Técnica de Grupo Nominal (TNG)

Identificação da problemática (CAT)

Autobiografia fundamentada
Estudos de Caso
Simulação

Instrumentos de Avaliação

Portefólio
Avaliação pré e pós
Mesas redondas de experiências
Diário de Bordo
Trabalho de Fim de Curso
Auto-hetero avaliação da prática

Quadro 5: Instrumentos de formação e avaliação passíveis de serem implementados nos diferentes contextos/ambientes de aprendizagem 

Os instrumentos de formação tanto podem ser utilizados pontualmente em algumas aulas, como 
podem ser utilizados todas aulas para consolidar conhecimentos. Os instrumentos de avaliação 
podem ser utilizados antes, durante e/ou no final de cada aula ou disciplina/semestre. 
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KAHOOT

DESCRIÇÃO 

É importante que o contexto escolar acompanhe a sociedade cada vez mais 
digital pela qual é atualmente caracterizada. Tornar o espaço de sala de aula 
um espaço convidativo e construtivo nunca foi tão importante. O Kahoot é 
uma plataforma online de aprendizagem muito utilizada por professores e 
formadores em diversas instituições de ensino que potencia o ensino-
aprendizagem. Nesta plataforma é possível criar um ensino-aprendizagem 
disruptivo, criativo e colaborativo, onde se aprende (ou se consolida 
aprendizagens) através do jogo. Através de dinâmicas de escolha múltipla, 
verdadeiro e falso e resposta aberta incentiva à participação ativa e ao 
envolvimento interessado dos estudantes no processo ensino-
aprendizagem. É possível jogar individualmente ou em equipa. Uma 
experiência que promove a inclusão e a acessibilidade. Qualquer um pode 
criar um Kahoot. 

É adequado para consolidação e avaliação de conhecimentos adquiridos em 
aulas teóricas e teórico-práticas .

OBJETIVOS 

- Abordar conteúdos teóricos de forma criativa e 
reflexiva;  

- Consolidar conhecimentos adquiridos em sala de 
aula;  

- Promover a participação ativa e interessada no 
processo ensino-aprendizagem 

Para exemplos práticos e informações complementares consultar aqui. 
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CANVAS

DESCRIÇÃO 

O Canvas é um esquema visual utilizado para organizar ideias sobre um 
determinado assunto/temática/problemática. Ainda que seja uma 
ferramenta maioritariamente utilizada para desenhar modelos de negócio, o 
Canvas tem também inúmeras vantagens quando ajustado ao processo de 
ensino aprendizagem. Através do Canvas é possível criar um espaço de 
reflexão e partilha flexível, onde se estimula a criatividade e se simplifica a 
comunicação. O Canvas pode ser utilizado individualmente, mas também 
pode ser implementado em grupo quando o objetivo é co-construir algo 
comum. Esta ferramenta está organizada em diversos parâmetros os quais 
podem ser redefinidos consoante o objetivo da aula/sessão/dinâmica. Esta 
ferramenta é adequada para aulas teóricas e teórico-práticas para ajudar a 
refletir sobre como colocar em prática conhecimentos teóricos e, numa fase 
prévia de preparação/definição de estratégias de ação, poderá também 
ajudar a definir uma proposta de intervenção num contexto real de atuação. 

OBJETIVOS 

- Criar um espaço de reflexão e comunicação 
simplificado; 

- Promover a co-construção do conhecimento; 
- Apoiar na definição de estratégias de ação/

intervenção.

Para exemplos práticos e informações complementares consultar aqui. 
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GOOGLE FORMS

DESCRIÇÃO 

O Google Forms é um serviço gratuito da google para criar e gerir 
formulários online úteis ao levantamento de informação quer para efeitos de 
investigação, quer para efeitos de diagnóstico, registo, avaliação, entre 
outros. É possível, através do Google Forms, criar, editar e responder a um 
formulário a partir de qualquer lugar, em qualquer momento e utilizando 
diferentes dispositivos móveis (telemóvel, computador ou tablet). Com a 
possibilidade de criar vários tipos de perguntas, arrastá-las e reordená-las, o 
Google Forms destaca-se pela forma rápida e intuitiva com que as pessoas 
aprendem a utilizá-lo. Além da possibilidade de criar um formulário, o 
Google Forms possibilita também a análise de respostas obtidas através de 
resumos automáticos organizados em gráficos com diferentes 
configurações. Preferindo, também é possível fazer o download do ficheiro 
bruto das respostas obtidas e analisar o ficheiro de forma mais profunda e 
complexa.  

O Google Forms é adequado para aulas teóricas, por exemplo, para realizar 
uma avaliação diagnóstica no início do ano letivo ou, no final de uma aula/
sessão, avaliar os conhecimentos adquiridos. Esta ferramenta poderá 
também ser utilizada em aulas teórico-práticas para, por exemplo, refletir 
sobre determinadas problemáticas/temáticas e reunir um conjunto de 
informações relativamente ao comportamento atitudinal dos formandos/
alunos em determinadas situações hipotéticas.  

OBJETIVOS 

- Criar formulários para efeitos de investigação, 
diagnóstico, registo e avaliação; 

- Levantar um conjunto de informações 
relativamente ao conhecimento e comportamento 
dos estudantes perante determinadas situações. 

Para exemplos práticos e informações complementares consultar aqui. 
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CHATS E FÓRUNS 
DE DISCUSSÃO 

DESCRIÇÃO 

Os chats e fóruns de discussão são um espaço digital que reúne condições 
para a interação entre diferentes intervenientes. Nestes espaços promovem-
se debates sobre determinadas problemáticas/temáticas, esclarecem-se 
dúvidas e partilham-se novos conhecimentos, temas, eventos, atividades e 
outros assuntos de interesse para o público presente nesse chat/fórum. 
Além disso, é muito vantajoso utilizar os chats e fóruns de discussão como 
uma ferramenta pedagógica de ensino-aprendizagem pois, através da sua 
utilização, é possível desenvolver nos estudantes diferentes competências, 
entre as quais, capacidade de escrita, síntese e clareza no discurso, bem 
como capacidade de argumentação e persuasão. Através desta ferramenta 
é possível ainda motivar a participação uma vez que nem todos se sentem 
confortáveis para expressar as suas opiniões em público quando se 
encontram presencialmente, encontrando nestes espaços uma 
oportunidade mais confortável para apresentar os seus pontos de vista. 
Através da implementação desta ferramenta é possível, para além da 
expressão e troca de opiniões, questões e dúvidas, organizar ideias e 
alargar o conhecimento sobre um determinado tema relacionando com 
outros assuntos de interesse. Os chats e fóruns são adequados para aulas 
teóricas e teórico-práticas uma vez que possibilitam a discussão e a partilha 
de diferentes opiniões sobre os conhecimentos adquiridos e novos 
conhecimentos. 

OBJETIVOS 

- Promover o debate entre diferentes intervenientes 
sobre um determinado assunto/problemática; 

- Envolver ativamente todos os intervenientes no 
processo de aprendizagem; 

- Facilitar a interação entre professores e estudantes 
nas sessões online assíncronas.

Para exemplos práticos e informações complementares consultar aqui. 
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ZOOM

DESCRIÇÃO 

O ZOOM é uma aplicação que permite a realização de videoconferências 
onde interagem virtualmente diferentes pessoas, podendo estas estar 
conectadas independentemente do lugar físico onde se encontram. O ZOOM 
permite gravar as sessões, mostrando ser uma mais-valia para registar o 
que foi dito e partilhado e disseminar mais tarde com o público que não teve 
oportunidade de estar presente. Através desta ferramenta é possível realizar 
sessões individuais, por exemplo, de esclarecimento de dúvidas de um 
determinado aluno; videoconferências em grupo; partilha de ecrã para que 
todos possam acompanhar o que é dito; sessões simultâneas caso o 
interesse seja abrir várias salas e promover o debate em pequenos grupos; 
e a criação de formulários para levantar dados em tempo real. O ZOOM é 
adequado em aulas teóricas e teórico-práticas para transmitir conteúdos 
teóricos e para promover a interação e a partilha entre os diferentes 
intervenientes. No caso específico da licenciatura, o ZOOM poderá ser 
utilizado quando o objetivo for desenvolver uma atividade pública – como 
uma conferência, uma palestra, uma intervenção teórica – para que não só 
os docentes e estudantes registados na plataforma de ensino-aprendizagem 
tenham acesso à atividade, mas também seja possível a participação de um 
público interessado mais alargado. 

OBJETIVOS 

- Colocar em interação e colaboração diferentes 
intervenientes, independentemente do lugar físico 
em que estes se encontrem; 

- Desenvolver atividades públicas/ aulas abertas de 
disseminação/partilha de práticas/experiências/
conhecimentos.

Para exemplos práticos e informações complementares consultar aqui. 
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MÉTODO JIGSAW

DESCRIÇÃO 
O Método Jigsaw consiste em dividir a turma em pequenos grupos, os quais 
se vão organizando em diferentes momentos para partilhar e construir 
conhecimento. Esta ferramenta pedagógica trabalha a autonomia do aluno, 
fazendo com que este assuma um papel ativo na procura do conhecimento. 
Por ser uma ferramenta pedagógica cooperativa, esta ferramenta possibilita 
que os alunos desenvolvam competências de comunicação, liderança, 
tomada de decisão, trabalho em equipa e resolução de problemas. Para que 
corra como idealizado, esta ferramenta deve ser organizada por forma a: 
garantir que todos se envolvem ativamente para alcançar um objetivo 
comum – interdependência positiva; promover a responsabilidade pela 
própria aprendizagem e pela aprendizagem dos colegas – responsabilidade 
individual; assegurar que todos têm oportunidade para interagir com os 
demais, encontrando nestes espaços um ambiente seguro para explicar os 
seus pontos de vista e relacionar diferentes conhecimentos – interação 
face-a-face; e possibilitar a realização de balanços regulares e sistemáticos 
do funcionamento do grupo, da discussão e da progressão na 
aprendizagem. 

Esta ferramenta é adequada para aulas teórico-práticas para que os alunos 
possam refletir de forma crítica e construtiva sobre os assuntos abordados 
nas aulas teóricas e/ou sobre novos assuntos, relacionados e 
complementares. Ainda que pareça complexa, esta é uma ferramenta 
pedagógica flexível e, por isso, facilmente adaptável consoante o tamanho 
da turma, tema abordado e tempo disponível para a sua realização. Ainda 
que seja facilmente aplicável no contexto presencial de ensino-
aprendizagem, poderá ser complexo implementar o método jigsaw no 
contexto online de formação, pois este está dependente das funcionalidades 
da plataforma utilizada.  

OBJETIVOS 

- Promover a aprendizagem colaborativa; 
- Desenvolver espaços seguros de discussão, 

partilha de ideias e construção coletiva do 
conhecimento; 

- Desenvolver nos estudantes competências como 
autonomia, resolução de problemas, comunicação 
interpessoal, liderança e trabalho em equipa.

Para exemplos práticos e informações complementares consultar aqui. 
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PITCH

DESCRIÇÃO 

O pitch é uma apresentação curta, concisa e direta que tem como objetivo 
despertar a atenção de um determinado público sobre um tema/
problemática/projeto/associação/empresa. O objetivo principal deste tipo 
de apresentação é desafiar os diferentes intervenientes a dizer, em poucas 
palavras, o necessário para compreender determinada problemática, 
contexto, projeto de intervenção e/ou outro fenómeno. O pitch pode ser 
apresentado por uma pessoa individualmente ou por um grupo de pessoas. 
Ao apresentar-se um pitch convincente e bem estruturado desenvolvem-se 
competências de comunicação persuasiva e concisa. É adequado para 
aulas teórico-práticas e práticas, por exemplo, para avaliar os 
conhecimentos dos alunos sobre assuntos abordados em aulas passadas. A 
duração deste tipo de apresentação varia, em média, entre os 30 segundos 
e os 20 minutos, dependendo do tipo de apresentação que se pretende, 
local e duração para a realizar. É um tipo de ferramenta que pode ser 
utilizada quer em contexto presencial de aprendizagem, quer em contexto 
online. 

OBJETIVOS 

- Promover o desenvolvimento de competências de 
comunicação persuasiva e concisa;  

- Explorar diferentes assuntos com os estudantes/
formandos num curto período de tempo.

Para exemplos práticos e informações complementares consultar aqui. 

