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Sala de aula centrada no aluno - Definição

• Sala de aula centrada no aluno refere-se a uma grande variedade 

de programas educacionais, experiências de aprendizagem e 

estratégias de apoio que visam atender às necessidades, 

interesses, aspirações ou origens culturais do(s) aluno(s).



Competências Essenciais do Séc. XXI

4 C´s:

• Criatividade

• Colaboração

• Comunicação

• Pensamento Crítico



Sala de aula centrada no aluno - Papel do aluno

• Participa ativamente na sua aprendizagem.

• Toma decisões relativamente ao que vai aprender e como o vai fazer.

• Constrói novos conhecimentos e skills a partir de conhecimentos e skills já 
adquiridos. 

• Percebe expetativas e é encorajado a usar a autoavaliação.

• Monitoriza a sua própria aprendizagem para desenvolver novas estratégias.

• Realiza trabalho colaborativo.



Sala de aula centrada no aluno - Papel do 

professor

• Reconhece e adapta-se a diferentes formas de aprendizagem.

• Orienta sem impor – é um mediador, um facilitador. 

• Ouve e respeita os diferentes pontos de vista dos alunos.

• Encoraja a partilha e a tomada de decisões dos alunos.

• Ajuda os alunos a ultrapassarem as suas dificuldades, colocando questões 

abertas que lhes permitam chegar a conclusões satisfatórias.



Sugestões para manter todos os alunos 

envolvidos na sala de aula:

• Incorporar as competências Ler, Escrever, Ouvir e Falar em cada aula.

• Propor problemas relacionados com temáticas do seu interesse.

• Proporcionar aos alunos possibilidades de escolha. 

A escolha é motivadora assim como a diversidade!

Diferentes formas de trabalho

Trabalho 
Individual

Trabalho de 
pares

Trabalho de 
grupo

Dois Grupos 
(50/50)

Toda a turma





Importância da definição de Regras

• Os alunos devem ser envolvidos na definição das regras.

• As regras devem ser estabelecidas pela positiva.

• O incumprimento das regras deve ter consequências definidas previamente.

Não usar telemóvel Guardar o telemóvel na mochila





A aprendizagem centrada no aluno coloca a 

enfâse na experiência e no “aprender fazendo”

Possíveis estratégias:

• Flipped Classroom

• Task-Based Learning (TBL)

• Project-Based Learning (PBL)



Flipped Classroom

Os alunos são incentivados a fazer a pesquisa em casa, através da visualização de vídeos, por 

exemplo. A realização de exercícios é feita na sala de aula, com a orientação do professor.



Task-Based Learning (TBL)

Tarefa – é dada uma tarefa aos alunos.

Planificação – os alunos planificam a tarefa em pequenos grupos de trabalho.

Apresentação – os alunos apresentam o trabalho realizado à turma.



Project-Based Learning (PBL)

• Inicia-se com uma pergunta orientadora sobre um tema abrangente e do interesse 

dos alunos.

• O projeto é desenvolvido durante um longo período de tempo, podendo envolver 

saídas da escola e/ou a intervenção de alguém exterior à escola.

• Os alunos, em pequenos grupos de trabalho, terão que efetuar pesquisas.

• O professor atua como um facilitador da aprendizagem, orientando a pesquisa.

• O trabalho final é apresentado à comunidade.
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Mudanças no processo de Avaliação

• Estabelecimento de critérios: uso de rubricas – ferramentas de avaliação usando 
critérios e padrões diretamente relacionados com os objetivos de aprendizagem e 
sobre o que é esperado em determinada tarefa.

• Instrumentos de avaliação diferenciados: a forma de avaliar ao aluno adapta-se ao 
aluno. Avaliação pode incidir em pesquisas, trabalhos de grupo, atividades de 
comunicação, elaboração de vídeos, páginas em  redes sociais…

• Feedback. Deverá ser dado um feedback sistemático ao aluno. O erro não deve ser 
encarado como uma falha, mas sim como uma oportunidade, um desafio, algo que o 
aluno ainda não conseguiu, mas que terá o apoio necessário para conseguir.

• É importante haver avaliação de pares. Nessa avaliação devem ser realçadas forças e 
fragilidades de cada aluno. 




