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As atividades neste kit exploram como os alunos lidam com… 
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Conversa de Mesa Redonda 
 

 

 
 

 

 

Para os professores 
 Ganhar consciência do esforço que os alunos colocam nas atividades extracurriculares, tais como desporto, 

hobbies, etc. 
Para os alunos 

 Refletir sobre os planos (académicos) de carreira passados e as suas expectativas para o futuro. 
 Refletir sobre os desafios e o sucesso dos planos. 
 Discutir oportunidades para tornar as experiências de falhanço em experiências de sucesso.  

 

Um grupo de 4-12 alunos é convidado a trazer um objeto (por aluno) que seja valioso para o mesmo, ou que 
expresse/simbolize algo importante (ex. equipamento de desporto, fotos, joias, arte, lembranças). A conversa começa 
com a questão sobre o objeto. A partir da explicação do aluno, a conversa será guiada para os valores fundamentais, 
ambições e experiências do aluno em relação a vivências escolares, expectativas e ambições. 
Os colegas são convidados pelo professor a refletir sobre a explicação de cada aluno em identificar qualidades e 
desafios (e como lidar com os mesmos) sobre o próprio.  
 

1. Qual é o objeto? 
2. Porque é que é importante para ti? 
3. Porque é que achas importante manter o objeto e que outras coisas gostarias de manter? Porquê? (Esta 

questão está relacionada com o esforço que os alunos querem pôr em partes da sua vida) 
4. Que tópicos ou aspetos da aprendizagem são importantes para ti? 

Como é que podes manter ou alcançar estes aspetos importantes? 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- Para a “conversa de mesa redonda”: Existem diferentes aplicações online:  

OBJETIVOS 
 

 
Materiais 
Mesa redonda ou quadrada com cadeiras 
Objeto trazido pelos alunos 
 
Tempo 
20-45 minutos 
 

Sugestões para aulas virtuais: 

- O principal objetivo: tentar manter ou melhorar as interações e as relações entre os alunos e os professores. 

- Professores: têm o papel crucial de guiar os alunos para o desenvolvimento da mentalidade de crescimento. A 
sugestão para o professor é não partilhar links para conteúdos de web, mas sim partilhar o seu ecrã, de forma a 
proteger os alunos. 
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1-Padlet (padlet.com) 

2-Flipgrid (https://info.flipgrid.com/) 

3-Zoom 

- As aplicações permitem que os alunos sejam criativos e partilhem imagens/desenhos, gravem áudios e respondam a 
perguntas. Em conjunto, sugerem-se reuniões no Zoom para criar interações cara a cara. 

 

Implementou esta atividade? Gostaríamos de receber o seu feedback de 1 minuto! 

Digitalize o QR-code com a sua câmara ou clique no link! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOWpTFKI-
_4fHnRExTZi64YdFdcuQ3chB9a-xeAyrYFK2Sxg/viewform?gxids=7628 
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De Fora para Dentro 
 

 

 
 

 
 

 

Para os professores 
 Ganhar consciência das forças que os alunos veem neles próprios, das estratégias de aprendizagem que 

eles usam e o tipo de esforço que entra na aprendizagem. 
Para os alunos 

 Fazer a ligação entre aprender fora e dentro da escola. 
 Consciência de que existem formas diferentes de aprendizagem (formal, informal, não-formal). 
 Identificar boas estratégias de aprendizagem. 

 
 
1. Speed-dating – os alunos colocam-se, em pé, em duas filas viradas uma para a outra. Dois a dois, ambos os alunos, 
têm 1 minuto para responder a uma pergunta: “No que é que és bom? No que é que tiveste sucesso?”. Depois, uma 
das filas move-se para a esquerda um lugar, criando, assim, novos pares. Após 1 minuto, uma das filas move-se para a 
esquerda, de forma a repetir o procedimento, respondendo à mesma pergunta. 
 
2. Os alunos trabalham em grupos de três. Recebem três definições (Anexo 1): aprendizagem formal, não-formal e 
informal. Após leitura das definições, explicam as diferentes formas de aprendizagem numa “linguagem fácil”, 
consciencializando o facto de que a aprendizagem se estende à escola/sala de aula. 
 
3. Nos mesmo grupos, relembram experiências sobre aprender fora e dentro da escola (aprender em contexto formal, 
informar e não-formal). Eles respondem à pergunta: “Como é que aprendeste?” (estratégias de aprendizagem), por 
exemplo, aprender uma linguagem ao ver uma série (fora da escola), em adição com a aprendizagem de uma língua 
estrangeira na escola. 
 
4. Os alunos discutem as seguintes questões: 
a) Qual dos métodos de aprendizagem é o mais eficaz? Porquê? 
b) Qual dos métodos é o mais importante para ti? Porquê?  
O/A professor/a trabalha em proximidade com os grupos e ajuda a identificar o contexto apropriado e métodos 
adequados.  
 
5. Cada grupo prepara um mapa da mente e afixa-o à parede. 
 
6. Os alunos olham para os posters (o método “parede faladora”). Preparam uma resposta para a pergunta “Quais dos 
métodos de aprendizagem podem ser usados na escola?”. Voltam para os grupos e partilham as respostas. Depois, 
escolhem um dos métodos (o mais atrativo ou o mais popular). 
 
7. Em grupos de três, é pedido que preparem um anúncio/publicidade do método escolhido, mostrando as suas 
características e efeitos. 

OBJETIVOS 
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Implementou esta atividade? Gostaríamos de receber o seu feedback de 1 minuto! 

Digitalize o QR-code com a sua câmara ou clique no link! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOWpTFKI-_4fHnRExTZi64YdFdcuQ3chB9a 
xeAyrYFK2Sxg/viewform?gxids=7628 

 
Materiais 
Folheto com três definições para cada grupo (Anexo 1) 
Flipcharts 
Marcadores 
Fita adesiva 
 
Tempo 
60 minutos 

 

Sugestões para aulas virtuais: 

-Para organizar aulas virtuais: Pode utilizar a ferramenta “salas simultâneas” do Zoom. 

-Professor: pode dividir os alunos em grupos pequenos e colocá-los em comunicação, dando oportunidade para 
uma discussão mais direta entre os alunos.  

-A aplicação Mindmup (Mindmup.com) resulta bastante bem: permite cooperar num mapa mental online.  

-No final da sessão, os alunos podem postar os seus mapas mentais ou outros produtos no Pladet.  

-Passo final: É sugerida uma reunião no Zoom, especialmente quando se fala de “qualidades pessoais” é 
importante que os alunos se vejam cara a cara.  
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Faz a Ponte 
 

 
 
 
 
 

 

 

Para os professores 
 Ganhar consciência esforço que os alunos colocam nas atividades extracurriculares. 

Para os alunos 
 Fazer uma conexão entre aprender fora do contexto escolar e nas disciplinas da escola. 
 Discutir sobre como as habilidades e competência que deveriam ser adquiridas na escola podem ser 

adquiridas de diferentes maneiras e em diferentes ocasiões (ex. através de atividades extracurriculares) (é 
feita uma ligação entre aprendizagem formal e informal). 

O sucesso escolar é apoiado e encorajado pelas atividades extracurriculares, quando a ligação entre estas e a escola 
é clara. Ao conectar os assuntos que estudamos com os nossos passatempos, podemos ver a importância destes 
assuntos e tornar o estudo divertido. 

 
1. O/A professor/a pede a todos os alunos para rapidamente referirem uma atividade extracurricular em que 
participam regularmente ou em que estão particularmente interessados.   
 
2. Toda os alunos agarram um pedaço de papel e uma caneta. Depois, levantam-se, e colocam as mesas de lado para 
que os alunos possam formar grupos de acordo com os seus interesses em comum. Por exemplo, num canto estarão 
aqueles que fazem parte do clube de teatro, e no outro estarão os que gostam de videojogos, os que tocam um 
instrumento ou aqueles que praticam desporto. Podem haver quantos grupos eles quiserem. Pessoas que tenham 
múltiplos interesses escolherão aquele ao qual dedicam mais tempo.    
 
3. Depois de formados os grupos, os alunos escrevem individualmente sobre a atividade durante 5-10 minutos. Eles 
irão descrever as diferentes partes da atividade em detalhe e o que aprenderam/ habilidades que adquiriram como 
resultado. (“Por exemplo, vamos dizer que estás a fazer teatro fora da escola. Vais descrever a atividade primeiro; 

OBJETIVOS 
 

As crianças continuam a aprender e a descobrir coisas novas depois da escola. Muitas delas participam em 
atividades regulares que lhes ensinam novas habilidades. Por exemplo, algumas aprendem a tocar um instrumento, 
enquanto outras participam em atividades desportivas. Além disso, hoje em dia, as crianças são constantemente 
expostas a nova informação. As crianças têm acesso a um fluxo indeterminável de informação que está disponível 
para elas em qualquer lugar, a qualquer hora. Mesmo brincar lá fora com amigos ou em casa no computador, pode 
ser uma experiência de aprendizagem. Aprender fora do contexto escolar é considerado uma parte da educação 
informal e não-formal. 
 
As competências exigidas na escola podem ser adquiridas de diferentes formas. Os passatempos e interesses que 
desenvolvemos em outros lugares, podem trazer competências e habilidades que são úteis para a sala de aula. 
Podem gerar curiosidade relativamente a outros assuntos. O conhecimento adquirido nas atividades 
extracurriculares é muitas vezes, relacionado com as disciplinas de uma maneira ou outra. Estas atividades também 
podem ser úteis para resolver problemas que os alunos enfrentam, como o défice de atenção. 
 



