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INTRODUÇÃO 

Os conhecimentos e competências adquiridos através do processo de 

educação estão na base do desenvolvimento da sociedade moderna. Assim, 

a rápida progressão do mundo de hoje precisa ganhar a mesma perspetiva 

de conhecimento e habilidades em menos tempo e adicionar novos recursos. 

Tal só poderia acontecer através da aplicação de novas abordagens e 

métodos no sistema educacional para responder a essas necessidades. 

Conhecimentos básicos e competências de várias complexidades 

estão a  tornar-se crucialmente importantes para a inclusão dos cidadãos 

como membros ativos da sociedade. Relatórios apontam défices  na 

alfabetização, especialmente de conhecimento e competências na esfera 

da matemática e ciências naturais, que resultam em sérios problemas no 

desenvolvimento e maturidade do ser humano, tais como questões sociais, 

ignorância social, desemprego, exclusão social, segregação, etc. 

É por isso que a educação é tão importante para o indivíduo e para a 

sociedade em geral. O processo educativo ocorre basicamente na escola e 

a escola é a instituição responsável pelos alunos para ganhar novos 

conhecimentos e competências ao longo do período de crescimento. A 

educação precisa de uma nova visão e de novos métodos de ensino, a fim 

de evitar razões educacionais para o abandono escolar, como o ambiente 

escolar e a organização do processo de aprendizagem. 

Além disso, a Metodologia Colaborativa apresentada, desenvolvida 

no âmbito do projeto Erasmus +, é uma ferramenta eficiente para melhorar as 

competências básicas dos alunos para melhorar os seus conhecimentos e 

competências práticas. 
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O PROJETO DE MATEMÁTICA E MOTIVAÇÃO 

Projeto Matemática e Motivação (Projeto M & M), №: 2017-1-BG01-

КА201-036220 é um projeto Erasmus + no âmbito da Ação-Chave 2 - 

Cooperação para a Inovação e o Intercâmbio de Boas Práticas, KA201 - 

Parcerias Estratégicas para o ensino escolar. A fim de alcançar os objetivos, o 

projeto reúne parceiros de sete países: Bulgária, Croácia, Itália, Polónia, 

Portugal, Espanha, Roménia de oito organizações: Departamento Regional de 

Educação - Sofia, Know and Can Association (Bulgária), Strojarska tehnička 

škola (Croácia), Istituto Statale E. Montale (Itália), Danmar Computers LLC 

(Polónia), Escola Profissional do Alto Lima (EPRALIMA) (Portugal), Consultores 

Instaladores de Levante Sl (Espanha), Associação de Dezenas de Países, 

Pregador Profissional e Transferência Tehnologic (ADAPT) (Roménia). 

M&M Projeto é visto como um processo urgente em relação às 

dificuldades de aprendizagem, levando a problemas essenciais de 

desempenho escolar e eventual abandono escolar de jovens, na Europa. 

Outras consequências prováveis deste processo são o desemprego ou  

salários abaixo da média, a pobreza, a exclusão social e a segregação. O 

projeto de M & M acredita que a criação de novos métodos de aprendizagem 

complementares às abordagens educacionais tradicionais melhorará os 

resultados de aprendizagem dos estudantes na Europa, reduzirá a taxa de 

desistência e aumentará o nível das competências de literacia e numeracia 

dos alunos. 

O objetivo geral do projeto de M & M deve ser alcançado através de: 

• Aplicar a presente metodologia colaborativa e a construção de 

Ferramentas Eletrónicas de Aprendizagem Colaborativa que servirá 

como um ambiente on-line para professores e será usada por alunos 

com forte enfoque na obtenção de resultados de aprendizagem 

através de abordagens modernas; 
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• Desenvolver e testar  um currículo sob a Metodologia Colaborativa, que 

irá melhorar os conhecimentos de matemática e ciências naturais e 

competências de alfabetização; 

• Elaborar um Kit de Ferramentas para Professores e dotá-los de 

orientações metodológicas de como usar o Método Colaborativo e 

informações sobre outros novos métodos de incentivo e motivação dos 

alunos. O Kit de Ferramentas também deve incluir o currículo que visa 

aumentar as habilidades de matemática em matemática e ciências 

naturais que serão testadas em cada país durante os treinamentos 

nacionais. 