39



MENTIMETER

DESCRIÇÃO 

O mentimeter é uma plataforma online que possibilita a criação de 
apresentações interativas com quizzes, testes e quebra-gelos, por forma a 
tornar a participação no processo de aprendizagem mais ativa e reflexiva. 
Esta plataforma possibilita inclusive a criação de votações e nuvens de 
palavras para que as apresentações se tornem mais dinâmicas e 
disruptivas. Os dados obtidos com estas votações permitem obter insights e 
tendências sobre determinado assunto. Qualquer um pode criar algo no 
mentimeter (tanto professor, como aluno), sendo que, quando pedimos a 
participação de uma audiência, essa participação pode acontecer pelo 
computador ou telemóvel, sendo garantido o anonimato das respostas 
sempre que necessário.  

É adequado para aulas teóricas e teórico-práticas, nomeadamente, 
consolidação e avaliação de conhecimentos, e aulas práticas, por exemplo, 
para simulações sobre fases de imersão. 

OBJETIVOS 

- Estimular a participação ativa e reflexiva no 
processo de aprendizagem; 

- Recolher opiniões e tendências relativamente a 
determinados assuntos.

Para exemplos práticos e informações complementares consultar aqui. 
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DIÁRIO DE BORDO

DESCRIÇÃO 

O Diário de Bordo (DB) pode ser utilizado como um instrumento de registo 
individual ou de grupo em aulas teórico-práticas, práticas e estágios.  

Consiste no relato das atividades realizadas no âmbito do processo de 
ensino-aprendizagem (ex: participação nas atividades das aulas, observação 
de práticas, estágio). O DB deve indicar o local onde decorreu a atividade, a 
data, a hora do início e fim da tarefa, descrever o que foi realizado 
individualmente ou em grupo e terminar com uma avaliação/reflexão sobre o 
modo como ocorreu a tarefa, o seu efeito no processo de trabalho e as 
consequências futuras. Para se fazer um registo não é necessário que a 
atividade seja bem-sucedida. O importante é fazer o registo e escrever as 
conclusões sobre o ocorrido. No DB também podem ser registadas 
indagações que se quer fazer ao professor e reflexões sobre a forma como 
o grupo está a trabalhar. 

Um bom registo deve: fazer uma descrição precisa da atividade; respeitar as 
referências requeridas - dia, hora, local, recursos; focar a descrição nos 
aspetos essenciais; incluir uma reflexão crítica e comentários significativos. 
Se for um DB de grupo deverá incluir registos dos vários integrantes do 
grupo. 

Salientam-se como principais vantagens da utilização dos DB as seguintes: 
documenta o trabalho, constituindo um testemunho das atividades 
desenvolvidas; organiza as reflexões pessoais sobre as iniciativas, sobre o 
trabalho; ajuda a fazer a autoavaliação ao longo do desenvolvimento do 
projeto; promove hábitos de reflexão crítica e de escrita; facilita ao 
professor uma perspetiva do trabalho desenvolvido e da aprendizagem, 
sendo um bom instrumento de avaliação. 

OBJETIVOS 

- Registar de forma sistemática e sistematizada o 
que foi realizado, observado e interiorizado pelos 
estudantes no processo de ensino-aprendizagem; 

- Organizar informação relevante de forma analítica 
e crítica; 

- Promover uma análise reflexiva sobre o processo 
de aprendizagem.

Para exemplos práticos e informações complementares consultar aqui. 
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GENIAL.LY

DESCRIÇÃO 

Genial.ly é uma plataforma de criação de infográficos, isto é, a combinação 
de elementos visuais que fornecem uma exibição gráfica de informações. O 
genial.ly é usado para organizar informações complexas por meio de uma 
representação gráfica que pode sintetizá-las ou torná-las mais atraentes 
para a leitura. No campo acadêmico a edugrafia é um tipo de infográfico que 
funciona como uma ferramenta educacional e representa visualmente um 
conteúdo de maneira análoga à estrutura semântica das redes cognitivas do 
pensamento humano. Com o Genial.ly é possível criar apresentações, 
infográficos, cartazes, revistas digitais, pesquisas, postais, microsites, 
catálogos, guias ou gráficos com interatividade e dinamismo. O genial-ly 
apresenta uma interface intuitiva muito fácil de manusear, apresenta vários 
modelos e exemplos infográficos que podem ser editados e facilmente 
adaptados às necessidades de cada utilizador e, além disso, permite que 
vários utilizadores colaborem entre si, em tempo real, na criação do 
infográfico. 

OBJETIVOS 

- Estimular a capacidade de síntese e a criatividade 
para gerar conteúdos audiovisuais; 

- Promover uma aprendizagem ativa para a recolha e 
análise de informação sobre um assunto ou tema; 

- Divulgar o conteúdo criado para promover a 
habilidade cinestésica.

Para exemplos práticos e informações complementares consultar aqui. 
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MESA-REDONDA 
DE EXPERIÊNCIAS 
(ANÁLISE DE 
PRÁTICAS DE 
MEDIAÇÃO) 

DESCRIÇÃO 

A mesa-redonda de experiências é uma ferramenta que pretende ser 
simultaneamente um suporte para a análise da ação de mediação quando 
este é realizado e um instrumento de construção de conhecimento coletivo 
permitindo a partilha e reflexão dos estudantes em torno da prática da 
mediação. Ao limitar a perda de conhecimento pela sua formalização, a 
análise de casos práticos é também um suporte para aulas complementares 
aos conhecimentos teóricos oferecidos no âmbito da Licenciatura. Esta 
ferramenta é também um suporte para a identificação de competências 
reveladas no contexto do estágio imersivo, podendo permitir recriar o 
conflito entre alunos (no sentido sociológico do termo) numa abordagem 
benevolente feita de escuta e mútua diálogo. A vantagem deste apoio reside 
na possibilidade de recolha de dados que permitirão acompanhar a 
evolução dos estudantes, evitar as quebras de dinâmicas e facilitar o 
afastamento de uma prática muitas vezes densa, por vezes penosa, 
questionando valores individuais e coletivos.

OBJETIVOS 

- Analisar as práticas profissionais com base em 
casos práticos encontrados durante os estágios 
imersivos; 

- Identificar competências reveladas no contexto de 
estágio; 

- Construir conhecimento coletivo; 
- Facilitar a construção de conhecimento a partir das 

experiências.

Para exemplos práticos e informações complementares consultar aqui. 
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OFICINA DE EXPRESSÃO 

DESCRIÇÃO 

A Oficina de Expressão é uma ferramenta para utilizar nas aulas teórico-
práticas e práticas. Esta ferramenta, recorre ao princípio teatro fórum e 
favorece a construção de conhecimento coletivo para unir os estudantes em 
torno da prática da mediação, ou seja, o grupo é capaz de produzir 
conhecimento: ao colocar o coletivo em movimento, como ator na formação 
participa da recomposição do conhecimento científico e põe em perspetiva 
a prática descoberta ou adquirida. 

Um problema encontrado por uma equipe, grupo ou organização é 
representado em cena por um ator (chamado de brincalhão/professor/
locutor/treinador) com a ajuda de um grupo de atores. A cena é apresentada 
diante da população (grupo de alunos) confrontada com o problema. Segue-
se uma fase em que o público discute o que percebeu e reage ao problema 
ou problemas que identificou. Um debate pode ocorrer com o público para 
discutir o problema selecionado pelo grupo e trazer soluções coletivamente. 

O público é então convidado a experimentar suas próprias soluções no 
palco, reencenando a encenação com os atores. O público pode mais uma 
vez discutir o resultado obtido e validar, melhorar ou invalidar as soluções 
testadas. O formato oferece a todos a oportunidade de passar de um papel 
de “espectador do problema” para o de “construtor da solução”. 

OBJETIVOS 

- Abordar temas relacionados com o exercício da 
mediação em contexto profissional ou em contexto 
de estágios imersivos; 

- Analisar a prática da mediação.

Para exemplos práticos e informações complementares consultar aqui. 
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MAPA DA EMPATIA 

DESCRIÇÃO 

O mapa da empatia é uma ferramenta que pode ser utilizada quando o 
objetivo é compreender outra pessoa e o seu estado emocional. Através do 
preenchimento de um mapa da empatia é possível ver as situações sob 
diferentes perspetivas e entender as razões que levaram uma pessoa a agir 
de determinada forma. Este mapa, ao englobar diferentes parâmetros de 
reflexão (como pensamentos, sentimentos, preferências, perceções e 
experiências), permite construir um panorama detalhado do perfil de 
determinada pessoa. O tipo de questões que se podem responder no mapa 
da empatia são, por exemplo, relacionadas com “quem é a pessoa que 
queremos conhecer?”; “O que ela vê?”; “O que ela ouve?”; “O que ela faz?”; 
“O que ela pensa e sente?”, entre outras. Responder a estas questões vai 
permitir aproximar as pessoas e criar um ambiente confiável para identificar 
prioridades de intervenção. 

Esta ferramenta é adequada para aulas teórico-práticas e práticas para 
trabalhar, juntos dos estudantes, o desenvolvimento da empatia, capacidade 
essencial para o exercício da profissão mediadora. O mapa pode ser 
desenhado e preenchido individualmente ou em grupo num quadro, flip 
chart, papel sulfite ou no computador.  

OBJETIVOS 

- Detalhar os pensamentos, sentimentos, 
preferências, atitudes e experiências de 
determinada pessoa por forma a compreendê-la 
mais profundamente; 

- Desenvolver a capacidade empática ao 
compreender os sentimentos, interesses e 
necessidades de determinada pessoa.

Para exemplos práticos e informações complementares consultar aqui. 
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PORTEFÓLIO

DESCRIÇÃO 

O portefólio é um instrumento de avaliação e/ou acompanhamento 
pedagógico criativo, alternativo e inovador que pode ser utilizado para 
retratar o percurso académico dos estudantes através de reflexões 
continuadas. Com o desenvolvimento de portefólios os estudantes são 
implicados no processo da sua própria aprendizagem, permitindo que o 
professor analise e interprete, de um modo mais aprofundado, a apropriação 
do conhecimento, bem como a postura crítica face à formação. Esta 
ferramenta valoriza o desempenho dos alunos que, quando perante um 
trabalho desta natureza, se sentem mais motivados na construção do 
conhecimento, no desenvolvimento de capacidades e na demonstração de 
competências que, até então, poderiam ser inibidas. O portefólio pode ser 
utilizado individualmente ou em grupo e serve de apoio ao professor na 
avaliação/acompanhamento da apropriação dos conteúdos programáticos 
por parte dos estudantes, mas também na avaliação/acompanhamento da 
perspetiva e posicionamento pessoal e crítico desses estudantes sobre 
determinados assuntos. Através do portefólio, é possível aprofundar e 
ampliar os conhecimentos, expressar certezas/incertezas e desenvolver 
competências de redação, organização, observação, síntese, autonomia, 
criatividade e reflexão crítica e construtiva. 

OBJETIVOS 

- Permitir que os estudantes registem, de modo 
contínuo, os conhecimentos e experiências 
adquiridas ao longo das aulas; 

- Proporcionar uma visão alargada e detalhada dos 
trabalhos desenvolvidos pelos estudantes;  

- Avaliar e/ou acompanhar o processo de 
aprendizagem dos estudantes.

Para exemplos práticos e informações complementares consultar aqui. 
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CONTEÚDOS 
AUDIOVISUAIS

DESCRIÇÃO 

Os conteúdos audiovisuais dizem respeito a todos os meios de comunicar 
que requerem a utilização da visão e da audição. Trata-se da apresentação 
de imagens ou combinação de imagens e som para transmitir uma 
mensagem ou conteúdo. No contexto de ensino-aprendizagem, o professor 
pode recorrer aos conteúdos audiovisuais para explorar vários conteúdos 
curriculares de forma dinâmica, criativa e apelativa. Ao utilizar, por exemplo, 
imagens, vídeos e/ou, até mesmo, músicas, os professores captam a 
atenção dos estudantes, promovendo a compreensão e assimilação dos 
conteúdos de forma mais construtiva. Os conteúdos audiovisuais permitem 
envolver os estudantes de forma emocional com os conteúdos curriculares; 
demonstrar casos práticos e reais, relacionando com os conteúdos teóricos 
abordados; bem como, permitem que as matérias sejam assimiladas por 
todos os estudantes independentemente da língua que estes falem. Neste 
último caso, os conteúdos audiovisuais são excelentes pontes entre o 
professor e os estudantes, pois permitem que, mesmo que o professor fale 
na sua língua materna, o estudante (de outro país e nacionalidade), ao 
acompanhar visualmente as imagens e esquemas apresentados, consiga 
compreender com melhor qualidade e produtividade os conteúdos 
abordados. 

OBJETIVOS 

- Promover a compreensão e assimilação de 
conteúdos de forma mais significativa e produtiva; 

- Envolver ativa e emocionalmente os estudantes 
com os conteúdos curriculares; 

- Garantir que todos os estudantes, sem exceção, 
acompanhem e compreensão os conteúdos 
curriculares abordados em sala de aula.