 

 8 

inclui ir a ensaios todas as semanas, memorizar falas, atuar, etc. Vais, depois, escrever sobre as habilidades que 
ganhaste graças a essa atividade, tais como, tu agora sabes como controlar a tua respiração ou fazer um discurso em 
frente de uma multidão.”) 
 
4. Cada grupo partilha informação do exercício anterior durante 10 minutos. Podem depois refletir entre eles as coisas 
que aprenderam graças à atividade e que são aplicáveis e relevantes na escola (espírito de equipa, conhecimento 
histórico, etc). 
 
5. Devem justificar o porquê dessa atividade em particular estar relacionada com aquela disciplina, dando exemplos 
concretos das suas experiências pessoais, se possível. Devem, também, falar sobre melhorar as ligações entre as 
atividades escolhidas e as disciplinas na escola. 
 
6. Depois da discussão, os grupos partilharão as suas conclusões com a turma. Cada grupo irá fazer uma apresentação 
de 5 minutos. 
 
7. Se o professor assim desejar, a atividade pode ser transformada numa competição; nesse caso, cada grupo irá 
argumentar que a sua atividade é a mais útil para ter sucesso na escola. O grupo que for mais convincente ganha. 
 
8. Os alunos podem fazer perguntas a outros grupos ou perguntar como é que as atividades os ajudaram a aprender 
uma dada matéria. 
 
9. No final, o professor pode falar sobre estratégias que podem ajudar os alunos no processo de aprendizagem e dar 
conselhos sobre como relacionar as atividades extracurriculares com a escola. O professor pode, também, recomendar 
outras atividades aos grupos de acordo com os seus interesses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sugestões para aulas virtuais: 

-Para os alunos expressarem as suas preferências: surveymonkey.com pode ser usado para criar grupos 
baseados nas preferências.  

-Depois do questionário: Uma discussão em conjunto no Zoom. 

-Durante o Zoom: os alunos começam a partir dos próprios papéis. Depois, podem usar o mindmup.com para 
partilharem as suas ideias.  

-Uma alternativa: O TikTok pode ser usado para postar um vídeo com as suas ideias (devemos ter cuidado 
com o uso de redes sociais sendo que a maioria dos alunos são menores de 18 anos).  

Implementou esta atividade? Gostaríamos de receber o seu feedback de 1 minuto! 

 
Materiais 
Uma folha de papel e uma caneta  
para cada aluno 
 
Tempo 
45 minutos 
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Digitalize o QR-code com a sua câmara ou clique no link!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOWpTFKI-_4fHnRExTZi64YdFdcuQ3chB9a-
xeAyrYFK2Sxg/viewform?gxids=7628 
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Aprendizagem XL 
 

 
 
 
 
 

 

 
Para os professores 

 Ganhar consciência da compreensão e abordagens dos alunos relativamente à aprendizagem, às suas 
estratégias de aprendizagem e o esforço que eles (querem) colocam. 

Para os alunos 
 Reflexão sobre o entendimento e abordagem sobre a aprendizagem de cada um. 

 
Refletir sobre crenças fundamentais e abordagens da aprendizagem pode induzir auto-consciência e auto-avaliação 
que pode promover uma mentalidade de crescimento. 
 
1.O/A professor/a pede a cada aluno para responder, individualmente, às seguintes questões, em post-its [as questões 
3) e 4) estão relacionadas com a aprendizagem de uma nova disciplina na escola; 10min]  
 

a) Para mim, o que significa “aprender” algo? / Que benefícios vejo para mim, em “aprender” algo? [abordagens 
para a aprendizagem] 

b) 3 coisas que mais gosto e 3 coisas que menos gosto sobre/em aprender (algo), em geral [satisfação em aprender] 
c) 3 palavras que melhor descrevem como geralmente reajo quando tenho que ou devo aprender uma nova 

disciplina na escola (e.g., gramática, álgebra, história, técnica de desenho) [reação à aprendizagem] 
d) 3 formas/estratégias que eu uso e/ou recomendaria a outros usar para melhor aprender uma nova disciplina 

(e.g., gramática, álgebra, história, técnica de desenho). [estratégias de aprendizagem] 
 
2.Em grupos de 3-5, os alunos debatem sobre as suas próprias ideias e escrevem, em um ou mais post-its, as respostas 
do grupo a cada pergunta (com base em experiências pessoais partilhadas), as quais são depois incluídas num flipchart 
e apresentadas aos restantes grupos. Em alternativa, os grupos podem apresentar as suas respostas de forma mais 
criativa, por exemplo através de um vídeo ou fazendo uso de um estilo musical que eles mais gostem (e.g., rap, slam). 
[30min] 
 
3.O/A professor/a resume as ideias apresentadas pelos grupos (independentemente da forma como as apresentaram), 
referindo os pontos comuns e díspares, e refletindo sobre eles positivamente (e.g. identificando o uso, mais ou menos 
eficaz, de estratégias específicas dependendo do contexto em que são aplicadas), em conjunto com a turma. [5min] 
 
4. Os alunos são convidados a, individualmente, refletir sobre os seus próprios processos de aprendizagem até ao 
momento, com base nas suas respostas iniciais (1) e nas ideias apresentadas na discussão em turma (2-3), com base 
nas seguintes questões: 1) como tem sido o meu processo de aprendizagem até agora? 2) o que posso fazer para o 
melhorar (e.g. em termos de atitude, reações, estratégias usadas)? [5min] 
 

OBJETIVOS 
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Sugestões para aulas virtuais: 

-Para o questionário online: A aplicação Mentimeter (http://mentimeter.com) para fazer questões. 

-Depois do questionário: transforme parte desta atividade em uma conversa oral (reunião Zoom), para 
simplificar a partilha de ideias e, como sempre, tentar melhorar as relações.  

 

Implementou esta atividade? Gostaríamos de receber o seu feedback de 1 minuto! 

Digitalize o QR-code com a sua câmara ou clique no link!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOWpTFKI-_4fHnRExTZi64YdFdcuQ3chB9a-
xeAyrYFK2Sxg/viewform?gxids=7628 

 

  

 
Materiais 
Post-its coloridos 
Folhas de papel 
Canetas 
Flipcharts (e folhas de suporte ao flipchart – Anexo 2) 
 
Tempo 
50 minutos 
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Cumprimentar & Conhecer 
 

 

 
 

 
Profissionais de sucesso dentro ou fora do contexto de sala de aula podem funcionar como figuras de referência para 
os alunos, ao comprometerem-se com eles num diálogo sobre o seu percurso de aprendizagem (inclui sucesso e 
insucesso dentro e fora do contexto escolar).  

 
Os alunos devem preparar-se para a visita ao criarem uma lista de possíveis questões a perguntar ao profissional. Esta 
visita pode consistir em convidar uma figura de referência à turma ou pedir aos alunos para irem conhecer os 
profissionais de sucesso nos seus locais de trabalho, por exemplo, dependendo do que for mais fácil para ambos os 
lados. 
 
Os alunos devem fazer um poster sobre o Conhecer & Cumprimentar, descrevendo no lado esquerdo o percurso 
(académico) do profissional e, no lado direito, o que os alunos pretendem do seu próprio percurso de carreira. 
 
Aspetos Críticos 
Os modelos devem ter profissionais realistas em relação ao nível da educação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS 

 
 

Para os professores 
 Ganhar consciência dos objetivos que os alunos estabelecem para eles próprios e de que forma o seu potencial 

sucesso se relaciona com as suas figuras de referência. 
Para os alunos 
 Discutir o percurso de crescimento dos outros como potenciais figuras de referência. 
 Ganhar consciência sobre o sucesso e insucesso dos outros. 
 Discutir a importância da aprendizagem na escola como preparação para a vida profissional. 

 

 

Materiais 
Papel Poster A2  

 
Tempo 
Preparação de poster: 45 minutos 
Preparação das questões: 20 minutos 
Visita: depende no método escolhido 
 

 
 

Sugestões para aulas virtuais:  

- Como organizar: Dependendo da disponibilidade dos profissionais - 2 alternativas:  
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Implementou esta atividade? Gostaríamos de receber o seu feedback de 1 minuto! 

Digitalize o QR-code com a sua câmara ou clique no link!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOWpTFKI-_4fHnRExTZi64YdFdcuQ3chB9a-
xeAyrYFK2Sxg/viewform?gxids=7628 

-Falar com um profissional: organizar 
uma chamada de vídeo 

-Alunos: preparar as suas questões 
sobre o percurso de carreira de um 
profissional num Mindmup online 

-Antes da reunião com os alunos: Pedir aos profissionais 
para gravarem um vídeo de 5/6 minutos onde explicam as 
suas atividades profissionais aos alunos. Permitir aos 
alunos vizualizar os vídeos e preparar uma lista de 
questões 

-Após os vídeos: organizar uma reunião de perguntas e 
respostas (P&R) e convidar os profissionais 

-Após P&R: Pedir aos alunos que preparem um poster no 
Padlet onde refletem nas ligações entre escola e um 
trabalho futuro (eg. Usar a timeline do Padlet) 
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Portefólio de Aprendizagem 
 

 

 
 

 
Um portfólio é um conjunto selecionado de trabalhos do aluno – com reflexões – que fornece evidência do progresso 
do aluno em direção a padrões, metas de aprendizagem e crescimento de carácter. É semelhante a um diário pessoal 
focado para a aprendizagem. Os alunos são convidados a partilhar, recolher, registar e criar produtos criativos, tais 
como, imagens, desenhos, poemas, fotos, colagens num livro modelo. Os alunos podem fornecer evidências e 
visualizar o crescimento e a aprendizagem através de reflexões com significado.  