 

 

A METODOLOGIA COLABORATIVA EM MATEMÁTICA E 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS NATURAIS. POR QUE É QUE UMA NOVA 

METODOLOGIA É DESENVOLVIDA? 

Ensinar na esfera da matemática e ciências naturais é um processo 

desafiador e complexo. Os professores possuem conhecimentos e 

competências sistemáticas que os aprimoram constantemente. Isto, sendo 

essencial, não é de longe o único pré-requisito para o sucesso do processo de 

ensino-aprendizagem. Adquirir conhecimentos fundamentais e competências 

práticas pode ser menos complicado quando as ciências naturais e a 

matemática estão relacionadas a outros campos da ciência. Assim, queremos 

um processo que seja harmoniosamente equilibrado em vários aspetos: 

profissional, metodológico, científico, pedagógico e psicológico. 

Harmonia é um desafio no ensino de matemática ou ciências naturais. 

Por isso ocorrem lapsos, bem como problemas de todos os tipos, o que afeta 

a qualidade da educação para os alunos. Como resultado dessas 

especificidades pretende-se alcançar os objetivos principais das ciências 
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naturais e do ensino de matemática contemporâneas para incentivar / 

facilitar os alunos a trabalhar individualmente e realizar pesquisas, desenvolver 

habilidades de resolução de problemas e estimular o pensamento criativo, 

acabando por ser um grande desafio na educação. 

A metodologia de ensino de matemática contemporânea fornece 

uma série de maneiras para resolver o problema descrito acima. Os 

professores podem encontrar os seus caminhos dentro dos campos da ciência 

e da pesquisa científica. Os princípios da didática são as ideias e abordagens 

fundamentais nas quais o ensino é baseado. O nome de cada princípio ilustra 

a sua principal característica, mais conhecida pelos professores de 

matemática e ciências naturais. Consequentemente, todo professor de 

ciências ou matemática não apenas tem de introduzir factos científicos aos 

estudantes, mas também incutir neles um modo científico específico de 

pensar, para ajudá-los a redescobrir os eventos naturais e matemáticos que 

hoje em dia têm provas científicas. O ensino de ciências naturais e de 

matemática deve ser a base para ampliar ainda mais as competências dos 

alunos nessa esfera, num nível superior. 

É globalmente aceite que as ciências naturais e os conhecimentos e 

competências em matemática são fundamentais para todos - adultos, 

crianças, estudantes, empreendedores e pessoas com baixo desempenho 

escolar, pessoas com formação em educação superior ou com baixa 

escolaridade. A matemática parece ser uma ferramenta básica de todas as 

ciências. Pesquisas mostram que, na crescente complexidade do mundo, 

vivemos em competências matemáticas básicas, como o cálculo, por 

exemplo, que é mais necessário para que as pessoas vivam adequadamente 

no dia-a-dia. O cálculo é usado para lidar com finanças pessoais e 

processamento de dados, no local de trabalho e nas relações entre as 

pessoas. 
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O conhecimento básico e conjunto de competências necessárias no 

campo das ciências naturais e matemática refletem nos principais objetivos 

das ciências naturais e da educação matemática, nomeadamente preparar 

os alunos para: 

• Resolução de problemas; 

• Comunicação e raciocínio; 

1. Relação entre ciências naturais e matemática e sua implementação 

prática; 

2. Ciências naturais e literacia em matemática; 

3. Compreensão e avaliação de ciências naturais e matemática; 

4. Tomar decisões. 

A maioria destes objetivos é imediatamente relacionada ao 

conhecimento geral e às competências para a vida, que todo adulto deve 

possuir e, consequentemente, poder ensiná-los a outras pessoas, 

independentemente de competências e inteligência. É por isso que 

encorajamos as ciências naturais e a aprendizagem de matemática por todos 

os meios. 