Para exemplos práticos e informações complementares consultar aqui. 
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OBSERVAÇÃO

DESCRIÇÃO 

Esta ferramenta é particularmente adequada para as aulas práticas e 
estágios. Serve para focar a observação e o estudo de um problema ou 
questionamento de forma a ter uma perspetiva micro como as práticas 
sociais dos habitantes, a forma do habitat, os movimentos, as circulações 
na cidade, os hábitos do público, as lógicas de funcionamento interno da 
estrutura, etc. e uma visão macro como a lógica das instituições culturais, 
empresas e grandes grupos que atuam no território e seus habitantes. As 
diferentes dimensões do território (histórica, económica, política, social, 
cultural, geográfica, etc.). Permite recolher dados de forma mais detalhada e 
próxima do território através de um olhar o mais aberto possível e o mais 
sensível porque para entender um ambiente não existe só o que é visível.

OBJETIVOS 

- Observar o território em diferentes direções com 
diferentes lentes; 

- Analisar as lógicas endógenas e exógenas do 
território.

Para exemplos práticos e informações complementares consultar aqui. 
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DIAGNÓSTICO – 
ANÁLISE SWOT

DESCRIÇÃO 

A análise SWOT é uma ferramenta de análise e diagnóstico da realidade, que 
pode ser utilizada no exercício da mediação. Como ferramenta de ensino, 
pode ser utilizado em contexto de sala de aula em aulas teórico-práticas e 
práticas, mas também em contexto de estágio. Ao analisar as forças e 
fraquezas internas de uma organização, bem como as ameaças e 
oportunidades externas permite fazer um diagnóstico da situação em que a 
empresa ou organização se encontra e, com base nesse diagnóstico, 
desenhar e implementar estratégias que lhe permitam continuar a operar no 
contexto em que a organização se insere. 

A análise SWOT difere do simples uso e aplicação de outras ferramentas de 
diagnóstico na medida em que ordena a informação e a qualifica, atribuindo-
lhe um valor baseado num julgamento ou avaliação. Ou seja, não procura 
apenas acumular informação ou dados verificados, mas sim ir mais longe e 
avaliar todos os elementos internos e externos, definindo estratégias de 
atuação fundamentais para a sobrevivência e bom funcionamento da 
organização. 

OBJETIVOS 

- Realizar um diagnóstico de uma situação/contexto; 
- Avaliar as forças e fraquezas internas de uma 

organização, bem como as ameaças e 
oportunidades externas.

Para exemplos práticos e informações complementares consultar aqui. 
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IDENTIFICAÇÃO DA 
PROBLEMÁTICA (CAT) 

DESCRIÇÃO 

A técnica Conflict Analysis Tipology (CAT) é uma ferramenta adequada para 
as aulas teórico-práticas, práticas e estágios, permitindo que os estudantes 
aprendam a compreender os conflitos numa perspetiva mais ampla do que o 
mero estabelecimento da causa-consequência dos mesmos. Esta 
ferramenta permite a introdução de elementos estruturais, éticos, temporais 
e comunicativos, bem como os desencadeadores ou origens do conflito 
social estudado. É uma forma de fazer um diagnóstico de um conflito social 
com uma ferramenta especializada baseada no paradigma teórico da 
Conflictologia. A utilidade da compreensão morfológica do conflito na 
perspetiva da Conflictologia permitirá aos estudantes desenvolver uma 
descrição do problema com características específicas e distintivas da 
profissão de mediação. A ferramenta CAT é também reconhecida no campo 
dos estudos para a Paz e Conflitos como um instrumento validado, útil e 
preciso para determinar as linhas de ação de intervenção nos conflitos 
sociais, identificando as principais manifestações do conflito, bem como as 
suas fontes de conflito. 

OBJETIVOS 

- Compreender o impacto social e o significado de 
um conflito, identificando a sua morfologia e as 
principais causas que o geram.

Para exemplos práticos e informações complementares consultar aqui. 
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TÉCNICA DE GRUPO 
NOMINAL - TNG  

DESCRIÇÃO 

A Técnica de Grupo Nominal, comumente conhecida como TGN, pode ser 
adotada em aulas teóricas e teórico-práticas e é típica da metodologia 
qualitativa. Serve para identificar e analisar problemas sociais, por meio da 
busca de consenso entre as pessoas que participam do grupo de trabalho, 
utilizando a linguagem como veículo de expressão para a solução de 
conflitos que possam ocorrer na realidade social.  

Esta técnica centra a sua atenção não tanto nos factos sociais, mas nos 
discursos dos diferentes agentes que compõem e dividem a realidade 
social. O objetivo é identificar os fatores que interferem no problema, 
principalmente por serem fatores que o causam, ou agravam. A partir da 
identificação destes fatores, estabelece-se a importância ou gravidade de 
cada um deles, conseguindo assim determinar não só a lista de elementos 
que intervêm num problema social, mas também o seu grau de importância. 
Isso permite estabelecer prioridades no diagnóstico e na intervenção 
posterior. O TGN pretende também identificar ações que possam ser 
realizadas, em termos profissionais, para atenuar e/ou eliminar o efeito 
daqueles elementos ou fatores limitantes sobre o problema em estudo. 
Neste sentido, pretende-se a procura de ações dinâmicas, que permitam 
uma intervenção direta sobre o problema analisado, dando-lhe uma 
resposta integral. Com isso, os agentes envolvidos no TGN tornam-se 
protagonistas da intervenção-ação. 

OBJETIVOS 

- Estabelecer um ambiente favorável e uma atmosfera adequada para 
que o grupo de trabalho se transforme em um "laboratório de ideias", 
destinado a fornecer novas dimensões de análise para um caso 
levantado, sob uma perspetiva criativa; 

- Obter diferentes pontos de vista relacionados ao tema apresentado, 
do ponto de vista do grupo, na tentativa de diagnosticar o problema 
ou fenômeno específico a ser estudado; 

- Analisar as ligações existentes entre os diferentes aspetos 
considerados, identificando as possíveis relações causais existentes; 

- Gerar um processo que, com base em dados e informações, permita 
tirar conclusões sobre as possíveis causas, condicionantes e 
determinantes do fenômeno estudado; 

- Traçar estratégias e táticas operacionais que permitam modernizar a 
implementação de soluções concretas e adaptadas ao problema 
estudado.

Para exemplos práticos e informações complementares consultar aqui. 
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AUTOBIOGRAFIA 
FUNDAMENTADA

DESCRIÇÃO 

A autobiografia fundamentada é uma técnica que permite refletir e elencar 
cronologicamente, as diferentes etapas relacionadas à cultura e à vida de 
um indivíduo, desde o passado até à atualidade, facilitando a emergência de 
uma trajetória simultaneamente cultural e praxeológica. Trata-se de uma 
técnica que apela à maiêutica e centrada na pedagogia dos sujeitos, que 
pode ser utilizada nas aulas teórico-práticas, práticas e nos estágios. 
Através da autobiografia fundamentada pretende-se que os estudantes 
identifiquem claramente os vínculos, filiações e significado de um projeto de 
mediação. Ao situarem-se em relação à sua trajetória pessoal, escolar, 
militante, familiar podem orientar objetivos claros e coerentes entre uma 
realidade no terreno, uma realidade individual e uma realidade coletiva.

OBJETIVOS 

- Identificar interesses, aspirações, ações, pessoas 
e/ou projetos de cada estudante 

Para exemplos práticos e informações complementares consultar aqui. 
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ESTUDOS DE CASO 

DESCRIÇÃO 

Os Estudos de caso são histórias. Podem ser utilizados em diferentes 
contextos, mas são muito úteis em aulas teórico-práticas e práticas. Eles 
apresentam situações realistas, complexas e contextualmente ricas e 
geralmente envolvem um dilema, conflito ou problema que um ou mais dos 
personagens do caso deve resolver. Um bom estudo de caso traz parte da 
realidade para dentro da sala de aula para ser trabalhada pela turma e pelo 
professor/formador. Um bom caso proporciona uma boa discussão em sala 
de aula sustentada em alguns dos fatos difíceis a serem enfrentados em 
situações da vida real. 

Como estratégia de ensino, os estudos de caso têm várias virtudes, entre 
elas a aproximação da teoria com a prática e os contextos de trabalho. Eles 
também permitem que os alunos pratiquem a identificação dos parâmetros 
de um problema, reconhecendo e articulando posições, avaliando cursos de 
ação e argumentando diferentes pontos de vista. 

Os estudos de caso variam em tamanho e detalhes e podem ser usados de 
várias maneiras, dependendo do caso em si e dos objetivos do instrutor. 

OBJETIVOS 

- Antecipar a prática em sala de aula; 
- Analisar situações da prática profissional; 
- Discutir diferentes pontos de vista para se envolver 

na prática.

Para exemplos práticos e informações complementares consultar aqui. 
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SIMULAÇÃO

DESCRIÇÃO 

A simulação é uma estratégia fundamental e indispensável na formação e 
avaliação da formação-aprendizagem dos mediadores, proporcionando o 
desenvolvimento de competências e o aumento da eficácia nas atuações práticas, 
o “saber fazer e saber agir”. Os conhecimentos científicos, técnicos e 
metodológicos não chegam, sendo necessário o treino prático, antecipando 
situações de trabalho futuro. Esta metodologia é muito utilizada na formação de 
mediadores, nomeadamente nas aulas teórico-práticas e práticas para auto e 
heteroavaliação. Por motivos éticos não se pratica com os mediados (são pessoas 
e não cobaias) e, por isso, simulam-se situações em que outros estudantes/
mediadores fingem ser mediados.  

A organização da simulação requer vários procedimentos, nomeadamente a 
reflexão prévia sobre o que se pretende com a simulação e a organização das 
várias etapas da mesma. 

A reflexão prévia permite uma análise sobre os seus objetivos e a suas 
possibilidades de extensão e aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos na vida 
real devendo responder às seguintes questões: 1) Que é que se pretende com a 
simulação?; 2) A simulação é realista, aplicável e dispõe-se dos meios para a 
realizar?; 3) O contexto a criar para a simulação apresenta de facto todas as 
circunstâncias do contexto realístico? 4) Em que é que difere da realidade?; 5) 
Sucedem as mesmas coisas na ficção e na realidade?; 6) Quais são as variáveis 
que podem ocorrer?; 7) O problema colocado tem uma ou mais soluções?; 8) 
Quais são os aspetos positivos e os negativos?  

O processo de construção de uma ação de simulação, deve incluir várias etapas: 
1) formular/redigir o problema/situação; 2) formular a problemática definindo bem 
o que se pretende experienciar através da simulação, estabelecendo o objetivo a 
atingir de modo bem concreto, observável e constatável; 3) verificar como se 
comportam na simulação os sujeitos com experiência prévia adquirida na vida 
real? 4) programar todas as sequencias da ação: criação do “palco” onde irá 
decorrer a simulação; disposição dos materiais; distribuição dos papéis; etc.; 5) 
conduzir e analisar a simulação: explicação do contexto e da ação, evolução das 
atuações, observação dos comportamentos, atitudes, envolvimento e modos de 
resolução dos problemas; 6) reflexão e conclusões: reunião final para reflexão, 
crítica e principais conclusões.

OBJETIVOS 

- Proporcionar aos estudantes uma experiência o mais próxima 
possível da realidade; 

- Antecipar procedimentos, comportamentos e atitudes que 
deverão adotar na prática profissional de mediadores; 

- Adquirir competências e conhecimentos práticos que permitam, 
posteriormente, uma maior facilidade de atuação na vida real.

Para exemplos práticos e informações complementares consultar aqui. 
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AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS 

DESCRIÇÃO 

A avaliação pré-pós é uma ferramenta que permite avaliar um mesmo grupo 
de intervenientes antes e depois de uma determinada intervenção com vista 
a compreender a evolução/apropriação de conhecimento desses 
intervenientes ao longo do tempo. Através da avaliação pré e pós o impacto 
é medido através da diferença entre a situação vivida antes e a situação 
vivida depois de uma intervenção. Este tipo de avaliação tem em 
consideração não só todos os conhecimentos e competências adquiridos 
durante a ação formativa, mas também os conhecimentos, mais ou menos 
recentes, conceções e representações adquiridos em experiências 
anteriores. Esta análise prévia dos conhecimentos antes de iniciar a 
intervenção possibilita ao professor organizar as informações que serão 
lecionadas e estabelecer relações entre elas por forma a contribuir para 
ampliar os conhecimentos dos estudantes. Depois de implementada a 
avaliação pré e pós, sugere-se a avaliação de impacto da intervenção. 
Considera-se uma ação educativa de sucesso se o impacto no 
desenvolvimento de novos conhecimentos e/ou competências for positivo. 

