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Recursos Improváveis
CONTEÚDOS

Uma forma de promover o sucesso
educativo é importar para a sala de aula
materiais derivados do quotidiano dos
alunos, constituindo uma abordagem
diferente às aprendizagens essenciais.
Utilizando o seu ambiente digital,
retirando do ambiente atual e do passado
recente elementos tradicionalmente
pouco ligados à escola - música, festivais,
poemas, letras, biografias, filmes,
videoclips, reportagens… - os alunos
criam mais facilmente empatia com os
temas, compreendendo melhor os
conceitos. A escola apresenta-se como
uma realidade conectada com uma visão
da realidade com a qual se identificam. A
alteração didática deve acompanhar a
alteração do espaço para permitir formas
de trabalho conducentes ao sucesso.

1. O currículo – Abordagens tradicionais, verticais, horizontais e
integradoras. Os ciclos de ensino como unidades integradas.
2. A importância do espaço para os processos de ensino e
aprendizagem. A sala de aula – passado, presente e futuro.
3. Do Trabalho Projeto ao Trabalho por Projetos – o PBL/ Solving
Problems/ O Gaming.
4. Importação da realidade quotidiana dos alunos para a sala de aula.
Dar sentido à aprendizagem através de recursos que os alunos
manipulam no dia-a-dia.
5. A alteração do paradigma “Gutenberguiano” para o Digital.
6. Apresentação da exploração de múltiplos exemplos a partir do
cinema, documentários, música, letras, poemas, banda desenhada,
animação e paisagens, nas suas diferentes vertentes (visuais, virtuais,
urbanas, rurais, rurbanas, olfativas, sonoras, interiores e subjetivas)
dando resposta a vários temas dos currículos das ciências sociais e
humanas do 1º Ciclo ao Secundário.
7. Elaboração de projetos práticos a aplicar durante a formação
8. Reflexão e debate dos produtos elaborados, da sua aplicação e dos
resultados obtidos
Estes conteúdos pretendem dar resposta a:
Alteração das práticas pedagógicas e didáticas específicas relativas
aos aspetos dos trabalhos baseados em projetos, tornando-as mais
eficazes e atrativas para os alunos e para os profissionais.
Abordagem do currículo numa lógica de Ciclo e de trabalho
colaborativo entre docentes, através de projetos integradores.
Conceção e operacionalização de projetos transversais com
atividades e sequências didáticas a partir da exploração de técnicas
de aproveitamento das potencialidades dos recursos do quotidiano e
das várias formas de comunicação, através de pedagogias
diferenciadas, de acordo com os contextos educativos.
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OBJETIVOS
Fornecer ferramentas e espaço de reflexão sobre as alterações que
as didáticas têm sofrido, em resposta aos desafios provocados pela
evolução e imprevisibilidade da sociedade.
Analisar e refletir sobre as atuais temáticas ligadas aos processos de
aprendizagem e didáticas baseadas em materiais do dia-a-dia dos
alunos, utilizando metodologias ativas, como o PBL. A abordagem
visa o aprofundamento e desenvolvimento do perfil dos
profissionais, através da utilização de recursos que incluem a
realidade na sala de aula, promovendo significado à aprendizagem.
Pretende-se uma visão integrada do currículo e do ciclo de ensino,
fornecendo aos alunos ferramentas de interpretação do mundo e
concetualização teórica.
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