A Metodologia Colaborativa é uma combinação de métodos de 

ensino comprovados, tais como aprendizagem individual ou por pares, 

elementos de gamificação e aprendizagem invertida numa metodologia que 

leva ao encorajamento e motivação. 

A Metodologia Colaborativa permitirá que os alunos aprendam 

conteúdos mais difíceis com menos esforços, a motivação será maior e o clima 

dentro de sala de aula melhor. A metodologia inclui marcar as conquistas dos 

alunos enquanto eles mesmos resolvem os problemas com pouco 

envolvimento do professor, que está na posição de facilitador (ou mediador) 

do processo de aprendizagem, ajudando os alunos a adquirir conhecimento 
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por si mesmos, em vez de apresentar esse conhecimento. Estas abordagens 

estimulam a participação ativa e o espírito criativo também expressos por 

alunos que não estão muito entusiasmados com a aprendizagem e não 

mostraram participação ativa antes. 

Segundo Vygotsky (1978) [1], os estudantes são capazes de atuar em 

níveis intelectuais superiores quando solicitados a trabalhar em situações 

colaborativas do que quando solicitados a trabalhar individualmente. A 

diversidade do grupo em termos de conhecimento e experiência contribui 

positivamente para o processo de aprendizagem. Em continuação, Bruner 

(1985) [2] afirma que os métodos de aprendizagem cooperativa melhoram as 

estratégias de resolução de problemas, porque os alunos são confrontados 

com diferentes interpretações da situação dada. 

 

 

QUAL É A METODOLOGIA COLABORATIVA?  

A Metodologia Colaborativa é um método eficaz desenvolvido pelos 

parceiros do projeto. A metodologia inclui a combinação de métodos de 

ensino comprovados numa metodologia complexa. Ele combina três métodos 

básicos: aprendizagem individual / pares , elementos de gamificação e 

aprendizagem invertida, o que, consequentemente, leva a encorajamento e 

motivação. Com o seu uso, os alunos aprenderão assuntos mais difíceis com 

menos esforços, a motivação será maior e o clima em sala de aula melhor. 

Aprendizagem individual / pares. A aprendizagem entre pares não é 

uma estratégia educacional única e indiferenciada. Ela engloba uma ampla 

variedade de atividades. [3] Estes variam desde o modelo de tradicional, no 

qual o aluno tutor ensina ao aluno os métodos de aprendizagem mais 

inovadores. Os alunos no mesmo ano formam parcerias para  se ajudarem 

mutuamente tendo em conta o conteúdo do curso e preocupações pessoais. 
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Outros modelos envolvem seminários de discussão, grupos de estudo privados, 

sistema de mudança ou aconselhamento, esquemas de avaliação por pares, 

projeto colaborativo ou trabalho de laboratório, projetos em diferentes 

tamanhos (grupos em cascata), supervisão no local de trabalho e atividades 

comunitárias. A aprendizagem entre pares deve ser mutuamente benéfica e 

envolver a partilha de conhecimentos, ideias e experiências entre os 

participantes. Pode ser descrito como uma maneira de ir além da 

aprendizagem independente ou interdependente ou mútua [4]. 

Elementos de gamificação . A gamificação refere-se à aplicação de 

elementos de design de jogos a atividades não relacionadas a jogos e tem 

sido aplicada a uma variedade de contextos, incluindo a educação [5]. 

Vários elementos foram usados na gamificação para aumentar o 

envolvimento do usuário. Como exemplos desses elementos, ele inclui pontos, 

distintivos, tabelas de classificação e enredo [6]. As instituições de ensino estão 

interessadas na gamificação da educação, onde os educadores criam 

ambientes de aprendizagem gamificados para melhorar o envolvimento do 

aluno e melhorar os resultados da aprendizagem [7-9]. Dado o potencial de 

gamificação da educação, estamos interessados em identificar elementos de 

design de jogos que foram usados para gamificar a educação, bem como o 

impacto sobre os resultados dos alunos. Assim, neste artigo, revemos a 

literatura sobre gamificação da educação e relatamos a nossa síntese do que 

se encontrou. 

