
 
 

Título:  

Práticas Pedagógicas na Sala de Aula Inclusiva: Aprendizagem Ativa, Cooperativa e 

promotora do Desenvolvimento Neuropsicológico dos Alunos.  
  
Sinopse:  

A conceção de uma escola que visa a construção de um aluno holístico, detentor de 

saberes, mas também de competências e atitudes ajustadas à sua vivência plena na 

sociedade e na vida, previstos nos D.L. nº54 e 55; não são compatíveis com um 

modelo de práticas pedagógicas passivas e orientadas de forma mais sistemática para 

a memorização e reprodução da informação retida. De acordo com o novo 

enquadramento legal, a pedagogia dever-se-á organizar e estruturar de acordo com 

um Desenho Universal para a Aprendizagem, centrado nos conhecimentos acerca do 

desenvolvimento cerebral, e que promova um conjunto de competências 

(conhecimentos, capacidades e atitudes) no aluno. Neste sentido, é incontornável 

organizar as práticas pedagógicas intencionais dentro da sala de aula visando esse 

mesmo objetivo, a construção de um aluno que mais do que reprodutor, se constituiu 

como um agente ativo, consciente e capaz de construir o seu próprio conhecimento.   
 

Objetivos a atingir: 

• Identificar os princípios gerais do processo neuropsicológico da aprendizagem preconizados 

pelo Desenho Universal para a Aprendizagem – 3 redes neuronais envolvidas, sua constituição 

e o seu papel no processo de aprendizagem. 

• Reconhecer a importância do tipo de atividade do aluno para a formação dos circuitos 

neuronais referentes às redes neuronais responsáveis pelo processo de aprendizagem. 

• Reconhecer a dependência entre os métodos ativos e cooperativos da aprendizagem e o 

desenvolvimento neuropsicológico do aluno, ou seja, o seu “empowerment” enquanto sujeito 

holístico. 

• Saber planificar atividades pedagógicas de acordo com os modelos de aprendizagem ativos e 

cooperativos – aplicações em sala de aula. 

 

Conteúdos da ação 

1. Paradigmas da Didática da Pedagogia preconizados pelo Desenho Universal para a 

Aprendizagem – Bases cerebrais da aprendizagem. 

2. Relação entre o DUA e a construção de uma escola inclusiva – Breve introdução à narrativa 

da escola inclusiva. 

3. Estudo do processo cerebral de desenvolvimento das ações mentais – conceito de atividade, 

integração cerebral e procedimento como elementos estruturantes para a construção da 

metacognição. 

4. Apresentação do conceito de métodos ativos de aprendizagem e sua operacionalização em 

sala de aula – apresentação de algumas práticas pedagógicas ativas. 



 
 

5. Apresentação do conceito de aprendizagem cooperativa e sua aplicação à sala de aula: 

construção de grupos cooperativos; identificação e atribuição de papeis dentro de sistemas de 

trabalho cooperativo; conceito de mediação do processo de aprendizagem; uso de processo de 

tutoria regulatória dentro de grupos cooperativos; estudo das vantagens e das desvantagens do 

uso de metodologias cooperativas e consequente superação/suavização das fragilidades da sua 

implementação. 

6. Construção em sessão de uma proposta de uso de metodologias ativas e cooperativas em sala 

de aula, devidamente suportada pela formadora – proposta de aplicação à prática. 

 

Metodologias de realização da ação 

As sessões decorrerão da seguinte forma: 

a) Sessões plenárias de formação em grande grupo destinadas à apresentação dos conteúdos 

pela formadora, análise e discussão dos mesmos, clarificação, sistematização e aprofundamento 

de conceitos, e reflexão sobre as práticas pedagógicas em articulação com as temáticas dos 

conteúdos. 

b) Sessões de trabalho em pequeno grupo destinadas à exploração de materiais, seleção e 

realização de tarefas relacionadas com os conteúdos, elaboração de planos de aula apoiados 

num desenho universal para a aprendizagem e em ambientes de aprendizagem potenciadores 

das competências neurodinâmicas para a aprendizagem 

c) Sessões plenárias finais destinadas à apresentação e discussão dos trabalhos realizados pelos 

formandos. 

 

Regime de avaliação dos formandos 

A avaliação expressa-se de acordo com a tabela de valores 1 a 10 valores, conforme indicado na 

Carta Circular CCPFC – 3/2007, de 26 de setembro, orientada pelos seguintes critérios: 

- Qualidade da participação nas sessões e das reflexões partilhadas nestas sessões; 

- Qualidade de uma proposta didática integrando os conceitos aprendidos e materiais didáticos 

a utilizar a ser aplicada na sala de aula do formando no âmbito da disciplina que leciona e 

respeitando as características de aprendizagem de cada aluno; 

- Relatório de reflexão crítica/memória final de acordo com o documento orientador fornecido 

pelo formador. 