OBJETIVOS 

- Determinar o impacto na aprendizagem do aluno a 
partir da observação das diferenças antes do 
processo educacional e imediatamente depois.

Para exemplos práticos e informações complementares consultar aqui. 
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TRABALHO DE FIM 
DE CURSO
Este instrumento encontra-se ainda em fase de elaboração.
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AUTO E 
HETEROAVALIAÇÃO DA 
PRÁTICA 

DESCRIÇÃO 

O questionário de auto e hétero avaliação/supervisão das práticas de 
mediação é um instrumento de avaliação formativa que os mediadores 
podem usar para apropriar-se, auto-supervisionar e regular as suas práticas. 
É igualmente útil para ser preenchido por observadores/formadores/
supervisores das práticas de mediação. Quando preenchido por ambas as 
partes permite uma reflexão conjunta sobre as dimensões da prática bem 
conseguidas e as que necessitam de melhorar e porquê. 

É um instrumento que pode ser utilizado nas aulas práticas, em situação de 
simulação de práticas de mediação, nos estágios e na prática profissional 
dos mediadores. 

Pode ser utilizado em formato impresso ou recorrendo a outras ferramentas 
como, por exemplo, o Mentimeter (consultar exemplo na apresentação do 
Mentimeter).

OBJETIVOS 

- Avaliar as práticas de mediação; 
- Auto e hétero supervisionar as práticas de 

mediação; 
- Recolher informação sobre a observação das 

práticas de mediação pelos próprios mediadores e 
pelos observadores/supervisores; 

- Melhorar as práticas de mediação; 
- Apropriar-se das suas práticas de mediação.

Para exemplos práticos e informações complementares consultar aqui. 
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Aprendizaje en línea sobre materiales y tecnologías accesibles: https://aem.cast.org/learning-
series/online-learning-series-accessible-materials-technologies 

Ensino de estudantes internacionais: https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/teaching-
international-students/#term 

Ensinar através das culturas: https://www.cmu.edu/teaching/designteach/teach/teaching-
across-cultures.html 

Estudos de caso: https://www.cmu.edu/teaching/designteach/teach/instructionalstrategies/
casestudies.html 

Ferramentas de colaboração: https://www.cmu.edu/teaching/technology/collaborationtools.html 
Ferramentas para a excelência da docência e inovação educativa: https://www.cmu.edu/
teaching/technology/flippingtheclass/index.html 

Ferramentas para a organização de trabalhos de grupo: https://www.cmu.edu/teaching/
designteach/teach/instructionalstrategies/groupprojects/tools/index.html

Sugestões de consultas  
e leituras complementares

      Barkley, E. F, Cross, KP & Major, CH (2005) Técnicas de aprendizaje colaborativo: un manual 
para profesores universitarios. Jossey-Bass. https://www.scirp.org/reference/
ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=2120561 

       Reaburn, P. R. J., & McDonald, J. (2017). Creating and Facilitating Communities of Practice in 
Higher Education: Theory to Practice in a Regional Australian University. In J. McDonald, & A. 
Cater-Steel (Eds.), Communities of Practice: Facilitating Social Learning in Higher Education (pp. 
121-150). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-2879-3_6 

      Roberta S. Matthews, James L. Cooper, Neil Davidson y Peter Hawkes (1995) Building 
Bridges Between Cooperative and Collaborative Learning, Change: The Magazine of Higher 
Learning, 27:4, 35-40, DOI: 10.1080/00091383.1995.9936435

Referências
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Como criar um Kahoot:  
https://www.youtube.com/watch?v=AiB3gmSTPog  

Como participar no Kahoot:  
https://www.youtube.com/watch?v=rZUew1wIQts 

Anexo 1 – Informações 
complementares sobre o Kahoot

How to create a Kahoot - video tutorial 
https://www.youtube.com/watch?v=AiB3gmSTPog  

How to play Kahoot! - tutorial video 
https://www.youtube.com/watch?v=rZUew1wIQts 

Anexo 2 – Informações 
complementares sobre o Canvas 
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Tutorial de como criar um Google Forms: 

1.     Aceda ao Google Forms pela sua conta do google (pode utilizar qualquer uma das 
suas contas google);  
2.     Assim que aceder, deverá iniciar um novo formulário clicando em “Em branco”; 
3.     Com o formulário aberto, redĳa o título e uma breve descrição;  
4.     Logo a seguir ao título e à descrição verá uma caixa de perguntas. Pode editar 
definindo o estilo de perguntas (resposta curta, parágrafo, escolha múltipla, caixa de 
verificação, pendente). Além disso pode também indicar colocar escalas (escala linear, 
grelha de escolha múltiplas, grelhas de caixas de verificação), bem como pode 
adicionar uma opção para as pessoas carregarem ficheiros e definirem uma data e/ou 
uma hora; 
5.     Estas perguntas podem ser por si definidas como obrigatórias ou facultativas. Para 
tornar uma determinada questão obrigatória, deverá ativar essa opção na caixa de 
perguntas; 
6.     Para além de ser possível adicionar a quantidade de questões que considerar 
necessárias, é também possível adicionar vídeos, imagens e novas caixas de texto/
descrição por forma a tornar o formulário o mais dinâmico e estimulante possível;  
7.     O formulário no Google Forms é também facilmente personalizável em termos de 
cor, tipo e tamanho de letra;  
8.     Depois de concluir a edição, é possível enviar o formulário aos seus destinatários 
por e-mail, através de um link ou até mesmo incorporar o HTML do formulário num 
website; 
9.     Para aceder às respostas, basta entrar no formulário como editor/a e em 
“respostas” visualizar a análise de dados que o Google Forms automaticamente 
disponibiliza. Se preferir é possível ainda criar automaticamente um ficheiro excel das 
respostas, o qual ficará guardado na drive, sendo facilmente transferível para o seu 
computador em ficheiro .csv.  

How to create a survey using Google Forms:  
https://www.youtube.com/watch?v=Le7ercD6zjw  

Cómo crear examen en Google Forms: 
https://www.youtube.com/watch?v=YHCWJIDSODE 

Créer des questionnaires en ligne avec Google Forms: 
https://www.youtube.com/watch?v=gNZv9mRiTcc  

Anexo 3 – Informações complementares 
sobre o Google Forms 
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Uma vez sendo possível, recomenda-se a criação de um chat/fórum de discussão na 
plataforma Google Teams (plataforma de ensino-aprendizagem utilizada na 
Licenciatura Europeia em Mediação). Existem, no entanto, outras plataformas que 
poderão ser utilizadas para promover estes espaços de debate, tais como slack; o 
discord; discourse; entre outros.  

Discussion Boars in Microsoft Teams:   
https://www.youtube.com/watch?v=iRpe-G6VDVM 

Anexo 4 – Informações 
complementares sobre os Chats e 
Fóruns de Discussão 
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Instruções para aceder a uma sala ZOOM criada por outra pessoa sem instalar a 
APP ZOOM: 

1.     Abra o Google e aceda a https://pwa.zoom.us/wc/ ; 
2.     Clique em “Ingressar na reunião” e insira o ID da reunião ou o link que a outra 
pessoa partilhou consigo; 
3.     Ative as permissões para usar a câmara e o microfone e insira o seu nome (caso 
pretenda manter o anonimato, deverá colocar um nome diferente, bem como deverá 
manter a câmara desligada); 
4.     Clique em “entrar” na reunião e será automaticamente aberta a sessão.  

Instruções para criar uma sala virtual no ZOOM:  

1.     Para criar uma sala virtual no ZOOM comece por instalar o ZOOM no seu 
computador. Para instalar o ZOOM aceda a https://zoom.us/, clique em “recursos” na 
menu superior da página e depois clique em “baixar o ZOOM cliente”. Procure a 
opção “ZOOM cliente for meetings” e clique para fazer o download. O download 
começará automaticamente. Assim que o download terminar, o ícone do ZOOM 
aparecerá no ambiente de trabalho do seu computador. Clique no ícone e conclua o 
processo de instalação. Depois de instalado, clique duas vezes no ícone do ZOOM e 
comece por abrir a aplicação. 

2.     Assim que a aplicação abrir, deverá inscrever-se com uma das suas contas 
(pessoais e/ou profissionais). Ao clicar em “inscrição”, será remitido para uma página 
no google com parâmetros que deverá completar (nomeadamente, a data de 
nascimento e como se pretende registar no ZOOM, isto é, através do registo com um 
e-mail, conectando-se automaticamente com a sua conta google, conectando-se 
automaticamente com a sua conta de Facebook ou conectando-se com a sua conta 
profissional - SSO). Depois de realizado o registo, poderá voltar à aplicação e 
conectar-se selecionando a opção de início de sessão com a qual se registou 
(utilizando o mesmo e-mail e password).  

3.     Assim que permitir que a página abra o ZOOM, terá acesso às funções da aplicação 
ZOOM, nomeadamente, criar uma “nova reunião”; “ingressar” numa reunião/link de 
reunião já existente e “agendar” uma reunião para um dia e hora e específico.  
4.     Para criar uma sala virtual no ZOOM basta clicar na opção “nova reunião” e 
automaticamente abrirá a sala virtual ZOOM.  

5.     No canto superior esquerdo da sala virtual encontrará um ícone verde. Carregando 
no ícone aparecerão as informações relacionadas com a sala ZOOM que criou, 
inclusive, o link para que possa copiar e enviar a outras pessoas.

Anexo 5 – Informações complementares 
sobre o ZOOM 
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6.     Caso pretenda agendar uma reunião por ZOOM, volte à página inicial da APP 
ZOOM, clique em “agendar” e na nova página que abrir adicione o título que quer 
atribuir à reunião, data e hora, fuso horário e se quer ou não ativar a sala de espera 
(isto é, as pessoas só entram quando o anfitrião da reunião autorizar). Para além 
destas funções principais, existem outras definições avançadas que, com o tempo, se 
pode explorar. 

7.     Depois de salvar o agendamento dessa reunião, poderá voltar a consultá-la 
selecionando “reuniões” nos ícones do menu superior da APP do ZOOM. Neste 
separador encontrará todas as reuniões que agendou e informações relativamente às 
mesmas. Ao clicar em “mostrar convite de reunião”, terá as informações que deverá 
copiar e enviar aos utilizadores que querem que se juntem a si.  

8.     O ZOOM tem a duração limitada de 40 minutos e até 100 participantes para 
usuários básicos. Para usuários premium a duração das reuniões é ilimitada e é 
possível chegar até 500 participantes conectados em simultâneo. Confira junto da 
instituição onde trabalha, pois é possível que lhe consigam atribuir uma versão 
premium.  

Conhecer a plataforma ZOOM no papel de participante: 

Assim que entra na sala ZOOM é deparado com uma barra de ícones na parte inferior 
do ecrã. Numa sequência da esquerda para a direita, encontra: o “microfone”, onde 
poderá ativar e desativar o microfone dependendo se pretende ou não ser ouvido; o 
“vídeo”, onde poderá ativar e desativar o vídeo dependendo se pretende ser visto ou 
não pelas pessoas; o ícone “participantes”, para que possa ver a lista de pessoas 
presente na reunião; o ícone “compartilhar tela”, para que os participantes vejam a 
tela do seu computador e tudo o que lá lhes pretende mostrar (compartilhar a tela está 
dependente da permissão do anfitrião); o “chat/bate-papo” para que possa enviar e 
ver mensagens partilhadas/trocadas entre os outros participantes; “reações” onde 
poderá encontrar vários emojis para que possa ir reagindo ao que as pessoas vão 
dizendo e onde também encontrará a opção “levantar a mão” para dar notificação aos 
restantes participantes que tem intenções de falar; e “configurações” para que possa 
editar configurações relacionadas com o vídeo, o áudio, o plano de fundo do seu 
vídeo, entre outras; e, por fim, “encerrar” para sair da reunião ou terminar a reunião 
para todos. Na parte superior direita do ecrã encontrará opções de visualização que 
poderá facilmente personalizar: é possível destacar o vídeo do participante que está a 
falar; como também é possível colocar os vídeos dos restantes participantes em 
formato galeria; entre outros.
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 Conhecer a plataforma ZOOM no papel de anfitrião:  

Assim que entra na sala ZOOM que criou é deparado com uma barra de ícones na 
parte inferior do ecrã. Numa sequência da esquerda para a direita, encontra: o 
“microfone”, onde poderá ativar e desativar o microfone dependendo se pretende ou 
não ser ouvido; o “vídeo”, onde poderá ativar e desativar o vídeo dependendo se 
pretende ser visto ou não pelas pessoas; a “segurança”, onde encontrará permissões 
que só o anfitrião tem, nomeadamente, habilitar ou não sala de espera, permitir que os 
participantes compartilhem o ecrã, conversem pelo bate-papo, ativem os seus sons, 
etc.; o ícone “participantes”, para que possa ver a lista de pessoas presente na 
reunião; o “chat” para que possa enviar e ver mensagens partilhadas/trocadas entre 
os participantes; o ícone “compartilhar tela”, para que os participantes vejam a tela do 
seu computador e tudo o que lá lhes pretende mostrar; “gravar”, uma outra permissão 
exclusiva do anfitrião, para gravar a sessão; “reações” onde poderá encontrar vários 
emojis para que possa ir reagindo ao que as pessoas vão dizendo e onde também 
encontrará a opção “levantar a mão” para dar notificação aos restantes participantes 
que tem intenções de falar; “aplicativos” para que possa usufruir de diferentes 
aplicações/ferramentas úteis para dinamizar a sessão no ZOOM; “quadro brancos” 
para que todos possam ver e/ou editar e colaborar na construção de algo em comum; 
e, por fim, “encerrar” para sair da reunião ou terminar a reunião para todos. Na parte 
superior direita do ecrã encontrará opções de visualização que poderá facilmente 
personalizar: é possível destacar o vídeo do participante que está a falar; como 
também é possível colocar os vídeos dos restantes participantes em formato galeria; 
entre outros. 