Aprendizagem invertida. A aprendizagem invertida é uma abordagem 

pedagógica na qual a instrução direta se desloca do espaço de 

aprendizagem em grupo para o espaço de aprendizagem individual e o 

espaço de grupo resultante é transformado num ambiente de aprendizagem 

dinâmico e interativo onde o educador orienta os alunos à medida que 

aplicam conceitos e se envolvem criativamente os assunto. O conceito da 

sala de aula invertida foi proposto por Bergmann e Sams (2012). Eles gravaram 
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palestras e forneceram os vídeos on-line para permitir que os alunos assistissem 

e revissem os conteúdos de ensino com mais conveniência. Com esta 

estratégia os resultados significativos foram obtidos, inspirando-os a aplicá-la 

(isto é, instruir via vídeos on-line) antes das aulas. Desta forma, os alunos 

poderiam  preparar-se para as aulas assistindo aos vídeos e, assim, poderiam 

formar o conhecimento básico antes das aulas. Assim, mais discussão ou 

prática em sala de aula poderia ser conduzida para envolver os alunos numa 

aprendizagem mais aprofundada e ajudá-los a esclarecer quaisquer 

conceitos errôneos. [10] 

A Metodologia Colaborativa inclui marcar as conquistas dos estudantes, 

enquanto eles resolvem problemas com pouco envolvimento do Professor (ou 

um aluno em particular, apontado como líder), que é um mediador  e que 

ajuda os alunos a encontrar o conhecimento. Estas abordagens estimularão a 

participação ativa e o espírito criativo expressos também por alunos que não 

estão muito entusiasmados em aprender e não mostraram participação ativa 

antes. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 
 

Os seguintes fatores devem estar em conformidade ao usar a 

Metodologia Colaborativa no planeamento do processo educacional: 

• Crianças e estudantes que têm dificuldades em adquirir certos 

tipos de conhecimento e habilidades rapidamente; 

• Nível atual de preparação nas disciplinas de ciências naturais e 

matemática; 

• Necessidades específicas da pessoa para socialização; 
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• Argumentação e prova de que existe uma conexão entre o 

conteúdo do jogo ou a atividade particular e a vida real são 

necessárias; 

• A implementação dos benefícios mencionados precisa de 

facilitação. 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES 

 

O principal grupo alvo são alunos com dificuldades de aprendizagem 

em ciências naturais e matemática. É útil considerar as dificuldades que 

poderiam ser aliviadas com a implementação da metodologia. Aqui seguem 

alguns possíveis fatores que definem o tipo de dificuldades de aprendizagem: 

• Fatores da linguagem. Os problemas de linguagem são 

explicitamente visíveis no processo de ensino de ciências naturais e 

matemática quando os alunos lutam para usar terminologia, 

definições e símbolos característicos das disciplinas, quando não 

podem apresentar noções matemáticas / ciências naturais e não 

conseguem entender as explicações. Eles têm dificuldades em usar 

e compreender a linguagem científica formal. 

• Fatores Cognitivos.  Eles podem estar relacionados a percepções, 

memória, atenção ou pensamento. 

• Fatores metacognitivos. Fatores metacognitivos estão relacionados 

a estar ciente das competências, estratégias, recursos necessários 

para completar uma tarefa, bem como a habilidade de usar 

mecanismos de autorregulação. Os alunos que têm problemas 
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metacognitivos enfrentam dificuldades quando precisam escolher e 

usar estratégias eficazes de aprendizagem. Os jogos podem 

fornecer as ferramentas para lidar com tais dificuldades. 

• Fatores Cinestésicos.  Os fatores cinestésicos incluem a memória do 

símbolo, acompanhada de algumas informações (memória visual e 

cinestésica). Eles também incluem percepção visual e transferência 

(cópia). Indicadores para tais problemas são fáceis de reconhecer: 

símbolos mal-formados, mau controlo no espaço entre letras e 

palavras, gasto de mais tempo em tarefas, evitando formas escritas. 