1. Escolhe fotos de figuras de referência e descrever o percurso profissional. 
2. Recolhe resultados de sucesso no estudo (ex. testes de matemática e comenta sobre o porquê de serem um 

sucesso). 
3. Faz um desenho da tua secretária ou de uma divisão privada em casa que uses para fazer os teus trabalhos. 

 
Os professores podem usar 5-20 minutos de cada lição para discutirem o progresso do diário de um ou dois alunos. Os 
professores devem questionar a perceção e atribuir a cada aluno sobre sucesso académico e falhanços e conectá-los 
ao Growth Mindset. 
 
Sugestões para discussão: 

a) Como é que o Portfólio de Aprendizagem está a correr? Está a ser fácil ou difícil para ti? Porquê? 
b) Porque é que escolheste essas figuras de referência profissionais? 
c) Estás a conseguir recolher resultados de sucesso no estudo? O que correu bem/mal? 
d) Foi difícil alcançar o sucesso? 
 

Aspetos Críticos 
Nem todos os alunos gostam do uso de um portfólio visual analógico e é necessária disciplina para usar esta 
ferramenta. Está dependente da incorporação desta ferramenta por parte dos professores no programa educativo, e 
da qualidade das tarefas (incluindo a avaliação formativa), que será fundamental no desenvolvimento de uma 
conceção dinâmica de inteligência/competência. 
 

 
OBJETIVOS 

 
 

Para os professores  
 Ganhar consciência do esforço que os alunos colocam nos seus trabalhos da escola, dos obstáculos que eles 

enfrentam enquanto estudam e da forma que eles lidam com figuras de referência de sucesso. 
Para os alunos 
 Recolher e visualizar uma variedade de experiências de aprendizagens. 
 Estabelecer objetivos nas suas escolhas de estudo. 
 Discutir a relação entre esforço a longo-prazo e sucesso académico. 
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Sugestões para aulas virtuais: 
-Para os alunos: criar a sua escultura/pintura/desenho/etc. sobre o que eles gostam e os seus interesses, 
sozinhos em casa. 
-Depois do trabalho pessoal:  
Pedir aos alunos que gravem um pequeno vídeo (5 minutos no máximo) para explicarem a sua criação, e 
porque é que a fizeram de certa forma. 
Irão ter a oportunidade de partilharem os seus vídeos com a turma numa reunião do Zoom. 
-Caso contrário, todos os materiais podem ser colocados na Dropbox. 
 

 
Implementou esta atividade? Gostaríamos de receber o seu feedback de 1 minuto! 

Digitalize o QR-code com a sua câmara ou clique no link!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOWpTFKI-_4fHnRExTZi64YdFdcuQ3chB9a-
xeAyrYFK2Sxg/viewform?gxids=7628 

 

  

 
Materials 
Modelos analógicos estão disponíveis a baixo custo em livrarias ou lojas de artigos de arte 
(mais caras). 

 
Time 
Uso a longo-prazo e é necessário o uso 
integrado com a educação (todas as disciplinas) 
com tarefas específicas com prazos diferentes.  
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Cria a Tua Marca 
 

Sugestões para aulas virtuais: 

-Para explicar a atividade: Reunião Zoom para explicar em detalhe a atividade aos alunos. 

-Depois do Zoom: é possível criar “salas simultâneas” para uma melhor colaboração. 

-Para uma maior interação: combinação de uma reunião Zoom + Padlet. O Padlet poderá ser útil para imagens e 
para criar um tipo de mapa mental do grupo. Além disso, é usado para criar um poster que representa o grupo, 
ou até mesmo uma foto do mesmo se os alunos assim o quiserem.  

-Se o uso de redes sociais para postar for permitido, sugerimos o Pinterest, para um ponto de vista menos 
“privado”. 

 

 
 

 
Antes de dar a avaliação do grupo, os alunos devem apresentar-se como um grupo, mencionando as qualidades e 
habilidades únicas do mesmo. Fazer grupos de 3-6 alunos e pedir um sumário breve sobre as qualidades de cada um 
individualmente. Os alunos apenas podem mencionar características, habilidades, competências, etc., positivas, sendo 
que o aluno descrito só pode ouvir e não fazer comentários. Depois de todos os alunos serem descritos, a equipa deve 
preparar um papel, mencionando as qualidades únicas da equipa, sem fazer ligação com um indivíduo. Pode ser pedido 
aos alunos que escolham um logotipo, um lema e/ou uma foto que represente a equipa. 
 

1. Qual é a melhor competência do aluno? 
2. Qual é a melhor característica de personalidade? 
3. Qual é a melhor disciplina do aluno na escola? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 
OBJETIVOS 

 
 

Para os professores  
 Ganhar consciência das habilidades e qualidades (atributos de sucesso) que os alunos veem neles próprios. 

Para os alunos 
 Identificar qualidades nos outros alunos e apresentá-los dentro da avaliação do grupo. 
 Discutir como as suas qualidades são percecionadas pelos outros 

Materials 
Marcadores 
Papel. 

 
Time 
15-50 minutos 
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Implementou esta atividade? Gostaríamos de receber o seu feedback de 1 minuto! 

Digitalize o QR-code com a sua câmara ou clique no link!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOWpTFKI-_4fHnRExTZi64YdFdcuQ3chB9a-
xeAyrYFK2Sxg/viewform?gxids=7628 
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A Minha Rede 
 

 

 
 

 
O/A professor/a coloca questões de reflexão que estimulam o pensamento dos alunos sobre a sua própria rede. 
Estas questões podem-se relacionar com a vida diária dos alunos, ou com a sua situação escolar. (Para perguntas 
exemplo, ver em baixo) 
 
Os alunos trabalham individualmente. Eles anotam os nomes das pessoas na sua “rede” em post-its e colocam esses 
post-its no seu alvo. O ponto central do alvo simboliza o/a próprio/a (aluno), e a posição dos post-its simboliza a 
distância entre si e as pessoas referidas nos post-its. Mais concretamente, quanto mais próximo do ponto central 
(=eles próprios) eles colarem o post-it, mais próxima é essa pessoa para eles próprios.     
 
Os alunos podem beneficiar ao ver um vídeo sobre uma pessoa de sucesso e refletir sobre a sua rede (ex. 
https://www.youtube.com/watch?v=xeGT5uu_lR0 onde a Billie Eilish fala sobre o papel da sua família na sua carreira 
musical) antes de refletirem sobre a própria. 
 
Após o trabalho individual, os alunos podem ser convidados a partir as suas (reflexões sobre) redes em pares ou com 
a turma. 
Questões exemplo (para simular reflexão): 
Relacionadas com a vida diária: 
- Que pessoas são importantes para ti?  
- Com que pessoas gostas de sair?  
… 
Deixe os alunos refletirem também sobre as razões pelas quais estas pessoas são importantes.  
 
Relacionadas com processos de aprendizagem: 

 
OBJETIVOS 

 
 
 

Para os professores  
 Ganhar consciência da rede dos alunos e da forma como eles lidam com o sucesso (deles próprios e dos outros) 

dentro da rede. 
Para os alunos 

 Discutir a sua rede: eles estão rodeados de outros (amigos, família, colegas de turma, professores, etc.) que os 
ajudam. 

 Ganhar consciência do potencial de usar a sua rede para alcançar os objetivos de aprendizagem. 
 Ganhar consciência da necessidade de atualizar constantemente a sua rede. 

 
Ao usar esta ferramenta, os alunos ganham consciência de que não estão sozinhos para alcançar as suas metas, mas que 

estão rodeados por outros (amigos, família, colegas de turma, professores, etc.) para os ajudar. Este grupo de pessoas 
é o que chamamos “a sua rede”. A atividade também os leva a refletir sobre os benefícios da sua rede, as formas de 
alargar a sua rede em termos dos seus objetivos, a importância de certos “círculos” na sua rede, etc. 
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Sugestões para aulas virtuais: 

-Resumo da tarefa: Uma reunião do Zoom para um resumo da tarefa.  

-Depois do Zoom: Tempo individual para refletir sobre a tarefa. 

-Zoom: para partilhar ideias e reflexões. O documento digital individual pode ser partilhado com o professor.  

-Mindmup pode ser usado para visualizar a rede. 

- Que pessoas te ensinaram algo?  
- A que pessoas pedes ajuda/conselhos?   
… 
Deixe os alunos pensarem também sobre as razões pelas quais eles recorrem a certas pessoas para ajuda/conselhos.  
 
Relacionadas com definição e alcance de metas: 
- Que coisas gostarias de aprender no futuro? (Quais as tuas metas de aprendizagem?)  
- De que pessoas precisas para alcançar essas metas? Essas pessoas já estão presentes na tua rede? Ou precisas de as 
incluir?  
… 
Deixe os alunos pensarem sobre como podem chegar a essas pessoas de forma a alcançar as suas metas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Implementou esta atividade? Gostaríamos de receber o seu feedback de 1 minuto! 