Joining a ZOOM Meeting: 
https://www.youtube.com/watch?v=pAMDxH_H_Cs  

Creating a Virtual Classroom on ZOOM: 
https://www.youtube.com/watch?v=DR9qoLe5UJY 
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Apresentam-se de seguida as 3 fases necessárias para a implementação do 
método jigsaw:  

1.ª Fase | Organização dos grupos-base, atribuição da questão-base e esboço de 
uma resposta 

O professor deve dividir a turma em pequenos grupos heterogeneos 
(denominados de grupos-base). Todos os grupos devem, desejavelmente, ter o 
mesmo número de elementos; 
Depois de dividida a turma, o professor deve apresentar uma questão-base que 
deverá ser analisada por todos os grupos (através de um texto/notícia/vídeo). Os 
grupos deverão, desta forma, construir uma estratégia/esboço/discurso que 
reponda à questão-base. Sugere-se 15 a 20 minutos para o desenvolvimento 
desta primeira fase. 

2.ª Fase | Divisão da turma em equipas de especialistas e atribuição de diferentes 
investigações/tarefas 

Entrando na 2.ª fase os membros de cada grupo devem ser redistribuídos em 
grupos de especialistas. Após a redistribuíção, o professor deverá atribuir uma 
investigação/tarefa específica sobre um subtema da questão-base a cada um 
dos novos grupos. O objetivo é que estes grupos explorem mais profundamente 
uma área de especialidade, tornando-se “especialistas” nessa área/subtema. 
Sugere-se 40 a 50 minutos para o desenvolvimento da segunda fase.  

3.ª Fase | Regresso ao grupo-base e partilha de conhecimento para a resposta à 
questão-base  

Na última e terceira fase os membros dos grupos de especialistas deverão 
regressar ao grupo-base e comunicar ao seu grupo inicial o que aprenderam na 
equipa de especialistas. Ao partilharem novos conhecimentos (adquiridos no 
grupo de especialistas) são capazes de complementar e enriquecer a estratégia/
esboço/discurso construído na primeira fase e responder de forma mais profícua 
e construtiva à questão-base. Além disso, esta heterogeneidade do 
conhecimento permite criar interdependência entre todos os elementos do 
grupo, contribuindo significativamente para a aprendizagem cooperativa. 
Sugere-se 15 a 20 minutos para o desenvolvimento desta terceira fase. 

Anexo 6 – Informações complementares 
sobre o Método Jigsaw 
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Em todas as fases, o papel do professor é sobretudo o de ajudar os grupos com 
maiores dificuldades e observar atitutes/comportamentos/discursos úteis para 
promover a discussão no final da dinâmica (ideias opostas; dificuldades sentidas; 
entre outros).  

Se alguns dos grupos ficar com mais elementos, é possível posicioná-lo como 
espectador da conversa por forma a refletir criticamente sobre os assuntos 
abordados.  

Quando implementado online, o método jigsaw exige que a plataforma onde ocorre 
a interação permita a realização de salas simultâneas onde os pequenos grupos 
(grupos-base e grupos de especialistas) se podem juntar com facilidade para 
discutir os assuntos propostos.  
Técnica JIGSAW (Rompecabezas) | Aprendizaje Colaborativo 
 https://www.youtube.com/watch?v=HrljXeG8Yrw  

Webinar – O método Jigsaw: o que é e como usar com os seus alunos 
https://www.youtube.com/watch?v=X1jBfItq0OA 
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O Shark Tank, um programa de televisão onde pequenos investidores e 
empreendedores apresentam de forma sucinta e concisa as suas ideias e produtos 
a um painel de investidores milionários com o objetivo de obter financiamento para 
esse e para novos investimentos, é um exemplo real de como realizar um pitch.  

TIPOS DE PITCH  
- Pitch de vendas: o objetivo é que o interesse consiga perceber facilmente qual é 

o produto que está a ser vendido e o impacto desse produto na vida pessoa, 
profissional, entre outros; 

- Elevator pitch: o objetivo é conseguir apresentar a sua ideia numa conversa de 
elevador;  

- Pitch One-sentence: o objetivo é compilar numa única frase de impacto a sua 
ideia e, dessa forma, conseguir despertar a atenção e interesse dos ouvintes;  

- Pitch de uma palavra: o objetivo é dizer numa palavra tudo o que precisa para 
chamar a atenção das pessoas. Quanto mais simples, melhor.; 

- Pitch de questionamento: o objetivo é colocar questões/formular perguntar para 
conquistar a outra pessoa. Colocar em questionamento pode chamar mais à 
atenção do que utilizar simples afirmações; 

- Pitch em forma de rima: o objetivo é rimar pois dessa forma fixamos mais 
rapidamente alguma ideia no pensamento da outra pessoa; 

- entre outros. 

PREPARAÇÃO DE UM PITCH 
Para o desenvolvimento de um pitch de sucesso é preciso responder às seguintes 
quetões: 
1.     Quem você? Quem é a equipa por de trás desta ideia? O que fazem? 
2.     Qual é o problema/necessidade identificada? Qual o grupo de pessoas que 
alcançará? 
3.     Qual é o seu objetivo? 
4.     Qual é a solução que propõe para esse problema/necessidade? 
5.     O que vos diferencia dos demais? Porque é que a sua ideia é assim tão especial? 
6.     Como funciona o produto? Projeto? Atividade? 
7.     Qual é o tamanho do impacto desse produto/atividade/projeto? Já tem impacto? 
Se ainda não tem impacto, quando e quanto se espera obter? 
8.     Que ajuda precisa? Como quem o está a ouvir o pode ajudar? 

À medida que vai respondendo a estas questões lembre-se de ir direto ao assuntos; 
utilizar metáforas; fazer suspense; surpreender; utilizar o humor; questionar; 
apresentar um pouco de drama; e utilizar um tom provocativo. 

Anexo 7 – Informações complementares 
sobre o Pitch 
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FOCO DOS PITCH CONSOANTE A SUA DURAÇÃO

Duração Foco Material de apoio

1 minuto
. Objetividade 
. Foco no problema 
. Apresentação da solução

Sem materiais de apoio

3 a 5 minutos
. Aprofundamento das informações 
. Breves projeções 
. Apresentação do impacto obtido

Uso de material de poio 
ocasionalmente

7 a 10 minutos
. Material para prender a atenção 
. Projeções e impacto detalhado 
. Detalhar o valor da ideia/produto/
projeto/atividade

Uso de material de apoio

20 minutos
. Storytelling para prender a atenção 
. Demonstração do produto/projeto/
atividade 
. Apresentação mais mediática

Uso de material de apoio

Os fundadores da TinDin, Fábio Rogério e Eduardo Schroeder, encontraram um 
forma muito criativa de apresentar a plataforma de mesada eletrônica para os 
tubarões. 
https://www.youtube.com/watch?v=Q3wa-tWIlUc 
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Instruções para criar, apresentar e participar num Mentimeter: 

Para criar: O utilizador deverá aceder a https://www.mentimeter.com, fazer o login, ir a 
“my presentations” e “+ new presentation”. Aqui terá várias opções – “multiple 
choice”; “word cloud”; entre outras.  

Durante a apresentação: Deverá clicar em “present” e passar os slides conforme o 
discurso e a respostas obtidas. 

Para participar: Quando concluir a apresentação, deverá pedir aos participantes que 
acedam a www.menti.com, introduzam o respetivo código e à medida que as 
dinâmicas forem apresentadas, participem.  

Anexo 8 – Informações 
complementares sobre o Mentimeter 
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Leituras  

    Faria-Fortecoëf C. (2013). Expérience, pratique réflexive et accompagnement. 
Expérience et professionnalisation dans les champs de la formation et du travail ; état 
des lieux et nouveaux enjeux, Colloque international francophone. CIREL EA 4354 
Universités de Lille 1, Lille 3. Villeneuve d’Ascq : http://docplayer.fr/144931685-
Experience-pratique-reflexive-et-accompagnement.html 
    Galvani, P. (2006). La conscientisation de l'expérience vécue : ateliers pour la 
recherche-formation. In Bézille, H., Courtois, B. (dir.). Penser la relation expérience-
formation. (p. 156-170). Lyon : Chronique Sociale 
     Hess, R. (2006). La pratique du journal, comme construction du moment 
interculturel. In Revue Paidagogika renmata sto aigaio, Tenkos 2, novembre, Podos 
(Rhodes), pp. 68-82 
     Lourau, R. (1988). Le Journal de recherche – Matériaux d'une théorie de 
l'implication. Paris : Méridiens Klincksieck 
     Schön, D. (1987). Educating the reflective practitioner. San Francisco : Jossey-Bass 

Exemplo  

Anexo 9 – Informações complementares 
sobre os Diários de Bordo
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Para criação de infográficos, autores como ... sugerem passar pelo seguinte 
processo de construção:  
1.     Escolha do assunto e conteúdos; 
2.     Esboço do conteúdo; 
3.     Selecionar a ferramenta – Gennial.ly; 
4.     Inclusão de elementos visuais;  
5.     Criação de pictogramas, icons e gráficos; 
6.     Partilhar online, publicamente ou para um grupo restrito.  

Instruções sobre como criar um Genial.ly: 

Na prática, para criar conteúdo visual na plataforma Genial.ly, é necessário aceder ao 
website - https://genial.ly/es/ - e, seguindo os passos e instruções indutivas da 
plataforma, gerar o Infográfico. Para aceder ao infográfico, será necessário entrar na 
plataforma usando a sua conta de e-mail.  

Uma vez criado o perfil pessoal indicando a função que procura (Professor no ensino 
superior ou Estudante), será dado acesso às diferentes opções de conteúdo que 
Genial.ly lhe permite criar. Por fim, ao criar o Infográfico, é possível escolher se deseja 
publicá-lo na comunidade Genial.ly para que possa ser estudado ou utilizado por 
outros usuários; ser exibido no seu perfil de criador de conteúdo específico; ou manter 
seu infográfico privado como uma ferramenta de estudo ou para uso pessoal. 

É possível visualizar o infográfico com uma apresentação de slides e também 
compartilhá-lo. Para fazer o download em formato PDF ou .jpg do infográfico, é 
necessário ter uma assinatura premium. 

Como potenciar trabalhos de grupo através do Genial.ly: 

Os alunos que criam conteúdo no Genial.ly podem fazê-lo simultaneamente, 
permitindo o acesso a determinados perfis na criação. Posteriormente, a criação 
gerada pode ser compartilhada nos espaços de aula através de um link direto com o 
Google Classroom ou com o Microsoft TEAMS. 