• Fatores sociais e emocionais. Eles cobrem uma ampla variedade, 

incluindo relacionamentos com adultos, cooperação, 

autoavaliação, etc. Os jogos podem ajudar os professores a lidar 

com esses problemas. 

• Hábitos de aprendizagem.  Hábitos de aprendizagem relacionam-se 

com o modo como os indivíduos observam e participam do 

processo de estudo, a sua autodisciplina e motivação, 

estabelecimento de metas e envolvimento em atividades de 

aprendizagens e desafios. 

• Experiência anterior. Em caso de experiência anterior negativa, o 

aluno recusa-se a envolver-se em atividades de aprendizagem. Os 

jogos podem ser o meio de resolver o problema. 

 

 

METAS EDUCACIONAIS E COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS 

O método colaborativo para adquirir conhecimento e adquirir 

competências, especialmente no processo de aprendizagem, não é um fim 

em si, mas complementa outros métodos de ensino. Quando usado 
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adequadamente, desempenha um papel importante na construção da 

personalidade do aluno no aspeto cognitivo, emocional e comportamental. 

• Método colaborativo traz alegria, satisfação e confiança. Os 

alunos aprendem a gerenciar e tomar iniciativa. É uma atividade 

séria, livre de restrições e limitações internas e, mais importante, não 

é vista como imposta, mas necessária. 

• O método colaborativo de ensino ajuda a melhorar a 

comunicação entre os professores, por um lado, e a comunicação 

entre os estudantes, por outro. Ele impulsiona o desenvolvimento 

em geral e estimula o pensamento independente, desenvolve a 

imaginação criativa e contribui para a formação de habilidades 

organizacionais. 

• Método colaborativo numa abordagem centrada no aluno, 

focada nos alunos a serem a parte ativa, aumenta a qualidade do 

conhecimento, habilidades e competências que eles ganham; 

desenvolve pensamento crítico e criatividade; cria atitude positiva 

e interesse em aprender e outras atividades intelectuais; encoraja 

a competição e a cooperação entre estudantes; desenvolve 

habilidades de autorregulação, autocontrole e autoavaliação; 

ensina como ser jogadores de uma equipa; os alunos aprendem a 

ser responsáveis, respeitosos e capazes de reconhecer os méritos 

de seus parceiros. 
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A NATUREZA DO MÉTODO COLABORATIVO 

 

O conceito de aprendizagem colaborativa ( distribuição  em pares / 

grupo de alunos com o objetivo de atingir um objetivo académico) tem sido 

amplamente pesquisado e defendido em toda a literatura profissional. O 

termo "aprendizagem colaborativa" refere-se a um método de instrução no 

qual os alunos de vários níveis de desempenho trabalham juntos em pequenos 

grupos para atingir um objetivo comum. Os alunos são responsáveis pela 

aprendizagem uns dos outros e também pelos seus. Assim, o sucesso de um 

aluno ajuda outros alunos a serem bem sucedidos. 

Os proponentes da aprendizagem colaborativa afirmam que a troca 

ativa de ideias dentro de pequenos grupos não apenas aumenta o interesse 

entre os participantes, mas também promove o pensamento crítico. De 

acordo com Johnson e Johnson (1986) [11], há evidências persuasivas de que 

as equipas cooperativas alcançam níveis mais altos de pensamento e retêm 

informações por mais tempo que os estudantes que trabalham em silêncio 

como indivíduos. A aprendizagem compartilhada dá aos alunos a 

oportunidade de se envolverem em discussões, assumir a responsabilidade 

pela sua própria aprendizagem e, assim, se tornarem pensadores críticos. [12] 

Os avanços na tecnologia e mudanças na infraestrutura 

organizacional aumentam o ênfase no trabalho em equipa dentro da força 

de trabalho. Os trabalhadores precisam ser capazes de pensar de forma 

criativa, resolver problemas e tomar decisões em equipa. Portanto, o 

desenvolvimento e aprimoramento de competências de pensamento crítico 

por meio da aprendizagem colaborativa é um dos principais objetivos da 

educação tecnológica. A presente pesquisa foi concebida para estudar a 

eficácia da aprendizagem colaborativa no que se refere aos resultados de 

aprendizagem a nível universitário, para estudantes de tecnologia. 
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O método colaborativo introduzido está em total conformidade com as 

razões para a criação do método descrito em 2.1 .: 

• Resolução de problemas; 

• Comunicação e raciocínio; 

• Relação entre a matemática e sua implementação prática; 

• Preparação de pessoas matematicamente alfabetizadas; 

• Compreensão e avaliação da matemática; 

• Tomar decisões informadas. 