Digitalize o QR-code com a sua câmara ou clique no link!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOWpTFKI-_4fHnRExTZi64YdFdcuQ3chB9a-
xeAyrYFK2Sxg/viewform?gxids=7628 

 

  

 
Materials 
Folhas de papel A3 com imagem de alvo (Anexo 3) 
 5-10 post-its por aluno 

 
Tempo 
20-30 minutos 

 



 

 20 

O que o Sucesso Parece... 
 

 

 
 

 

 

1. IMAGENS DE PESSOAS FAMOSAS 
O professor mostra imagens de pessoas famosas e faz as seguintes questões: 

o Conheces estas pessoas?  
o Onde foram elas bem-sucedidas?  
o O que, a teu ver, as fez serem bem-sucedidas? Foi devido a um talento inato ou tiveram que se sacrificar 

bastante para alcançar este nível de competência?  
(caso os alunos não reconheçam as pessoas famosas nas imagens, poderão procurá-las na internet)  

 
2. VÍDEO SOBRE FRACASSOS FAMOSOS (OU OUTRO) 
O professor mostra o vídeo sobre fracassos famosos (ou outro) abaixo. 
Aqui encontram-se alguns exemplos de vídeos. O mais valioso é procurar vídeos que encaixem com o contexto local, 
talvez de pessoas locais, educação local e/ou questões educacionais comuns (ex. dislexia).  

https://www.youtube.com/watch?v=ONU7F2B-dkw (fracassos famosos) 
https://www.youtube.com/watch?v=s_rbmeOP3T0 
(vídeo motivacional) 
 

3. DISCUSSÃO EM TRIOS 
Escreva algumas perguntas em cartões e coloque-as em um envelope.  

O que é que estas histórias te dizem?  
Sugestões: 

o Esperavas que estas pessoas tivessem passado por algumas dificuldades para alcançar os seus objetivos? 
Porquê? Porque não?  

o Achas que é normal falhar numa primeira tentativa?  
o Que tipo de opções estas pessoas tiveram para lidar com o fracasso? 
o Que conselhos darias a pessoas que querem desistir?  
o O que podes aprender nestas histórias sobre o teu próprio percurso escolar?  
o Podes dar um exemplo onde tenhas experienciado fracasso? Como é que lidaste com isso? 

4. A ILUSÃO DO ICEBERG 

 
OBJETIVOS 

 
 

Para os professores  
 Ganhar consciência sobre a forma como os alunos lidam com o seu próprio sucesso e o sucesso de figuras de 

referência famosas.  
Para os alunos 

 Discutir oportunidades que transformem fracassos em aprendizagens. 
 Discutir a importância do esforço e persistência. 
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Com base na discussão acima, cada trio pensa no que as pessoas veem e não veem do sucesso. Eles completam o 
poster do iceberg com as coisas que os outros não veem do seu próprio sucesso.  
(Os alunos podem precisar de alguma ajuda a identificar o seu “sucesso”, em que é que são bons. Pode ser pedido 
que escrevem um “talento” do seu vizinho em um post-it e usar o post-it colado nele pelos colegas, como fonte de 
inspiração para a ponta do iceberg. 
Alunos que sejam criativos podem não necessitar de um poster/cartaz já preparado. Eles poderão desenvolver um 
por si próprios)  
 

5. JUNTAR TUDO 
Cada trio pode mostrar o seu poster/cartaz aos outros alunos. 
Todos os itens podem ser sumariados num grande poster/cartaz que poderá ser afixado na sala de aula.  

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Sugestões para aulas virtuais: 

-Para os alunos: eles podem responder às questões no “role-models” do Padlet.  

- 2 aplicações alternativas que são bastante adequadas para estas atividades: https://kahoot.com/ e 
https://www.acadly.com/ 

As aplicações têm um trial grátis de 7 dias, onde é possível ajustar a tarefa da atividade. 

-Q: Porque é que aplicações são importantes?    R: Para o compromisso (tendo em conta que usam jogos e 
cores para serem mais atrativas para os alunos, que gostam de usá-las e encontram-se mais comprometidos 
na tarefa). 

 

Implementou esta atividade? Gostaríamos de receber o seu feedback de 1 minuto! 

Digitalize o QR-code com a sua câmara ou clique no link!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOWpTFKI-_4fHnRExTZi64YdFdcuQ3chB9a-
xeAyrYFK2Sxg/viewform?gxids=7628 

 

 

 
Materials 
1 computador e projetor, ou telemóveis dos alunos, vídeos no Youtube. 
Cartazes/Posters (A4)  ‘A ilusão do Iceberg’ (um para cada trio) (Anexo 4). 
Cartaz/Poster (A3) para usar na sala. 

 
Time 

1. 10 minutos 
2. 5 minutos 
3. 10 minutos 
4. 5 minutos 
5. 10 minutos 

< O que vês 

O SUCESSO É 
COMO UM ICEBERG... 

persistência 

fracasso 

sacrifício 

bons hábitos 

desilusão 

dedicação 

trabalho 

< O que não vês 

O SUCESSO É 
COMO UM ICEBERG... 
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Carta aos Meus Colegas 
 

 

 

 

  

 Refletir sobre as suas próprias dificuldades de aprendizagem e estratégias de coping encontradas; 
 Refletir sobre dificuldades em situações diferentes da vida (dos próprios e até do professor, ou dos 

colegas/pares); 
 

Ver luta e fracasso como parte da aprendizagem de todos e das figuras de referência tais como o professor, pode 
permitir uma melhor aceitação das experiências de fracasso dos alunos, e vê-las como oportunidades para crescimento 
pessoal, promovendo a aprendizagem pelos erros e melhorando as estratégias de aprendizagem 
 
1.O/A professor/a partilha com os alunos a sua própria experiência de dificuldade na aprendizagem, quando tinha a 
mesma idade dos mesmos, através da leitura de uma carta referindo uma dificuldade de aprendizagem que sentiu 
naquela época (ver Anexo 5a, a ser preenchido pelo/a professor/a, com um exemplo baseado nas dificuldades comuns 
dos alunos). 
 
2.Os alunos são convidados a escrever um postal (Anexo 5b) explicando a) uma situação na qual sentiram grande 
dificuldade e não foram capazes de aprender algo à primeira tentativa (durante este ano letivo ou no ano letivo 
passado), b) como a vivenciaram e c) que estratégias usaram para a ultrapassar.  
 
O postal deve ser dirigido a um/a futuro/a aluno hipotético (e.g. que entrará no ano/ciclo de estudos do/a aluno, no 
próximo ano), como forma de alertar e aconselhar o/a aluno destinatário/a sobre como lidar com situações 
semelhantes no futuro.  
 
3.Os postais devem ser entregues ao professor, que lê em voz alta até 3 exemplos (sem identificar o aluno que o 
escreveu) e debate com a turma sobre a) dificuldades de aprendizagem idênticas que eles já viveram e b) soluções 
possíveis para as superar. 
 
4.Por fim, os alunos são convidados a escrever (não será partilhado com os outros) sobre: 

a) “Como é que estas histórias se relacionam com a minha experiência?” 
b) “O que posso aprender a partir delas e aplicar à minha aprendizagem futura na escola?” 

 

OBJECTIVOS 
 

Para os professores 
 Ganhar consciência das estratégias de coping e de aprendizagem dos alunos relativamente ao fracasso. 

Para os alunos 
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Sugestões para aulas virtuais: 

Para a atividade “carta para os meus colegas”, existem duas opções:  

-Professor: cria um endereço de email para o “futuro aluno”, por exemplo, futuroaluno@gmail.com.  

-Alunos: escrevem o seu email para o endereço criado. Um aluno envia, e outro recebe a carta. Desta forma 
podemos criar uma troca entre eles. 

-Depois de enviar o email: Uma reunião Zoom para resumir a atividade. Vamos dar algum tempo aos alunos 
para refletirem sobre a atividade e no porquê de terem escrito a sua carta.  

-Partilhar no Padlet: Os alunos podem escrever/construir diretamente no Padlet e partilhar facilmente. No 
final, outra reunião no Zoom para partilhar ideias e reflexões e interrogarem-se.  

 

Implementou esta atividade? Gostaríamos de receber o seu feedback de 1 minuto! 

Digitalize o QR-code com a sua câmara ou clique no link!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOWpTFKI-_4fHnRExTZi64YdFdcuQ3chB9a-
xeAyrYFK2Sxg/viewform?gxids=7628 

 

  

Materiais 
Folhas de papel 
Canetas 
Carta-tipo do professor (Anexo 5a) 
Postal-tipo do aluno (Anexo 5b) 
 
Tempo 

1. 5 minutos 
2. 15 minutos 
3. 15 minutos 
4. 5 minutos 
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Aprender com o Fracasso 
 

 

 
 
 

 

 Mostrar que falhar pode ser útil, e pode ser tratado de uma forma produtiva.  
 Ensinar aos alunos como lidar com o fracasso. 

 
Fracassos são OK se soubermos como tirar proveito deles. Ninguém nasce um perito em algum assunto. Só ao fazer 
imensos erros e aprender com eles é que nos tornamos melhores em alguma coisa. Devemos reconhecer que uma falha 
aconteceu, identificar as razões por detrás da mesma e trabalhar para eliminar estas razões de forma a não repetir os 
mesmos erros. 
 