Anexo 10 – Informações complementares 
sobre o Genial.ly
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Exemplo de infográfico criado no genial.ly:

Tutoriais específicos sobre como utilizar o Genial.ly: 
https://www.youtube.com/c/GeniallyWeb 

Sugestão de leituras sobre o Genial.ly: 

     Catalán González, F. J. & Pérez Domínguez, M. (2020). Genially: Nuevas formas de 
difusión y desarrollo de contenidos. In L. Padrín Reyes y E. Ruíz Pilares (Coords.), El 
reto de las TIC en el aula de humanidades. Motivar y aprender (pp. 19-28). 
Iberoamérica Social. https://iberoamericasocial.com/genially-nuevas-formas-de-
difusion-y-desarrollo-de-contenidos/  
     Delgado Benito, V.; Ausín Villaverde, V.; Abella García, V. y Hortigüela Alcalá, D. 
(2021). InfoEDUgrafías como recurso pedagógico en Educación Superior. Revista 
Internacional de Tecnologias em la Educaión, 2(1), 63-74. https://
www.researchgate.net/publication/
353371169_InfoEDUgrafias_como_recurso_pedagogico_en_Educacion_Superior  
     Martín, R. (s/d.). ¿Eres docente? Para todo esto puedes usar Genially como 
herramienta educativa. Genially Blog. https://blog.genial.ly/guia-genially-educacion/
#impartir-clase 
Tcherkask, O. (1997). Manual de Estilo. Clarín. 
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Anexo 11 – Informações complementares 
sobre a Mesa Redonda de Experiências

Metodologia  

Primeira fase: nomeação de um facilitador 
Esta ferramenta mobiliza uma técnica particular de facilitação que exige uma 
capacidade de regular e encorajar a fala respeitando a livre adesão de todos. 
Portanto, requer a nomeação de um facilitador. Dado que se trata de construir um 
conhecimento coletivo pela análise distanciada da prática, o facilitador procurado 
pode ser interno ou externo ao grupo, é necessário que conheça e domine a prática 
da mediação, esta pode ser uma profissional, um professor e possivelmente um 
colega (esta é uma oportunidade para ele exercer pessoalmente, especialmente no 
caso de almejar funções de supervisão). 

Segunda fase: escolha de uma situação ou tema a ser tratado 
O facilitador designado pede ao grupo individualmente para identificar uma situação 
para analisar. Pode acontecer que os participantes não consigam identificar uma 
situação para analisar e/ou prefiram abordar um determinado tema que emana do 
exercício da mediação: o confronto com uma cultura diferente, as lógicas de parceria 
e as dificuldades que envolvem, os limites da mediação, deontologia e princípios 
éticos, não julgamento e neutralidade, etc. 
A situação: o que se identifica como situação é uma fração temporal do ambiente 
passado de um participante apresentando tanto características objetivas, mas 
também seus sentimentos, prática profissional (seu comportamento verbal/não-
verbal/sua postura/o ambiente/o contexto… ) que ele mobilizou nessa situação 
precisa. Isto é para fins de estudo e análise pelo grupo. Podem ser expostas várias 
situações, cabendo assim ao facilitador identificar uma situação a explorar, que 
represente um particular interesse para o grupo em função das temáticas, mas 
também do conteúdo das aulas. 

Terceira fase: a exposição 
O narrador (aquele que apresenta a situação e/ou o tema a ser explorado) apresenta, 
portanto, a situação explicando ao grupo os elementos necessários para a análise da 
situação. Pode ser que não sejam mencionados todos os elementos úteis para a 
compreensão e análise. O narrador, portanto, permanece no grupo a fim de esclarecer 
os participantes, respondendo perguntas com a intenção de estimular a 
(re)construção da situação pelo grupo. Essa etapa é fundamental no sentido de que, 
por meio dos questionamentos do grupo, já pode revelar ao narrador elementos 
essenciais de sua atuação profissional, que ele talvez não tenha identificado até então 
e que podem ter influenciado a trajetória da situação. Esta etapa é limitada 
exclusivamente aos elementos factuais. O facilitador cuidará para não entrar em uma 
dimensão analítica excessivamente importante, em particular na formulação de 
soluções.
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Exemplo de um instrumento de registo final 

Data :  
Nome profissionais / estudantes : 

Perceções gerais : (ambiente, enquadramento, informações gerais) 

Apresentação da 
situação ou temática 

abordada

Questões e pontos 
abordados pelos 

participantes

Análise da sessão

Relação entre os 
participantes, dinâmica de 
grupo

Dificuldades 
encontradas

Pistas de trabalho 
identificadas

Perceção /avaliação a 
quente dos participantes

Outras temáticas/ situações/ questionamentos 
abordados

Para a próxima sessão  
(questionamentos, 
expectativas, elementos a 
aprofundar)

Temáticas:
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Anexo 12 – Informações complementares 
sobre a Oficina de Expressão
Metodologia 
Identificar um problema “complexo” encontrado por uma equipe, uma organização ou 
um grupo de indivíduos. 
• Um público disposto a experimentar e motivado a encontrar uma solução para um 
problema existente. Idealmente, é parcialmente composto pela equipe, membros da 
organização ou grupo de indivíduos que estão enfrentando o problema. 
• Um grupo de atores talentosos de fora da situação encontrada. Eles têm a difícil 
tarefa de trazer esse problema à tona para o público por meio de uma encenação. 
• Um Joker para fazer o trabalho de encenação com os atores e depois facilitar a 
interação com o público durante a apresentação. Este manterá uma estrita 
neutralidade ao longo do exercício, não tomando partido de nenhuma das soluções 
propostas. Esta ‘ave rara’ combina idealmente a posição de treinador/facilitador com 
o gosto pelo teatro. 

• A preparação 
O Joker e os atores questionam os representantes do grupo para explorar o problema 
e as interações entre os diferentes atores. Esta fase primordial permitirá isolar o 
problema ou problemas e dar substância a cada personagem. 
A partir dos elementos recolhidos, o Joker e os atores constroem um croqui 
representando uma situação concreta ilustrando o problema ou problemas 
selecionados. 

• A representação 
Em seguida, o público é reunido na sala onde ocorre a apresentação. Os atores e o 
brincalhão propõem pequenos jogos de improvisação para aquecer a sala, como por 
exemplo o rebote de ideias, o alfabeto ou o jogo de bola quente. Essa fase é 
necessária para criar um clima de confiança e depois promover trocas. 
A cena é encenada pelos atores. 
O Joker questiona o público para criar um debate: “Você está satisfeito com o 
resultado dessa cena? O que você viu ? O que você ouviu? Como esta situação 
aparece para você? …. ". Esse questionamento progressivo visa iniciar o debate 
identificando com o grupo o problema a ser tratado. 
Ainda em forma de debate com a plateia, o Joker traz propostas de soluções “O que 
você faria diferente? » 
Um ou mais membros do público são convidados a juntar-se aos atores para 
reencenar a cena com os atores e experimentar as soluções desenvolvidas no debate. 
Os membros do público tornam-se espectadores. 
Segue-se novamente uma fase de esclarecimento e debate com o público para 
identificar o progresso e as lições aprendidas. Caso a solução pareça insatisfatória, 
novos leads podem ser identificados com o público e repetidos até a satisfação.
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Os pontos fortes da ferramenta 
1. A representação teatral permite apresentar o problema ao público de forma original 

e interativa, facilitando assim a sua compreensão. 
2. • O formato facilita dar um passo atrás ao colocar os membros do grupo na 

posição de espectadores. Eles podem, assim, mais facilmente dar uma olhada 
externa no problema. Esse “distanciamento” permite discutir e lidar com assuntos 
delicados, às vezes divisivos, para o grupo que enfrenta o problema. 

3. • A coleta de reações do público permite construir uma representação comum do 
problema e facilita a conscientização coletiva. 

4. • A continuação do debate permite trazer e co-construir soluções. O aspecto lúdico 
e peculiar permite toda a ousadia e traz uma riqueza a esta fase do brainstorming. 

5. • Experimentar soluções através do jogo permite que se beneficie de um ambiente 
seguro e protegido e facilita o movimento para a ação. 

Pontos importantes a ter em conta: 
6. Prepare-se bem para a apresentação. Discuta com os representantes do grupo 

para explorar e compreender o contexto, identificar o(s) problema(s) do grupo e 
captar as necessidades e alavancas motivacionais das pessoas confrontadas com 
o problema. Esta fase exige escuta ativa e empatia. Como qualquer peça, reserve 
um tempo para ensaiar e adaptar a encenação até encontrar o tom certo. 

7. Não “exagere”. Ao se afastar de uma encenação realista, você corre o risco de 
perder o vínculo com o público e ter uma população que não se reconhece na 
situação que está sendo representada. 

8. Certifique-se de que o Joker mantenha uma estrita neutralidade, por exemplo, não 
julgando as reações ou as propostas do público. Esta postura, descrita como 
“baixa”, permite instalar um clima de confiança propício à liberdade de expressão e 
experimentação. Para ajudá-lo, o Joker pode reaproveitar as palavras da plateia e 
pedir esclarecimentos sempre que perceber risco de interpretação. 

9. Explore o registro das emoções. Convide o Joker durante o debate para perguntar 
ao público como os protagonistas da cena podem se sentir. Da mesma forma, o 
Joker pode questionar o público sobre como ele se sente. Esse convite à empatia 
costuma ter um papel fundamental para entender o problema e dar um passo atrás. 
Por trás das emoções muitas vezes escondem-se necessidades não atendidas.
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Exemplo de um mapa da empatia

Anexo 13 – Informações complementares 
sobre o mapa da empatia 
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Para construir um portefólio é necessário: 

- Ter consciência dos objetivos do portefólio; 
- Identificar e selecionar os trabalhos que demonstrem a aquisição de conhecimentos 

e competências; 
- Ser crítico relativamente à seleção e desenvolvimento dos trabalhos apresentados; 
- Ser capaz de reconhecer o progresso no processo de aprendizagem, mas também 

os desafios, as dificuldades e os aspetos a melhorar. 

Podem fazer parte de um portefólio a documentação de diferentes trabalhos, tais 
como:  

- fichas de trabalho; 
- resumos, notas e apontamentos; 
- esquemas e desenhos; 
- listas de fontes de informação consultadas; 
- relatórios e experiências adquiridas; 
- trabalhos individuais e de grupo; 
- trabalhos desenvolvido em casa; 
- testes; 
- fotografias, vídeos, links que documentem o interesse em aprofundar determinadas 

temáticas e até mesmo a participação em determinados eventos; 
- reflexões e/ou comentários pessoais e de outras pessoas ao trabalho realizado; 
- diferentes versões de um mesmo trabalho, por forma a documento a evolução da 

aprendizagem.   

Leituras 

    Alves, A. P., & Gomes, M. J. (2007). Como organizar portefólios na sala de aula de 
Matemática. In, Actas do Congresso ProfMat-07 [CD-ROM] (s/p.). Associação de 
Professores de Matemática. 
    Dias, C. M. N., Oliveira, L. R. M., & Alves, M. P. C. (2009). Reconhecimento, validação 
e certificação de competências: Experiências de Construção de Portefólios Reflexivos. 
In, Actas do X Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia (pp. 
5973-5987). Universidade do Minho. 
    Oliveira, P. V. & Furtado, G. M. (2019). Metodologias ativas: portefólio reflexivo. 
Revista Interdisciplinar do Pensamento Científico, 5 (5), 1284-1295. http://
reinpeconline.com.br/index.php/reinpec/article/view/465  
    Sá-Chaves, I. (2005). Os “portefólios” reflexivos (também) trazem gente dentro: 
reflexões em torno do seu uso na humanização dos processos educativos. Porto 
Editora.

Anexo 14 – Informações complementares 
sobre o portefólio
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Anexo 15 – Informações complementares 
sobre os conteúdos audiovisuais
Exemplo de imagem que pode ser apresentada numa aula para introduzir a 
importância de ouvirmos ambas as partes. Um estudante que não consiga 
acompanhar, por escrito, o que está numa apresentação, consegue acompanhar a 
imagem e compreender que o Professor está a introduzir determinada temática.

Leituras 

     Kampff, A. (2009). Tecnologia da informação e comunicação na educação. Curitiba, 
PR – IESDE. Disponível em: https://docplayer.com.br/30494293-Tecnologia-da-
informacao-e-comunicacao-na-educacao-adriana-justin-cerveira-kampff-a-
edicao.html   
     Oliveira, P. (2016). O youtube como ferramenta pedagógica. Simpósio Internacional 
de Educação a Distância, 1-14. Disponível em: http://sistemas3.sead.ufscar.br/ojs/
index.php/2016/article/view/1063  
     Casado, M; Castaño, G. & Arráez-Aybar, L. (2012). Audiovisual material as 
educational innovation strategy to reduce anxiety response in students of human 
anotomy. Advances in Health Sciences Education, 17, 431-440. Disponível em: https://
link.springer.com/article/10.1007/s10459-011-9307-2 
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DA COLETA DE DADOS À ANÁLISE 

Identifique a situação-problema:  

A noção de problema está ligada à de projeto. Não há projetos sem problemas, sem 
perguntas e, inversamente, não há problemas sem projeto, não há perguntas sem uma 
certa intenção de resolvê-lo. O estudo de um problema ou questionamento está 
diretamente ligado às missões e objetivos da associação, da instituição em que você 
se encontra. Cada estrutura ou instituição associativa tem um terreno privilegiado, que 
deve ser explorado de acordo com os seus objetivos e estatuto. 