 

Para que a aprendizagem colaborativa seja eficaz, o professor deve 

considerar o ensino como um processo de desenvolvimento e aprimoramento 

da capacidade de aprender dos alunos. O papel do tutor não é transmitir 

informação, mas servir como um facilitador da aprendizagem. Tal, envolve 

criar e gerenciar experiências de aprendizagens significativas e estimular o 

pensamento dos alunos por meio de problemas do mundo real. 

 

 

DESCRIÇÃO GERAL DO PROCESSO DE MÉTODO 

COLABORATIVO 

 

A abordagem Colaborativa exige que os grupos se unam para 

compartilhar os seus conhecimentos e ideias numa área específica para 

aprimoramento. O tópico poderia estar em novos conhecimentos numa área 

em que os alunos têm défices específicos. O formato básico concentra os 

participantes numa área identificada para melhoria com base em avaliações 

frequentes. 
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A um grupo de alunos é dado um teste relativo a um assunto ou tópico 

que eles estão a aprender enfrentando as dificuldades ou é escolhido 

aleatoriamente para a tarefa. Este grupo pode ser formado por uma única 

equipa  ou equipas. No esquema, este grupo é apresentado pela forma "A". 

A estrutura básica da aplicação do método Colaborativo é: 
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Teste  

Teste
e  

APRESENTAÇÃO 

DA IDEIA GERAL 
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1. Para testar competências de trabalho em equipa e conhecimento 

sobre o tópico dado. O teste é formal e inclui perguntas básicas sobre 

um tópico atual (No esquema - Forma - Teste). Pode incluir algumas 

perguntas simples que estimam o conhecimento e as competências 

básicas do aluno com facilidade. O teste deve ser estimado 

facilmente através de critérios mensuráveis correspondentes ao peso 

das questões ou tarefas dadas. Depois, os alunos são classificados de 

acordo com os seus resultados. O teste é preparado 

antecipadamente pelo professor na fase de preparação da 

atividade. De antemão, o professor deve estar ciente das 

competências para o trabalho em equipa dos alunos através de 

testes psicológicos extras. 

2. Para formar grupos. Dependendo do número de alunos 

representados pelo grupo "A" e os seus resultados de testes, eles são 

divididos em grupos (no esquema - grupo C1, C2, C3 ...). Geralmente 

deve haver dois ou três grupos. Os alunos ou alunos melhor 

classificados (no esquema - grupo B1, B2, B3 ...), dependendo do 

número escolhido de grupos, são os chamados líderes dos grupos, 

pois esses alunos são mais competentes no assunto. É possível que 

um grupo tenha mais do que um líder (no esquema - grupo B1, B2, 

B3,…). É muito importante que os alunos não saibam quem é o líder, 

pois o líder tem os melhores resultados. Dependendo do plano de 

aula, esses alunos, nomeados como líderes, poderiam ser chamados 

de tutores. Por exemplo, se o assunto é matemática, a lição é 

"Proporção e percentagem"  o método colaborativo inclui 

problemas relacionados a taxas de juros, lucros, etc. O líder do grupo 

pode ser nomeado banqueiro e os membros do grupo – funcionários 

bancários. O professor gerencia os grupos e define os papéis dos 

líderes e os alunos regulares dentro de cada grupo. Mais 
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possibilidades são apresentadas amplamente na descrição das 

atividades do método de aprendizagem entre pares. A escolha do 

método adequado varia no decorrer da atividade. 

3. Na fase de preparação o professor apoia os líderes dos grupos 

fornecendo orientações, materiais didáticos apropriados e um plano 

de aula. 