Os fracassos fazem, também, parte da vida. Não importa quem sejas, sentimo-nos desapontados e frustrados quando 
erramos. Contudo, não devemos sentir-nos desencorajados por sentimentos indesejáveis. Canalizar estas emoções 
numa mentalidade produtiva, permite-nos ultrapassar os obstáculos que temos pela frente. Assim que soubermos quais 
são os nossos fracassos, podemos deixá-los para trás e continuar com o nosso processo de aprendizagem. 
 
Esta atividade mostra que toda a gente falha e que cada falha representa uma oportunidade para crescer. Com 
sabedoria, podemos gerir e lidar com os fracassos. Está dependente de nós aproveitar aquela oportunidade e seguir 
em frente. 

 
ATIVIDADE 1 – DEBATER SOBRE OS FRACASSOS 
O/A professor/a divide a turma em grupos de quatro/cinco  
1.Cada aluno recebe uma folha de papel e lápis com cores diferentes (por exemplo rosa/vermelho para 
sabedoria/sucesso e azul/verde para fracassos). 
2.Eles desenham uma linha no meio. Um lado será intitulado “Fracasso” e no outro “Sabedoria”.  
3.Toda a gente escreve os seus fracassos passados na coluna do fracasso (máx. 5). Os fracassos podem ser aqueles que 
ocorrem na escola (reprovar num exame, por exemplo) ou fora (esquecer do aniversário de um amigo). 
O/A professor/a deve clarificar que não é obrigatório partilhar os fracassos com mais ninguém, incluindo o/a 
professor/a. Se quiserem podem partilhar. O importante é que todos tenham alguns. 
4.Depois, eles escrevem as lições que aprenderam graças àquele fracasso na coluna da sabedoria. Esta é a parte que 
será partilhada. Os alunos devem explicar o que aprenderam e o porquê de ser importante. 
5.Cada membro do grupo partilha as suas sabedorias com os outros, e escolhem um voluntário para juntar as lições 
aprendidas pelos alunos do grupo.  
6.Cada voluntário apresenta à turma a sabedoria conjunta do grupo. Os membros dos outros grupos podem fazer 
perguntas. 
7.No fim, o/a professor/a pode explicar que os fracassos podem ser esquecidos desde que nos lembremos da sabedoria 
que ganhámos. [20 minutos] 

OBJECTIVOS 
 

Para os professores 
 Ganhar consciência dos “fracassos” dos alunos (obstáculos nos processos de aprendizagem) e como lidam 

com eles. 
Para os alunos 
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ATIVIDADE 2 – ATIVIDADE PRÁTICA SOBRE FALHAR 
1.São dadas 5 folhas de papel e um rolo de fita adesiva a cada aluno. Têm 10 minutos para construir uma torre o mais 
alta possível com o papel e fita. A torre deve ficar de pé por conta própria. A torre mais alta e estável ganha o jogo. 
2.Depois de construídas as torres, o/a professor/a pede aos alunos para refletirem sobre o jogo. Toda a gente 
conseguiu construir a torre de uma só vez? Que problemas encontraram? Quantas vezes falharam de forma a 
encontrar soluções? Estamos, agora, melhor equipados para construir torres de papel? 
3.Segue-se uma pequena discussão sobre as questões. 
4.O professor explica que a torre é metáfora para o sucesso escolar e levanta as seguintes questões: Que problemas 
temos? Como podemos ultrapassar os problemas de forma a construirmos a nossa torre de sucesso? 
5.Depois da discussão, o/a professor/a pede aos alunos para fazerem grupos de quatro ou cinco.  
6.Os alunos recebem cinco folhas e fita mais uma vez, mas agora têm de construir juntos uma torre maior. 
7.De seguida, o/a professor/a conduz uma discussão sobre a importância da cooperação e do trabalho de equipa nos 
fracassos que podemos encontrar em avaliações em grupo. 
[30 minutos] 
 
ATIVIDADE 3 – BRAINSTORM GERAL 
Tendo como base a discussão e a atividade prática, o professor, junto com os seus alunos, faz uma síntese das principais 
conclusões sobre fracasso a serem relembradas. 

  

 

Sugestões para aulas virtuais: 

-Professores: Podem fornecer um modelo digital. Desde que os alunos possam usar os seus tablets, irá ser útil 
para eles ter um modelo digital. 

-Em suma: No Padlet, os alunos podem criar uma tabela criativa de prós e contras, com episódios de sabedoria 
e episódios de fracasso, refletindo sobre os mesmos.  

-Reunião de Zoom final: Para trocas cara a cara de sentimentos/opiniões. 

Implementou esta atividade? Gostaríamos de receber o seu feedback de 1 minuto! 

Digitalize o QR-code com a sua câmara ou clique no link! 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOWpTFKI-_4fHnRExTZi64YdFdcuQ3chB9a-
xeAyrYFK2Sxg/viewform?gxids=7628 

 
Materiais 
Atividade 1: Folha de papel e caneta para cada aluno 
Atividade 2: 5 folhas de papel e fita adesiva para cada aluno 
 
Tempo 
50 minutos 
 
(Atividade 1 vagamente baseada na atividade “Failure Toss” presente em 
Downing, S. (2011) On Course Facilitator’s Manual, Wadsworth Cengage 
Learning.) 
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F.A.L.H.A.R. 
 

 

 
 
 

 

 Discutir que o sucesso é precedido muitas vezes pelo fracasso. 
 Discutir o esforço como um fator importante no processo de aprendizagem. 

 
Pessoas com um conhecimento limitado são vulneráveis na sociedade atual. É, assim, importante aprender na escola 
e construir uma base de conhecimento sólida, de forma a tornarem-se adultos resilientes e críticos. 

 
 
1. FALHAR = PRIMEIRA TENTATIVA DE APRENDER 
Os alunos são divididos em grupos de quatro e refletem sobre esta questão no Individual de mesa (ver Anexo 2). Pensa em algo 
fora da escola em que te tornaste bom: uma capacidade, uma competência.   
 

- Foste bem-sucedido à primeira tentativa? 
- Que esforço tiveste que fazer para alcançar isso? 
- Alguma vez falhaste enquanto treinavas?  
- O que te fez persistir? 

 
2. OUTPUT CRIATIVO (OPCIONAL) 
Os alunos preparam um poster/cartaz, puzzle, desenho, etc., sobre fracasso e esforço com o grupo. Podem ser dados exemplos. 
Alunos mais criativos poderão não precisar de exemplos já trabalhados a priori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIVOS 
 

Para os professores 
 Ganhar consciência dos falhanços dos alunos e de como lidam com eles. 

Para os alunos 

 
Materiais 
1 individual de mesa (Anexo 6) para cada grupo.  
Exemplos trabalhados de posters (opcional) 
1 folha de papel A3 para cada grupo 
 
Tempo 
1. 10 minutos 
2. 40 minutos 
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Sugestões para aulas virtuais: 

-Fornecer o Individual de mesa digital: os alunos podem aceder e editar o Individual de mesa de forma anónima.  

-Para explicar as tarefas, divisão de grupo, individual de mesa digital: uma reunião no Zoom partilhada pelo 
professor. 

-Depois da explicação: o Padlet em grupos para a atividade criativa. 

 

 

 

 

 

 

Implementou esta atividade? Gostaríamos de receber o seu feedback de 1 minuto! 

Digitalize o QR-code com a sua câmara ou clique no link!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOWpTFKI-_4fHnRExTZi64YdFdcuQ3chB9a-
xeAyrYFK2Sxg/viewform?gxids=7628 
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Partilha as Dificuldades 
 

 

 
 
 

 

 Discutir a forma como todos enfrentam as dificuldades na escola. 
 Discutir estratégias de coping úteis para a aprendizagem, partilhadas por e com os outros. 

 
Partilhar experiências e dificuldades de aprendizagem pode permitir aos alunos ver a dificuldade como parte do 
processo de aprendizagem, e ajudá-los a identificar estratégias mais eficazes para novas aprendizagens, em 
conjunto com outros, o que poderá contribuir para uma conceção dinâmica de inteligência.  
 

1.Em grupos de 3-5, os alunos devem refletir e apresentar à turma a) um a dois exemplos de dificuldade na 
aprendizagem na escola que já vivenciaram (partilhado entre os membros do grupo), b) identificar as suas causas, c) 
identificar e explicar até 4 estratégias que recomendariam para ultrapassar cada dificuldade, com base nas suas 
próprias experiências.  
Os grupos podem apresentá-lo à turma escrevendo as suas respostas em flipchart ou de forma mais criativa, através 
da criação de canção num estilo musical que gostem (com ou sem coreografia associada) ou pela dramatização da(s) 
situação(ões) exemplo [20min preparação + 35min (todas as) apresentações]. 
 
2.No final, os alunos são convidados a pensar sobre uma dificuldade de aprendizagem que vivenciam atualmente (ou 
vivenciaram recentemente), na escola, e a fazer um desenho (ou, em alternativa, escrever) sobre:  

a) como lidaram com isso;  
b) em que medida isso afetou as suas competências de aprendizagem e/ou atitude face à escola; 
c) que estratégias de aprendizagem apresentadas pelos grupos (ou outras que o/a aluno se possa recordar), e 

até que medida, poderia utilizar para lidar com isso.  
Esta parte não deverá ser partilhada com a turma. [10min] 

 

  

 

OBJECTIVOS 
 

Para os professores 
 Ganhar consciência da forma como os alunos lidam com obstáculos no processo de aprendizagem. 