A ideia do sensível:  

integra o lado oculto das coisas, o da imaginação, o invisível e o afeto. Adotar um 
novo olhar, outro olhar, é abrir-se aos recursos e não às carências. Olhando para os 
pontos fortes, o positivo não significa não ter em conta as deficiências, mas trata-se 
de analisar os pontos fracos do território, em vez de enumerá-los e notá-los. O mais 
interessante é entendê-los e interpretá-los: dar uma explicação para redirecionar a 
ação e a decisão. 
Analisar as lógicas endógenas e exógenas do território, ou seja, identificar os 
dispositivos que foram concebidos fora do território (dispositivos de integração, 
emprego, mobilização, etc.). Tenha uma visão crítica sobre esses dispositivos, ou seja, 
entenda que eles são meios e não fins, e se pergunte: como eles funcionam no 
território? por quê? qual é o significado desses dispositivos? As lógicas endógenas 
são muitas vezes mais difíceis de identificar porque partem da observação das 
práticas dos habitantes, dos atores locais, dos seus hábitos, da sua forma de 
trabalhar em conjunto. As práticas comunitárias, coletivas e associativas estão na 
origem das chamadas lógicas bottom-up dos atores locais, lógicas que se combinam 
com a lógica top-down das administrações centrais e descentralizadas. Observar o 
território de forma global significa não se contentar em reunir e justapor elementos, 
mas integrar interações. 
A situação a ser melhorada e transformada não pode ser isolada do tempo e do 
espaço. Não existe "situação zero", desprovida de qualquer marca da história. 
Acontecimentos (políticos, sociais, econômicos, culturais, etc.), experiências sociais 
ou institucionais, projetos, fracassos ou sucessos marcaram a memória e o 
comportamento dos atores sociais envolvidos. Ignorar este passado, fazer uma 
limpeza ao que o precedeu, é muitas vezes pôr em causa o sucesso e a viabilidade do 
projeto, bem como a sua sustentabilidade. Uma primeira exploração do que 
aconteceu antes é, portanto, necessária para entender o presente. O território é um 
sistema vivo cuja dinâmica reside na mobilização de diversos atores em torno de um 
objetivo comum.

Anexo 16 – Informações complementares 
sobre a observação
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É importante situar a situação-problema no espaço. O problema, o questionamento 
não é isolado. O contexto singular em que se manifesta confere-lhe forma e peso 
específicos. Além disso, a situação-questão-problema pode ter sido analisada em 
outra escala, em outro contexto. Não se esqueça de usar o trabalho já feito. Além 
disso, ao estudar as relações entre os diferentes níveis, é possível formular hipóteses 
(respostas às suas perguntas) para estratégias de decisão e ação. 

Consciência coletiva (aprendizagem em grupo):  

Cada um tem a sua apreensão dos problemas e todas as afirmações são boas, não há 
necessidade de privilegiar um problema em detrimento de outro em nome de uma 
ação pressuposta. Mas uma das dificuldades está em como garantir que todos 
possam se identificar com o enunciado do problema. O inventário é a fase em que se 
colocam as condições da avaliação e se põe em marcha um método de diagnóstico 
partilhado que resulta de um conjunto de observações, de recolhas de dados que se 
torna objeto de discussão e conduz a uma decisão, a de adotar uma orientação para a 
ação.  

Além disso, o diagnóstico feito deve levar em consideração os programas em 
andamento. Muitas falhas vêm do fato de não termos mais tempo para discutir o 
problema, pensamos na solução antes mesmo de verificar se o problema foi colocado 
e principalmente se é compartilhado. Pior ainda, só pensamos no problema quando 
temos a solução. 

Exemplos de Grelhas de Observação 

Grelha de dados factuais/documentais e dados recolhidos no terreno (observações) 

Dados a recolher Forças e oportunidades

Fraquezas, bloqueios 
percecionados no 

terreno face à obtenção 
de informações

Preconizações, 
propostas,  hipóteses de 
ação para responder às 

necessidades

Dados do Território: serviços 
públicos, infraestruturas, 
lugares de culto, políticas 
públicas da cidade, zonas 

prioritárias…

Dados sobre a população: 
estatísticas gerais, taxa de 

desemprego, níveis de 
qualificação, lógica do 

povoamento, etc…

Tecido cultural : dados factuais 
em termos de equipamentos 
privados e municipais, cursos 

em ateliers, etc…

Dispositivos e redes de ação 
social: Centros de ação social, 
estruturas públicas municipais, 

locais, regionais, nacionais, 
privadas

Vida social e tecido associativo: 
Nomes, natureza, tipo de 
associações, orientações 
políticas (social, cultural, 

cidadania)

Vida económica e social: 
comércios, etc…
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Grelha de observações

TIPO DE 
AGRUPAMENTO E 
DE POPULAÇÃO

TIPO DE ESPAÇO E 
LUGAR (bancos 
públicos,  calçadas, 
janelas)

TIPO DE 
APROPRIAÇÃO

IDEIAS-CHAVE 
SINTÉTICAS 
(consumo, 
reuniões etc…)

VANTAGENS /

VALORES 
DEFENDIDOS 
NO PROJETO

DESVANTAGE
NS / VALORES 
DO PROJETO

Ideias, 
hipóteses 
interpretativas 
e 
recomendaçõ
es / projeto

-

-

-

-

Grelha de análise de entrevista 

Análise temática das entrevistas. 
Identifique os diferentes temas recorrentes nos discursos e agrupe-os em torno de 
conceitos-chave ou ideias que sintetizam as partes do discurso.
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Anexo 17 – Informações complementares 
sobre o Diagnóstico (Análise SWOT)

Leituras recomendadas: 
    Fernandes, M. Análise SWOT do Espaço Europeu de Ensino Superior. Disponível 
em: 
http://www.scribd.com/doc/145442686/Analisis-FODA-del-Espacio-Europeo-de-
Educacion- 
    Trujillo, F. Análise SWOT na concepção de projetos educacionais: uma ferramenta 
de negócios a serviço da educação.
       Lázaro Guillamón, M.C. & Panero Oria, P. (2016). Análise SWOT para uma proposta 
de melhoria de resultados. Em 74 experiências docentes da Licenciatura em Direito/
coord. por Maxim Turull i Rubinat, Enoch Albertí Rovira (pp. 189-192). Disponível em: 
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/144101 
     Cortés Ibáñez, E. (2023). Como construir um bom SWOT. Empreendedores: as 
chaves da economia e do sucesso profissional, n. 303, pág. 84-87. Disponível em: 
https://www.emprendedores.es/gestion/dafo-empresa/.
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Leituras recomendadas:  

    Olaz Capitán, Á. (2013). La Técnica De Grupo Nominal como Herramienta de 
Innovación Docente. Revista de la Asociación de Sociología de la Educación | 
www.ase.es/rase | vol. 6, núm. 1, pp. 144-121. https://ojs.uv.es/index.php/RASE/
article/view/8601/8144 
    Olaz Capitán, Á. (2016). La Técnica de Grupo Nominal en el Espacio Europeo de 
Educación Superior. Aposta Revista de Ciencias Sociales, núm. 68, pp. 107-125, http://
www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/aolaz3.pdf 
    Olaz Capitán, Á. (2018). La Técnica de Grupo Nominal en el libro Protocolo, práctica 
y procedimiento causas y factores del emprendimiento de personas con discapacidad. 
Un análisis competencial a través de la técnica de grupo nominal. Navarra: Aranzadi. 
    Olaz Capitán, Á. & Ortiz García, P. (2021). A Técnica do Grupo Nominal. Editum. 
Edições da Universidade de Múrcia. https://doi.org/10.6018/editum.2895. https://
publicaciones.um.es/publicaciones/public/obras/ficha.seam?numero=2895&edicion=1 
    Sánchez Ruiz, Imaculada Conceição; Avilés Hernández, Manuela e García 
Escribano, Juan José (2022). Elementos que limitam a implementação de Planos de 
Igualdade de Oportunidades entre Homens e Mulheres na Espanha. Uma análise 
qualitativa através da Técnica de Grupos Nominais. Aposta. Jornal de Ciências 
Sociais, 93, 8-26. http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/garciaescribano.pdf.

Anexo 18 – Informações complementares 
sobre a Técnica de Grupo Nominal (TNG)
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Anexo 19 – Informações complementares 
sobre a Identificação da Problemática 
(CAT)

Leituras recomendadas: 

    Ferramentas CAT - https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/37833684/
democracia_digital-libre.pdf?1433501092=&response-content-
disposition=inline%3B+filename%3DTHE_CONFLICT_PATTERN_ANALYSIS_the_new_t
o.pdf&Expires=1673617006&Signature=gNG0nv1bo~fCQnCSS4pPS~ufFua20Gp72xod
KcWqGaqOJcYzPsYyJe8ianbE8oTsWflN1okenbDIxghrAQQXN28q4IgwtKYRINKo1ElJrz
Iqq89wZLOEru13QdIZiXMkjWg2moA4qUvo9C41iYK4p9ot5kKS-1Y7ZnvoNWa8PaLifR1
MxHm3NEQwg9tIRcnF0I1Obj1JWZGeHBV74~EojZzwhYNxyb4JAbW9jg5DK9pKP9Msh
g2DRW3lzpBX0aic~BMxdUVfyIzĲFmuisY908TqzONksUwHu9Cgh7s1gHXmGjFEscxzm
XGWBzG3Y~RCBjQeQm2uRhiunJFRf2QmAw__&Key-Pair-
Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA 

    Teoria do conflito - https://assets-libr.cantook.net/assets/publications/13349/
medias/1er_cap_9788449325793.pdf ; https://assets-libr.cantook.net/assets/
publications/12733/medias/excerpt.pdf 

     Exemplos de aplicação - https://revistamsc.uanl.mx/index.php/m/article/view/6/9 

Exemplo: Morfologia de conflito usando a técnica CAT (Fonte: Redorta, J., 2006) 

Conflict Analysis Tipology 

(CAT)©

Grado de apreciación
Nulo Mínimo Medio Alto Muy 

alto

Puntuación
1 2 3 4 5

SER

1
AUTOESTIMA
Disputamos porque mi orgullo personal se siente herido.

2
VALORES
Disputamos porque mis valores o creencias fundamentales están en juego.

3
IDENTIDAD
Disputamos porque el problema afecta a mi manera íntima de ser lo que soy.

4
INFORMACION
Disputamos por algo que se dijo o no se dijo o que se entendió de forma distinta.

SEGUIR

5
EXPECTATIVAS
Disputamos porque no se cumplió o se defraudó lo que uno esperaba del otro.

6
INADAPTACION
Disputamos porque cambiar las cosas nos produce tensión.

7
ATRIBUTIVOS
Disputamos porque el otro no asume su responsabilidad o culpa en la situación planteada.

8
INHIBICION
Disputamos porque claramente le corresponde al otro poner la solución.

CONSEGUIR

9
PODER
Disputamos porque alguno de nosotros quiere mandar, dirigir, o controlar más a otro.

10
NORMATIVOS
Disputamos porque se incumple una norma legal o social.

11
INCOMPATIBILIDAD PERSONAL PERSISTENTE
Disputamos porque no nos entendemos como personas habitualmente.

12
LEGITIMACION
Disputamos porque el otro no está de alguna manera autorizado a actuar como lo hace, lo ha hecho o pretende 
hacerlo.

MANTENER

13
RECURSOS ESCASOS
Disputamos por algo de lo que no hay suficiente para todos.

14
ESTRUCTURALES
Disputamos por un problema cuya solución requiere largo tiempo, esfuerzo importante de muchos, o medios más 
allá de nuestras posibilidades personales.

15
INTERESES
Disputamos porque mis deseos o intereses son abiertamente contrapuestos a los suyos.

16
INEQUIDAD
Disputamos porque la acción o conducta del otro u otros las sentimos enormemente injustas
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Ficha - Autobiografia Fundamentada 
Ferramenta para identificar os problemas de um projeto de mediação, a 
autobiografia fundamentada (Henri Desroches, Jean-François Drapéri) 

Responda na folha as diferentes questões 

Questão nº 1: 
1) Os desafios pessoais do projeto 
2) Este exercício envolve identificar os interesses, paixões e aspirações que essas 

situações podem ter despertado em você. Trata-se também de identificar as 
ações, pessoas ou projetos que lhe permitiram responder a eles. 

3) 2) Análise da sua experiência atual 
4) Procure na sua vida atual, pessoal, social, associativa, profissional, eventos, 

ações, encontros que possam ter ligação com a mediação. Este exercício 
envolve identificar os interesses, paixões e aspirações que essas situações 
podem ter despertado em você. Trata-se também de identificar as ações ou 
projetos que lhe permitiram responder a eles. 

5) 3) Os desafios pessoais do projeto 
6) Como pode o projeto que vai desenvolver ir ao encontro dos seus interesses 

pessoais, das suas aspirações e do seu projeto pessoal: 1. Em seus objetivos; 2. 
Em seus termos; 3. No papel que você pode nele desempenhar. 