4. Há algumas aulas em que duração é maior que o tempo disponível. 

Neste caso, opcionalmente, a aula pode ser dividida em partes de 

acordo com o número de grupos e as partes podem ser atribuídas 

aos grupos. Cada grupo pesquisa a sua parte dada e faz atividades 

particulares. Na etapa "Apresentação da ideia geral" (Ver o 

esquema), o apresentador escolhido por cada grupo dá 

explicações sobre a parte ou atividades determinadas. 

5. Em relação a cada atividade, o professor tem que considerar e 

garantir as seguintes regras: É uma atividade de equipa e as equipas 

são formadas por representantes dos grupos, para impulsionar o 

pensamento criativo. Os alunos não podem assistir apenas - todos 

devem participar ativamente na atividade . 

6. Parte principal da atividade. Depois de escolher o líder, ele instrui o 

grupo sob a observação do professor. Sob o modelo de 

aprendizagem entre pares, os alunos com défices aprendem, 

praticam e adquirem os conhecimentos e competências de acordo 

com os principais objetivos do plano de aula. Através dos elementos 

de gamificação nas atividades, os alunos aprendem naturalmente 

motivando-se. Por meio da abordagem de aprendizagem invertida, 

o espaço de aprendizagem em grupo move-se para o espaço de 

aprendizagem individual, e o espaço de grupo resultante é 

transformado dinamicamente. No final da atividade, a equipa (o 

grupo) deve chegar a uma solução unânime do problema. Cada 
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equipa apresenta uma solução para o problema em questão. O 

papel do professor é facilitar e provocar os alunos a discutir e analisar 

as soluções que eles sugerem. 

7. No final da atividade o professor aplica um teste para diagnosticar o 

esforço colaborativo das equipas. O teste mostra o nível de 

conhecimento e aquisição de competências sobre o tema. Na 

condição de que 75% dos alunos passem no teste, o método é 

considerado bem sucedido. É importante que os líderes também 

sejam premiados por seus esforços. 

8. O tempo ideal para cada fase do processo .Como a duração das 

aulas dos alunos varia e o tempo num determinado tópico é 

diferente, a duração das atividades é dada em percentagem: 

• O teste inicial de conhecimento sobre o tema deve ser de 10%; 

• O professor forma as equipas e define os regras - 10% 

• As equipas trabalham no problema - 40%; 

• As equipas apresentam suas soluções e discutem - 30%; 

• O professor testa o nível final de conhecimento sobre o tema - 

10%. 

Segundo este cronograma, uma aula de 60 minutos de atividades tem 

as seguintes fases: 

• O teste inicial de conhecimento sobre o tema - 6 minutos (10%); 

• O professor forma as equipas e define os papéis - 6 minutos (10%); 

• As equipas trabalham no problema - 24 minutos (40%); 

• As equipas apresentam as suas soluções e discutem - 18 minutos 

(30%); 
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• O professor testa o nível final de conhecimento sobre o tema - 6 

minutos (10%). 

 

MEIOS E MÉTODOS 

 

O método colaborativo inclui técnicas e abordagens de sucesso 

recomendadas com o objetivo de:   

• Criar interesse e ajudar a iniciativa. Uma aula é uma sequência de 

escolhas interessantes. Ao envolver os alunos nestes processos, a 

motivação e o pensamento devem ser estimulados.   

• Usar as vantagens do método Colaborativo para “ganhar” o aluno 

para a causa da aprendizagem experimental e ativa. 

• A interação dentro do método colaborativo facilita uma melhor 

compreensão de objetivos, noções e processos. 

• Socializar os participantes com base no elemento competitivo. O 

método colaborativo é uma parte da vida quotidiana. Isto é 

especialmente importante para pessoas menos alfabetizadas, 

porque o problema delas pode derivar da falta de certas 

competências sociais ligadas a situações da vida real. Na maioria 

dos problemas de matemática, há elementos que conectam a 

ciência à vida real.   