Para os alunos 

Materiais 
Folhas de papel 
Canetas 
Flipcharts 
 
Tempo 
65 minutos 
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Sugestões para aulas virtuais: 

- Dividir os alunos em grupos pequenos: as “salas simultâneas” do Zoom para facilitar a conversa. 

- 1ª reunião conjunta do Zoom: resumo da atividade. 

- Dividir a reunião do Zoom entre os alunos: Assim podem trabalhar em grupos em algumas salas simultâneas 
do Zoom. 

- 2ª reunião conjunta do Zoom: nas suas apresentações, os alunos terão uma reunião de zoom final em 
conjunto para partilharem o seu trabalho com a turma.  

 

Implementou esta atividade? Gostaríamos de receber o seu feedback de 1 minuto! 

Digitalize o QR-code com a sua câmara ou clique no link!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOWpTFKI-_4fHnRExTZi64YdFdcuQ3chB9a-
xeAyrYFK2Sxg/viewform?gxids=7628 
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Árvore de Reflexão 
 

 

 
 
 

 

 Discutir sobre dificuldades no processo de aprendizagem. 
 Refletir sobre o apoio na procura de estratégias de aprendizagem eficazes. 

 
Encarar as dificuldades e o erro como parte da aprendizagem de qualquer pessoa poderá ajudar os alunos a melhor os 
aceitarem, vendo-os como oportunidades de crescimento pessoal e aperfeiçoamento, promovendo a aprendizagem 
pelo erro e melhorando as suas estratégias de aprendizagem. 
 
1. O/A professor/a pede a todos para escreverem, num esquema individual (e.x. Árvore da Reflexão –Anexo 7): 

a) uma dificuldade de aprendizagem (de dentro/ fora da escola) que o/a aluno ou alguém que o/a aluno conhece 
enfrenta neste momento ou enfrentou recentemente [tronco da árvore]; 

b) duas razões/causas dessa dificuldade [raízes da árvore]; 
c) duas formas concretas, bem-sucedidas, para resolver essa dificuldade [folhas da árvore].  

Cada aluno deve devolver ao/à professor/a. [20min]. 
 
Durante a mesma semana, outro/a professor/a da escola pede também aos seus alunos para realizar esta atividade ao 
mesmo tempo, de forma a ter (pelo menos) dois grupos com a oportunidade de comparar o feedback recolhido entre 
os alunos. 
 
2. Na sessão/aula seguinte com a turma (ex. na semana seguinte). 

a) Os professores dão a cada um dos seus alunos da turma um esquema (“Árvore da Reflexão”) escrito por 
outro/a aluno da outra turma. 

b) Os alunos devem dar feedback positivo e construtivo, para o/a ajudar a resolver a dificuldade apresentada. O 
feedback dado deve ser baseado em ideias a partir de experiências de aprendizagem pessoais, particularmente 
bem-sucedidas.  

c) Numa sessão completa, todos os alunos partilham o seu feedback.  
[20min] 
Na sessão/aula seguinte com a turma (e.g. no final daquela semana). 

a) Cada aluno recebe de volta a sua “Árvore de Reflexão”. 
b) É realizada discussão/debate em turma sobre as soluções e estratégias de aprendizagem eficazes sugeridas, 

que cada um recebeu e deu.  
c) É sugerido um brainstorm de forma a partilharem as principais conclusões resultantes da troca. 

[20min] 

OBJECTIVOS 
 

Para os professores 
 Ganhar consciência da forma como os alunos lidam com o fracasso no processo de aprendizagem. 
 Ganhar consciência sobre como os pares tiveram de lidar com o fracasso nas suas vidas 

pessoais/profissionais. 
Para os alunos 



 

 31 

 
Os professores também poderão fazer esta tarefa. A troca entre professores poderá ser feita de forma confidencial, 
por exemplo, através do depósito das suas “Árvores de Reflexão” e feedback a “Árvores de Reflexão” dos outros 
professores numa caixa colocada na sala dos professores. 
Eles também podem trocar diretamente reflexões, mas de forma informal com um grupo de professores, idealmente 
com diferentes especialidades (ex. Linguagem, Matemática, Física, Desporto, Arte, etc), idades (com experiência ou 
pouca experiência) e géneros de forma a recolher feedback de diferentes perfis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Implementou esta atividade? Gostaríamos de receber o seu feedback de 1 minuto! 

Digitalize o QR-code com a sua câmara ou clique no link!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOWpTFKI-_4fHnRExTZi64YdFdcuQ3chB9a-
xeAyrYFK2Sxg/viewform?gxids=7628 

 

 
Materiais 
Esquema/Modelo de “Árvore de Relexão” 
(Anexo 7). 
 
Tempo 
60 minutos total (20 min por sessão/aula). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sugestões para aulas virtuais: 

-Professores: fornecer um template online da “árvore de reflexão”, permitindo que os alunos enviem o seu 
documento para outros alunos para pedir feedback. 

-Trabalho individual para os alunos: Usar o Padlet e o Mindmup para criar a árvore de forma criativa.  

-Depois do trabalho individual: Uma reunião no Zoom conjunta onde os alunos irão partilhar o seu trabalho.  
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Contar Histórias 
 

 
 

 

 

  

 Ganhar consciência da aprendizagem informal dos alunos fora da escola (ex. por meio de feedback ou 
autorreflexão). 

Objetivos para os alunos:  
 Discutir maneiras de aprender de forma informal. 
 Estabelecer uma ligação entre aprendizagem formal e informal. 

 

 
Esta atividade pode ser uma introdução para a atividade De Dentro para Fora. 
 
1. Trabalho individual: Os alunos devem lembrar-se de pelo menos 6 momentos nas suas vidas em que aprenderam 
algo importante para eles. Esses momentos podem estar relacionados com:  

- pessoas significativas com quem, para bem ou mal, aprendeste algo;  
- a vida familiar;  
- a dimensão emocional;  
- tempo de lazer;  
- viagens; 
- livros, filmes ou arte. 

Podem escrever sobre essa experiência (ex. escrever um poema, uma banda desenhada, ...). 
Como alternativa, os alunos podem escrever um conjunto de palavras-chave associadas à aprendizagem de sucesso. 
 
2. Cada aluno responde às seguintes questões, e anota: 

- O que aprendeste? Sobre o mundo, os outros…sobre ti próprio/a… 
- Porque é que esta memória é importante para ti ainda hoje?  

 
3. O professor convida os alunos a partilhar as suas histórias. Os alunos podem ler alto apenas uma parte, ou até uma 
ou duas frases das suas respostas.  
 
4. Os alunos trabalham em pares e anotam alguns elementos que sejam visíveis no processo de aprendizagem das suas 
histórias (ex. aprender objetivos, experimentar coisas novas, planear os passos, aprender ao fazer, modificar, trabalhar 
com feedback). Devem partilhar com os outros.  
Note que, com alguns grupos, aspetos chave do processo de aprendizagem devem ser introduzidos pelo professor. 
 
5. Os alunos, individualmente, refletem e tomam nota: Quais das experiências de aprendizagem na escola partilham 
os mesmos elementos? Quais são as mais importantes para ti como aprendiz? Como é que te podes certificar que 
esses elementos vão aparecer na tua aprendizagem futura? Quem te pode ajudar? 

OBJETIVOS 

 
Para os professores 
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Sugestões para aulas virtuais: 

-Trabalho individual: escrever a sua história/experiência usando o Padlet e o Google Doc, ou outra plataforma 
que os alunos prefiram.  

-Depois do trabalho individual: Uma reunião Zoom conjunta onde irão partilhar o seu ecrã com o texto escrito e 
irão pedir-lhes para ler alto para a turma, para que todos possam seguir as suas histórias. 

-A experiência de lerem voz alta é muito importante para a partilha de emoções e sentimentos.  

 

Implementou esta atividade? Gostaríamos de receber o seu feedback de 1 minuto! 

Digitalize o QR-code com a sua câmara ou clique no link!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOWpTFKI-_4fHnRExTZi64YdFdcuQ3chB9a-
xeAyrYFK2Sxg/viewform?gxids=7628 

 

  

 
Materiais 
Post-its 
Flipcharts 
Cadernos dos alunos 
 
Tempo 
90 minutos 
 
(Exercício baseado em “Metodologias Autobiográficas como Suporte à Aprendizagem”, por 
Andrea Ciantar). 
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Conversas de Crescimento 
 

 
 

 

 

  

 Ganhar consciência das forças e fraquezas dos alunos (e como eles lidam com desafios) no contexto de 
avaliação. 

Objetivos para os alunos:  
 Refletir sobre as suas forças, fraquezas, e etapas futuras, de forma criativa. 
 Discutir as suas forças e fraquezas. 
 

Esta atividade permite aos alunos refletir sobre as suas forças, fraquezas e etapas futuras, de uma forma criativa. 
Muitas vezes, os alunos recebem “notas” sem pensar nas mesmas. Mais especificamente: o que correu bem, o que 
correu mal e porque é que as coisas aconteceram de certa maneira? 
 
Ter esta “conversa de crescimento” pode ser uma boa alternativa a dar notas e quadros dentro das práticas de 
avaliação formativa. Isto desencadeia a pergunta: Precisamos sempre de dar notas aos alunos para melhorar a 
aprendizagem? 
 

Passo 1: Pedir aos alunos que desenhem a sua mão numa folha A3. 
Passo 2: Cada dedo refere-se a uma pergunta. Os alunos devem escrever uma resposta às perguntas em cada dedo. 
Passo 3: Ter uma “conversa de crescimento” baseada nos desenhos dos alunos. 
 