Questão 2: 
1) Os desafios profissionais do projeto: o que pode ser ganho ou perdido em uma 

ação, 
2) Que interesses e vantagens profissionais existem em desenvolver um projeto de 

mediação? 
3) A atividade implementada: as missões que lhe foram atribuídas; as principais 

tarefas que deve realizar neste projeto (indique 10 verbos de ação); o que existia 
antes de você 

4) Mapeamento de função:  o organograma de funções dentro do estabelecimento; 
as atividades associadas a eles; a rede de pessoas com quem você está (ou 
poderia) se relacionar e para qual determinada ação ou problema 

5) Desejos e interesses: como gostaria que sua empresa fosse amanhã? Quais são 
os interesses da sua instituição para desenvolver/reforçar a sua atividade? Que 
questões profissionais, em seu entender, o projeto poderia abordar?

Anexo 20 – Informações complementares 
sobre a Autobiografia fundamentada
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Questão nº 3: 
1) Os desafios institucionais do projeto: trata-se de identificar os possíveis atores 

do projeto dentro de uma estrutura (instituição) e de identificar os interesses 
comuns que podem levar à cooperação e à participação coletiva e mútua. 
Identifique os pontos de coerência e convergência – e também de divergência – 
que possam possibilitar o trabalho conjunto de todos os atores. 

2) Quais são os interesses de desenvolver um projeto desta natureza para a 
instituição, associação ou estrutura em questão? (cf. análise estratégica de 
organizações/Crosier) 

3) Ambiente; Departamento; Região; Cidade; Bairro, etc 
4) 3) Os atores envolvidos (organograma e impacto nos jogos dos atores): 

beneficiários diretos; quem são eles? Quantos? Porquê aqueles? Beneficiários 
indiretos (profissionais, voluntários, etc.): quem são eles? quantos? porquê 
aqueles? 

5) Os parceiros:  Associações, municípios, instituições, outros. Quem? Porquê? 
Quantos? 

6) Como construir um projeto comum juntos (necessidades e interesses comuns)
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Leituras 
     Barkley, E. F, Cross, KP & Major, CH (2005) Técnicas de aprendizaje colaborativo: un 
manual para profesores universitarios. Jossey-Bass. https://www.scirp.org/reference/
ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=2120561 
     Centro Eberly - Excelencia Docente e Innovación Educativa, Carnegy Mellon 
University: https://www.cmu.edu/teaching/designteach/teach/instructionalstrategies/
casestudies.html 

Exemplo: 
Apresentação do caso:  

Numa universidade privada, o coordenador do curso de Direito atende uma aluna 
com algumas queixas sobre a turma e professores. A aluna Thays, de 22 anos, 
relata que está sendo perseguida por alguns alunos fora da instituição. Segundo 
ela, dois alunos da sua turma seguiram-na encapuzados de moto numa avenida 
próxima da sua casa e estes mesmos discentes riem dela na sala de aula e nos 
corredores da faculdade. Declara ainda, que possui um QI de 170 e nunca tirou 
uma nota baixa, por isso, não entende o porquê da sua avaliação ter ficado abaixo 
da média nas disciplinas de Sociologia Jurídica e Fundamentos do Direito, uma vez 
que realizou as provas de acordo com o que foi ministrado em sala de aula pelos 
professores. Também exige que o professor da disciplina Fundamentos do Direito 
entregue todas as atividades realizadas em sala de aula. Thays alega que se sente 
perseguida e constrangida pelos professores e alunos e solicita que seja resolvida 
a situação, ameaçando prestar queixa em outras instâncias, já que o seu avô, 
responsável por ela, é major. Por outro lado, os professores também procuraram o 
coordenador do curso, solicitando a abertura de um processo disciplinar para a 
aluna, considerando que a mesma ameaça os professores quando fica ciente que 
tirou nota baixa. 
Perante a situação, o coordenador do curso, tenta entrar em contato com a família 
da aluna, mas sem êxito. Ao verificar junto com as colegas da turma, apercebe que 
a aluna vive com os avós desde criança e que não aceita a relação com mãe, 
considerando-a apenas como sua “progenitora”. O seu avô, o responsável por 
custodiar os seus estudos, sempre assumiu uma postura rigorosa na educação e 
escolarização de Thays. Os colegas relatam também que Thays é uma pessoa 
educada, dedicada aos estudos e bastante reservada e que muitas vezes se isola 
da turma. Ela veio transferida de outra instituição devido a situações semelhantes 
às anteriormente relatadas, nas quais se sente perseguida e constrangida. 
Após tentativas de contato com a família, o coordenador de curso recorre a uma 
mediadora educacional. 

Análise do caso:  
Como abordaria(m) a situação? Que procedimentos considera(m) mais 
adequados no processo de mediação? Descreva(m) os procedimentos concretos 
que levariam a cabo enquanto Mediador/a/es.

Anexo 21 – Informações complementares 
sobre os Estudos de Caso
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Anexo 22 – Informações complementares 
sobre as Simulações
Links 
https://www.learninglight.com/simulation-based-training-providers/ 
https://lindenbergergroup.com/8-top-benefits-training-simulations-workplace/ 

Exemplo 
(Consultar documentos ‘processo de mediação’)
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Anexo 23 – Informações complementares 
sobre a Avaliação Pré e Pós
A metodologia de avaliação pré-pós deve seguir os seguintes passos para ser 
construída: 
1. Conceitos ou tópicos: Defina os elementos teóricos, conceitos ou conhecimentos 

que pretende identificar no conjunto de conhecimentos prévios dos alunos. Divida 
em categorias de análise de conteúdo. 

2. Pré-instrumento: Escala de medição (quantitativa). Incorporar o elemento TIC. 
3. Pós-Instrumento: Escala de Medida (Quantitativa). Incorporar o elemento TIC. Evite 

ser idêntico, mas baseado nas mesmas categorias de análise de conteúdo. 
4. Identificar descritores ou indicadores de comparação. Trata-se de determinar os 

elementos de semelhança e divergência. Eles podem ser descritivos (média, moda, 
mediana, desvio padrão) e estatísticos: T-Student para amostras relacionadas. 

5. Análise dos resultados. 
6. A partir da perspetiva de López (2009) no momento de aprendizagem de conceitos 

passa-se pela seguinte sequência didática:  

Evaluaciones en Microsoft Teams: 
https://www.youtube.com/watch?v=touh2iPBCOM 

Microsoft Teams: Créer une évaluation formative avec Teams et Forms: 
https://www.youtube.com/watch?v=oiiCADFsV8M 
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Análise de impacto a partir das diferenças entre o pré-teste e o pós-teste:  

Como exemplo para realizar o Pré-Teste e o Pós-Teste de conhecimento e efeito de 
aprendizagem, podemos tomar como referência a tabela apresentada por Rebull et al. 
(2003), no qual apresentam a composição do instrumento utilizado (escala validada), 
bem como os resultados obtidos Pré e Pós com a aplicação da correspondente 
significância estatística correlacional das médias.
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T-Student Muestras Relacionadas: 
https://www.youtube.com/watch?v=4J0sA7WOdQM&t=898s  

SPSS (tutoriel)/ Text t de Student des moyennes): 
https://www.youtube.com/watch?v=3nP4niimuBM  

Media, mediana, moda, desciación estândar y varianza em SPSS: 
https://www.youtube.com/watch?v=QqA7jgE7GaQ  

Séance – 2 – Calcul de la moyenne, écart-type, variance et la corrélation – SPSS: 
https://www.youtube.com/watch?v=XMZtK1WcwMU  

Sugestão de leituras sobre a avaliação pré e pós: 

     COLL, C. (1990). Un marco de referencia psicológico para la educación escolar: la 
concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza. In C. Coll, J. Palacios, 
A. Marches (Eds.), Desarrollo psicológico y educación, II. Psicología de la Educación 
(pp. 435-454) Alianza Editorial. https://www.scirp.org/
%28S%28351jmbntvnsjt1aadkozje%29%29/reference/referencespapers.aspx?
referenceid=1408337  
      Sánchez Santamaría, J. (2011). Evaluación de los aprendizajes universitarios: una 
comparación sobre sus posibilidades y limitaciones en el Espacio Europeo de 
Educación Superior. Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria, 4(1), 
40-54.  https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3655293  
      López Recacha, J.A. (2009). La importancia de los conocimientos previos para el 
aprendizaje de nuevos contenidos. Revista Digital Innovación y Experiencias 
Educativas, (16), 1-14. https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/
csicsif/revista/pdf/Numero_16/JOSE%20ANTONIO_LOPEZ_1.pdf 
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Anexo 24 – Informações complementares 
sobre o Trabalho de Fim de Curso
Este instrumento encontra-se ainda em fase de elaboração.

96



Anexo 25 – Informações complementares 
sobre a Auto-Hetero Avaliação da Prática
Leituras: 
     Brandoni, F. (ed.). (2011). Hacia una mediación de calidad. Argentina: Paidós 
     What is supervision? Accés a https://stepintoleadership.info/assets/pdf/SSSC-
Supervision-learning-resource-section-3.pdf 
     The Five Functions of Supervision. Accés a https://www.proceduresonline.com/
luton/childcare/files/five_functions_supervision.pdf 

Exemplo de Instrumento: 
Questionário de auto e heteroavaliação dos Mediadores [1]

[1] Questionário concebido por Silva, Almeida & Magalhães (2017) (não publicado).

A – Ao longo da sessão de mediação, o/a mediador/a SIM NÃO N/A
13.     Acolheu bem?
14.     Agradeceu por terem vindo à mediação?
15.     Apresentou-se?
16.     Disse que o mediador auxilia na resolução de conflitos?
17.     Disse que o mediador não julga?
18.     Disse e explicou que era neutro e imparcial?
19.     Disse e explicou que a mediação é confidencial?
20.     Disse que não se podiam insultar?
21.     Disse e explicou que a solução era construída por eles?
22.     Assinaram o Protocolo de Mediação?
23.     Convidou um dos protagonistas a falar?
24.     Escutou o episódio sem interromper?
25.     Utilizou a escuta ativa?

25.4.           Mostrou interesse?
25.5.           Clarificou?
25.6.           Parafraseou?
25.7.           Fez eco dos sentimentos e emoções?
25.8.           Resumiu os pontos comuns sobre os interesses?
25.9.           Soube ouvir as duas partes?
25.10.        Fez as perguntas aos dois mediados?
25.11.        Pediu para falar no “eu” e não no “tu”?

26.     Conseguiu que os mediados percebessem os interesses e necessidades?
27.     Perguntou pelas emoções e sentimentos?
28.     Colocou um no sapato do outro?
29.     Foi imparcial?
30.     Perguntou qual era a melhor solução para eles?
31.     A comunicação não verbal foi adequada?
32.     A solução foi equilibrada, concreta, aberta ao futuro e realista?
33.     A solução atendeu aos interesses e necessidades?
34.     Assinaram o acordo?
35.     Marcou o follow-up?
36.     O par de mediadores preparou a sessão de mediação?
37.     O par de mediadores preparou materiais para a sessão?
38.     O par de mediadores funcionou bem em equipa?
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B. Aspetos críticos no meu desempenho 

1. Durante a sessão senti dificuldade:

2. Durante a sessão senti-me:

3. Durante a sessão senti que os mediados:

C. Aspetos positivos no meu desempenho  

1. Durante a sessão senti que fui capaz:

2. Durante a sessão senti-me:

3. Durante a sessão senti que os mediados:
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Todas a imagens apresentadas neste toolkit foram retiradas de 
www.pexels.com, uma aplicação que oferece acesso ilimitado e 

gratuito a fotografias e vídeos de alta qualidade. 

http://www.pexels.com


Metodologias  
e estratégias de 
formação e 
avaliação

Este toolkit identifica e caracteriza metodologias e instrumentos de 
formação-aprendizagem e avaliação que podem ser utilizadas durante os 
diferentes anos letivos de uma licenciatura, em particular, da licenciatura 
europeia em mediação, com vista a tornar os espaços de ensino-
aprendizagem espaços mais colaborativos, positivos e significativos. 
Neste toolkit dá-se particular atenção às metodologias ativas e 
colaborativas entre professores-estudantes, entre estudantes-estudantes, 
entre professores-professores, entre professores-profissionais e entre 
profissionais-estudantes por se considerarem ser mais adequadas à 
aprendizagem significativa e apropriação de conhecimentos teóricos e 
práticos. Em particular no âmbito da licenciatura europeia em mediação, 
estas metodologias mostram-se essenciais para aquisição de 
competências gerais e específicas fundamentais ao exercício profissional 
dos mediadores. 

Toolkit