• Criar ambiente alegre e feliz em sala de aula. O fator alegria é um 

atributo desejado para o processo de aprendizagem. 

• O objetivo da atividade (estrutura, regras, equipamentos, definição 

de problemas, etc.) é desenvolver o método de ensino específico. 

Os elementos que compõem uma atividade podem ser usados para 
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resolver problemas e dar ideias para o pensamento estratégico e 

crítico.     

Uma característica do método é que ele evita o elemento de pressão 

na organização do processo de aprendizagem e ativação dos poderes 

mentais, resultante dos objetivos principais de cada jogo - diversão e 

entretenimento. Outros benefícios de praticar os jogos são socialização, 

aprendizagem e melhoria da comunicação. 

A implementação de jogos sob diferentes atividades no processo de 

aprendizagem é fortalecida pela fantasia e imaginação. Todo o jogo dentro 

ou fora de instituições educacionais tem um objetivo didático, educacional e 

comportamental. 

Quando incluídos apropriadamente no processo de educação, os 

jogos desempenham um papel essencial na construção da personalidade do 

aluno, não apenas no aspeto cognitivo, mas também emocional e 

comportamental. Jogos trazem alegria, satisfação e confiança. Os alunos 

aprendem a gerenciar e tomar iniciativa. É uma atividade livre de restrições e 

limitações internas e, mais importante, não é vista como imposta, mas 

necessária. 

Role-playing (posição de um líder, posição de um membro de uma 

equipa) significa que os alunos se colocam no lugar dos outros, pensam e 

comportam-se como outras pessoas em situações problemáticas. O role-

playing é uma excelente estratégia para praticar habilidades, ganhar 

experiência de como as pessoas agem em situações semelhantes na vida 

real; aumentar a empatia com outras pessoas e tolerância ao seu ponto de 

vista; entender os sentimentos dos alunos. 

Por meio do ensino de pares, os alunos são treinados e motivados a  

envolver-se na condução de atividades educacionais formais ou informais 

com alunos da sua idade (com educação ou interesses semelhantes) por um 
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determinado período de tempo, focados no desenvolvimento e mudança de 

atitudes, crenças e habilidades na esfera dos direitos humanos e contra a 

discriminação. 

O papel dos adultos neste processo é identificar os verdadeiros líderes 

motivacionais num grupo de pares, treiná-los e fornecer as condições para 

implementar o programa. Na segunda fase, os adultos desempenham um 

papel mais passivo de facilitadores do processo de ensino. Qualquer tentativa 

de ultrapassar o controlo desacreditará os jovens professores aos olhos de seus 

pares. Confiança e ajuda discreta em nome dos adultos são características-

chave de projetos bem sucedidos desse tipo.   

O método de jogo como parte de uma atividade particular é um dos 

mais populares e intrigantes entre as crianças no processo de educação. Isto 

significa que as crianças se divertem enquanto estudam. Os conteúdos, junto 

com exemplos de diferentes tipos de comportamento, estabelece os 

fundamentos de tais abordagens. O método apresenta autonomia do aluno. 

Para que a aprendizagem colaborativa seja eficaz, o professor deve 

considerar o ensino como um processo de desenvolvimento e aprimoramento 

da capacidade de aprender dos alunos. O papel do líder não é transmitir 

informação, mas servir como um facilitador para a aprendizagem. Isto envolve 

criar e gerenciar experiências de aprendizagens significativas e estimular o 

pensamento dos alunos por meio de problemas da vida real. 

Pesquisas futuras precisam investigar o efeito de diferentes variáveis no 

processo de aprendizagem colaborativa. Na composição do grupo: 

heterogêneo versus homogêneo, seleção e tamanho do grupo, estrutura da 

aprendizagem colaborativa, quantidade de intervenção do professor no 

processo de aprendizagem em grupo, diferenças na preferência por 

aprendizagem colaborativa associada ao gênero e etnia e diferenças de 

preferência e possivelmente efetividade devido a diferentes aprendizagens 
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estilos, todos merecem investigação. Além disso, uma psicanálise das 

discussões em grupo revelará informações úteis. 
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