O professor escolhe o contexto deste método de reflexão. Por exemplo, as perguntas relacionam-se com um teste, 
uma tarefa, uma série de testes, um trimestre, um assunto específico,…? Além disso, as questões propostas podem 
ser modificadas de acordo com as necessidades específicas do professor ou da turma. Os professores podem escolher 
a qual dedo vão focar a sua atenção durante a conversa. 
 

- Polegar: O que correu bem? Quais são as minhas forças/qualidades? 
- Indicador: Onde é que eu quero ir? 
- Dedo do meio: O que correu mal? 
- Dedo anelar: Que coisas são importantes para mim? (valores) 
- Dedo mindinho: Em que coisas ainda sou “pequeno”? O que preciso ainda de aprender? 
 

As questões sugeridas podem fornecer uma base para diferentes tipos de “conversa de crescimento”: 
- Uma discussão entre professor e aluno; 
- Uma discussão na turma. 

 
Sugestões para guiar uma conversa de crescimento: 

- Focar na abordagem do “ainda não”; 

OBJETIVOS 

 
Para os professores 
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Pensar em possibilidades para “transferir” (ex. como é que as foças/qualidades podem ser usadas para alcançar 
objetivos em outros contextos, talvez fora da escola). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Implementou esta atividade? Gostaríamos de receber o seu feedback de 1 minuto! 

Digitalize o QR-code com a sua câmara ou clique no link!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOWpTFKI-_4fHnRExTZi64YdFdcuQ3chB9a-
xeAyrYFK2Sxg/viewform?gxids=7628 

 

  

Materiais 
Folhas de papel A4 ou A3 
 
Tempo 
30 minutos (aproximadamente) 

Sugestões para aulas virtuais: 

-Para desenhar online: Aggie https://aggie.io/ é uma aplicação online grátis de pintar/desenhar e permite 
guardar e partilhar desenhos.  

-Como alternativa pode ser usado o Paddlet. 
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Reflexão Moldada 
 

 
 

 

 

  

 Expressar as suas crenças sobre desenvolvimento pessoal em termos da aprendizagem. 
 
 
1. TRABALHO INDIVIDUAL 
É pedido a cada aluno que prepare uma forma a partir de uma folha de papel colorida. A forma deveria ser ou 
representar um símbolo do desenvolvimento do aluno (auxiliar dando exemplos, se necessário). Os alunos podem 
rasgar ou amassar formas a partir de uma folha de papel colorida. Eles não devem usar tesouras ou outros utensílios. 
 
2. CAMINHADA EM GRUPO 
Os alunos levantam-se e andam pela sala. Eles unem-se em pares e mostram o resultado do seu trabalho. Dizem uns 
aos outros como entendem a palavra “desenvolvimento”. Cada aluno deverá falar com três pessoas.   
 
3. DEBATE 
Os alunos respondem à questão: Em que situações escolares é que posso observar o meu desenvolvimento? Como é 
esse desenvolvimento? 
 
4. NOTA INDIVIDUAL 
Como foi o meu desenvolvimento das últimas duas semanas? Estou satisfeito com o quê? 
 
Aspetos críticos: 
Se os alunos não tiverem experiências de sucesso escolar na aprendizagem, será difícil para eles responderem à 
pergunta. Assim, podem preparar um símbolo negativo do desenvolvimento. Nesse caso, o professor pode perguntar 
aos alunos para pensarem sobre uma experiência de aprendizagem que tenha sido agradável, e falar sobre uma 
mudança que tenha ocorrido nos alunos nessa situação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 

Para os professores 
 Ganhar consciência da forma como os alunos percecionam o seu próprio desenvolvimento na escola e 

os desafios que enfrentam 
Para os alunos 

Materiais 
Papel A4 colorido 
 
Tempo 
30 minutos 
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Implementou esta atividade? Gostaríamos de receber o seu feedback de 1 minuto! 

Digitalize o QR-code com a sua câmara ou clique no link!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOWpTFKI-_4fHnRExTZi64YdFdcuQ3chB9a-
xeAyrYFK2Sxg/viewform?gxids=7628 

 

 
  

Sugestões para aulas virtuais: 

- Professor: partilha um vídeo de instruções para esta atividade.  

- Alunos: gravam as suas respostas nas questões de reflexão e carregam uma imagem criada por eles. (Flipgrid pode 
ser usado para gravar áudios. Propomos o uso da aplicação Aggie aggie.io para os alunos poderem partilhar melhor 
as suas criações.) 
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Treina o Teu Cérebro 
 

 
 

 

 

  

 Discutir a maleabilidade da inteligência e o impacto do esforço na aprendizagem no crescimento cerebral.  

Ao ser exposta a evidência sobre como o cérebro reage a novos estímulos e a trabalho árduo, a 
maleabilidade da inteligência torna-se visível e a compreensão do valor do esforço na aprendizagem 
poderá aumentar, contribuindo para uma conceção dinâmica de inteligência. 
 

 
1.O/A professor/a mostra dois vídeos sobre conceção de inteligência e os benefícios em aprender novas coisas no 
desenvolvimento cerebral (neuro plasticidade e efeito do esforço) [5min] 

(e.g., https://www.youtube.com/watch?v=u3uIsRjai68 https://www.youtube.com/watch?v=CrpA_o0AGY8)  
 
2.Discussão/debate em turma sobre a maleabilidade da inteligência e os benefícios da aprendizagem e do esforço 
para o desenvolvimento e sucesso de cada um, com base no(s) vídeo(s) e nas experiências de aprendizagem dos 
alunos [15min] 
 
3.Tarefa individual – o/a professor/a pede a cada aluno para colocar a si próprio/a 3 questões e responder às mesmas, 
todos os dias durante uma semana (para ser discutido em sala de aula na semana seguinte). Os alunos poderão 
escrever as suas respostas em folha de tarefa individual – “Atividade para Casa” (ver Anexo) ou registá-las em áudio 
usando, por exemplo, o seu telemóvel. 

a) Durante o dia de hoje, com que atividades/momentos me deparei, as/os quais permitiram ao meu cérebro 
crescer (i.e., foram desafiantes ou tive necessidade de me esforçar ainda mais)? 

b) Como posso tornar essas atividades/momentos ainda mais desafiantes para que o meu cérebro cresça ainda 
mais? 

Que meios/estratégias usei para me desafiar a mim mesma/o? 
 
 

OBJETIVOS 
 

Para os professores 
 Ganhar consciência do conhecimento dos alunos sobre a maleabilidade do cérebro. 
 Ganhar consciência das estratégias/atividades que os alunos usam para se desafiarem a eles próprios e o 

esforço extra que eles colocam de forma a permitir o desenvolvimento dos seus cérebros. 
Para os alunos 



 

 39 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Materiais 
Computador (com acesso a internet) 
Folha de tarefa individual (“Atividade para Casa” – Anexo 8) 
 
Tempo 
25 minutos 
 

 

Implementou esta atividade? Gostaríamos de receber o seu feedback de 1 minuto! 

Digitalize o QR-code com a sua câmara ou clique no link!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOWpTFKI-_4fHnRExTZi64YdFdcuQ3chB9a-
xeAyrYFK2Sxg/viewform?gxids=7628 
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A Cadeia do Progresso 
 

 
 

 

 

  

 Seguir/monitorizar o progresso.  
 Discutir como o progresso é feito por etapas incrementais. 
 Estabelecer objetivos alcançáveis que levem tempo a serem considerados 
 Tornar o estudo parte da rotina diária dos alunos. 

 
Treinar regularmente é um pré-requisito para o sucesso. A repetição permite aos alunos que se foquem nas disciplinas 
que aprendem na escola e desenvolvam as suas habilidades. Ao começar de onde eles ficaram no dia anterior, os alunos 
podem construir sobre estudos passados e continuar a melhorar. Fazer do estudo um hábito é a melhor forma de 
assegurar que há progresso a ser feito. 
 
Uma mentalidade de crescimento (Growth Mindset) enfatiza o esforço contínuo e perseverança. Autoestima e uma 
perspetiva positiva relativamente ao futuro são necessárias, mas têm de ser combinadas com uma atitude que se foque 
no trabalho dos alunos. 
 
Um calendário do progresso mostra-nos a quantidade de trabalho que fizemos durante um período de tempo. É uma 
representação visual de um processo contínuo de autoaperfeiçoamento. Cada dia é uma oportunidade de chegar mais 
perto do objetivo final. Ao preencher o calendário diariamente, podemos trabalhar lentamente para alcançar os nossos 
objetivos. 

  

1. O professor pede a cada aluno para definir um objetivo para conseguir alcançar até ao final do mês (ou para o final 
do semestre, ano letivo, etc.). O aluno, ao fazer um esforço contínuo, irá tentar alcançar o objetivo até ao final desse 
período. 
Este objetivo pode estar relacionado com atividades da escola. O objetivo é encorajar um esforço contínuo dos alunos 
para monitorizar o seu progresso mais tarde. Assim, para os efeitos deste projeto, os alunos podem escolher um 
desafio divertido se quiserem. 
 
2. Depois, cada aluno compromete-se a dedicar um certo período de tempo diário a esta tarefa, de forma a trabalhar 
para o objetivo. Por exemplo, o objetivo poderá ser “Eu vou aprender a contar até 25 em francês”, pelo que o 
juramento seria “Vou praticar francês durante 15 minutos, todos os dias”.  
 
3. O/a professor/a deve certificar-se que os alunos estabelecem objetivos realistas e bem definidos. Objetivos 
concretos tornam a medição do progresso mais fácil. 

OBJETIVOS 
 

Para os professores 
 Ganhar consciência dos objetivos que os alunos estabelecem para os próprios e da forma como eles lidam 

com desafios. 
Para os alunos 
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O/a professor/a pode estabelecer um objetivo para si próprio e participar no jogo. 
 
4. De forma a incentivar os alunos, o/a professor/a pode dar um prémio aqueles que alcançam o seu objetivo. A turma 
pode decidir em conjunto qual é o prémio. Alternadamente, um prémio pode ser dado à turma como um todo, se um 
certo número de alunos obtiver sucesso. 
 
5. O/a professor/a dá um calendário semanal a cada aluno. Os alunos devem desenhar um símbolo/”check” no 
quadrado correspondente a cada treino diário. 
 
Por baixo de cada símbolo, os alunos devem escrever as tarefas que realizaram para o seu objetivo naquele dia. 
 
6. Os alunos podem tirar notas no papel, escrevendo sobre outras atividades que eles fizeram ou sobre alguma 
dificuldade particular que enfrentaram. No dia seguinte, podem tentar resolver o problema outra vez. 
Os alunos são encorajados a preencher cada quadrado e, portanto, a continuar a cadeia de prática/treino.   
 
7. No final de cada mês, os alunos trazem os seus calendários semanais e comparam os resultados entre si e com o/a 
professor/a. 
A turma pode criar um grupo no Whatsapp/uma página no Facebook/uma conta no Instagram onde possam partilhar 
o seu progresso. 
 
8. No final de cada mês, os alunos tentam mostrar que alcançaram os objetivos com sucesso, ao mostrar as novas 
habilidades em frente da turma. 

 

 

 

 

 

 

 

Implementou esta atividade? Gostaríamos de receber o seu feedback de 1 minuto! 

Digitalize o QR-code com a sua câmara ou clique no link!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOWpTFKI-_4fHnRExTZi64YdFdcuQ3chB9a-
xeAyrYFK2Sxg/viewform?gxids=7628 

 
Materiais 
Folha com calendário (formato grelha), para cada aluno, 
1 por semana (Anexo 9). 
 
Tempo 
30 minutos, todas as semanas. 

Sugestões para aulas virtuais: 

-Para criar linhas de tempo: usa-se o Mindmup. Existe uma ferramenta incluída na aplicação designada de 
“Cronologia” que permite listar os seus progressos e o que aprenderam durante todas as atividades. 

-É muito importante para os alunos visualizar o seu progresso e uma das melhores maneiras de o fazer é construir 
uma linha de tempo. 

-Reunião de Zoom final: para partilhar ideias e progressos. 
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Anexo 1 – DE DENTRO PARA FORA 

Definições 

 

Sistemas de educação existem para promover a aprendizagem formal, que segue um programa de estudos e é intencional no 
sentido em que a aprendizagem é o objetivo de todas as atividades em que os alunos estão envolvidos. Os resultados da 
aprendizagem são medidos por testes e outras formas de avaliação. Os migrantes adultos envolvem-se na aprendizagem formal 
quando tiram um curso na linguagem da sua comunidade de origem. Se o curso for baseado na análise das suas necessidades, irá 
seguir um programa de estudos que especifica o repertório comunicativo a ser alcançado pelos alunos bem-sucedidos. A natureza 
e o alcance do repertório devem ser refletidos na forma de avaliação que acompanha o curso. 

  https://www.coe.int/en/web/lang-migrants/formal-non-formal-and-informal-learning 

 

 

A aprendizagem não-formal acontece fora dos contextos ambientais da aprendizagem formal, mas dentro de algum tipo de 
estrutura organizacional. Surge da decisão consciente do aluno em dominar uma determinada atividade, habilidade ou área de 
conhecimento e é, portanto, o resultado do esforço intencional. Mas não precisa de seguir um programa de estudos ou de ser 
governado por uma acreditação externa ou avaliação. A aprendizagem não-formal tipicamente acontece em contextos da 
comunidade: aulas de natação para crianças pequenas, clubes de desporto de diversos tipos para todas as idades, grupos de 
leitura, coros amadores e orquestras, e assim por diante. Algumas modalidades de aprendizagem não-formal tornam-se cada vez 
mais formais à medida que os alunos se tornam mais proficientes; um pensa, por exemplo, exames classificados em música e 
outras artes performativas. Os migrantes adultos envolvem-se na aprendizagem não-formal de uma linguagem quando participam 
em atividades organizadas que reúnem a aprendizagem e o uso da linguagem alvo com a aquisição de uma determinada habilidade 
ou complexo de conhecimento. 

https://www.coe.int/en/web/lang-migrants/formal-non-formal-and-informal-learning 

 

 

Aprendizagem informal acontece for a da escola e faculdade e surge do envolvimento do aluno em atividade que não são feitas 
com o propósito de aprender em mente. Aprendizagem informal é involuntária e uma parte inevitável do dia-a-dia; por essa razão, 
é algumas vezes chamada de aprendizagem experimental. A aprendizagem que é formal ou não-formal é parcialmente intencional 
e parcialmente incidental: quando nós conscientemente perseguimos um alvo de aprendizagem, não podemos deixar de aprender 
coisas que não fazem parte desse alvo. Aprendizagem informal, no entanto, é exclusivamente incidental.  
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Anexo 2 – APRENDIZAGEM XL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

1) Para mim, o que significa “aprender” algo? / Que benefícios vejo para mim, em 
“aprender” algo? 

2) 3 coisas que mais gosto e 3 coisas que menos gosto sobre/em aprender (algo), em 
geral. 
 

3) 3 palavras que melhor descrevem como geralmente reajo quando tenho que ou 
devo aprender uma nova disciplina na escola (e.g., gramática, álgebra, história, 
técnica de desenho). 
 

4) 3 formas/estratégias que eu uso e/ou recomendaria a outros usar para melhor 
aprender uma nova disciplina (e.g., gramática, álgebra, história, técnica de desenho). 
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Anexo 3 – A MINHA REDE 

  

TU 
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Anexo 4 – O QUE O SUCESSO PARECE... 

 

Versão para impressão: 

 

O SUCESSO É COMO 

UM ICEBERG... 
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Anexo 5a – CARTA AOS MEUS COLEGAS 

  

    

        ______________________________ 

 

______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

       __________________________________ 

       __________________________________ 
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Anexo 5b – CARTA AOS MEUS COLEGAS 

 

  

PARA: 
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Anexo 6 – F.A.L.H.A.R. 

 

  

A
PR

EN
D

ER
 T

O
R

NA
-T

E 

M
A

IS
 F

O
RT

E 

N
o 

qu
e 

és
 b

om
? 

Q
ue

 e
sf

or
ço

 ti
ve

st
e 

de
 fa

ze
r p

ar
a 

al
ca

nç
ar

 is
to

? 

Fa
lh

as
te

 a
lg

um
a 

ve
z 

en
qu

an
to

 p
ra

tic
av

as
? 

O
 q

ue
 te

 fe
z 

pe
rs

is
tir

? 

No que és bom? 

N
o que és bom

? 

No que és bom? 

Que esforço tiveste de fazer para alcançar isto? 

Q
ue esforço tiveste de fazer para alcançar isto? 

Falhaste alguma vez enquanto praticavas? 

Falhaste algum
a vez enquanto praticavas? 

Falhaste alguma vez enquanto praticavas? 

O que te fez persistir? 

O
 que te fez persistir? 

O que te fez persistir? 

Que esforço tiveste de fazer para alcançar isto? 
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Anexo 7 – ÁRVORE DE REFLEXÃO 

 

 

 Melhor(es) forma(s) de ultrapassar a dificuldade 

 

 Maior dificuldade na aprendizagem (dentro ou fora da escola)  

 

 Razão(ões) dessa dificuldade 
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Anexo 8- TREINA O TEU CÉREBRO 

 

  

  QUESTÕES: 

a) Que atividades/acontecimentos enfrentei hoje que permitiram o desenvolvimento do meu cérebro? (foram 
desafiantes/tive de fazer um esforço extra) 

b) Como posso tornar essas atividades/acontecimentos ainda mais desafiantes de forma a que o meu cérebro 
se possa desenvolver ainda mais? 

c) Que maneiras/estratégias usei para me desafiar a mim próprio? 
 

RESPOSTAS: 

Segunda-feira 

1. … 

2. … 

3. … 

Terça-feira 

1. … 

2. … 

3. … 

Quarta-feira 

1. … 

2. … 

3. … 

Quinta-feira 

1. … 

2. … 

3. … 

Sexta-feira 

1. … 

2. … 

3. … 

Sábado 

1. … 

2. … 

3. … 

Domingo 

1. … 

2. … 

3. … 
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Anexo 9 – A CADEIA DO PROGRESSO 

D
om

in
go

 
 

C 
O

 M
 E

 N
 T

 Á
 R

 I 
O

 S
 

 
Sá

ba
do

 

  

 

6ª
 F

ei
ra

 

 

 

 

5ª
 F

ei
ra

 

 

 

4ª
 F

ei
ra

 

  

3ª
 F

ei
ra

 

  

2ª
 F

ei
ra

 

  

 

 


