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Anexo

Método de 

aprendizagem 

cooperativa

Ano de 

escolaridade
Disciplina Conteúdo Atividade

1
Cabeças 

Numeradas Juntas
9.º Matemática Equações Ficha de trabalho

2
Cabeças 

Numeradas Juntas
3.º Português

Funcionamento da 

língua
Ficha de trabalho

3
Cabeças 

Numeradas Juntas
4.º Português

Funcionamento da 

língua
Ficha de trabalho

4
Cabeças 

Numeradas Juntas
5.º Português

Funcionamento da 

língua
Ficha de trabalho

5
Cabeças 

Numeradas Juntas
7.º Físico-Química Os materiais Ficha de trabalho

6
Cabeças 

Numeradas Juntas
7.º

Ciências 

Naturais

Atividades 

vulcânicas
Ficha de trabalho

7
Cabeças 

Numeradas Juntas
9.º Inglês

Language study: 

relative pronouns
Ficha de trabalho

8
Cabeças 

Numeradas Juntas
10.º Latim

Morfologia e 

sintaxe: adjetivos 

da 1.ª classe

Ficha de trabalho

9 Cantos 8.º Geografia O relevo Placar

10 Cantos 8.º Geografia O relevo

Ficha de trabalho 

(Grupo “Vamos 

Descobrir”)

11 Cantos 8.º Geografia O relevo
Ficha de trabalho 

(Grupo “À procura”)

12 Cantos 8.º Geografia O relevo

Ficha de trabalho 

(Grupo “Sempre 

atento”)

13 Cantos 8.º Geografia O relevo

Ficha de 

trabalho (Grupo 

“Laborioso”)

14 Cantos 8.º Geografia O relevo
Ficha de trabalho 

(Grupo “In”)

15 Cantos 8.º Geografia O relevo Miniteste

16 STAD 7.º Português O texto poético
Fichas de trabalho 

de grupo

17 STAD 7.º Português O texto poético Miniteste

18 STAD 11.º Português
Leitura literária: 

Cesário Verde

Fichas de trabalho 

+ Sugestões 

de resposta + 

Miniteste u
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Anexo

Método de 

aprendizagem 

cooperativa

Ano de 

escolaridade
Disciplina Conteúdo Atividade

19 STAD 8.º Francês
4ème unité: Mon 

argent de poche
Ficha de trabalho

20 STAD 8.º Francês
4ème unité: Mon 

argent de poche

Soluções da ficha 

de trabalho

21 STAD 8.º Francês
4ème unité: Mon 

argent de poche
Miniteste

22 STAD 8.º Francês
4ème unité: Mon 

argent de poche

Correção do 

miniteste

23 STAD 9.º
Ciências 

Naturais
Sangue e linfa Ficha de trabalho

24 STAD 9.º
Ciências 

Naturais
Sangue e linfa

Soluções da ficha 

de trabalho

25 STAD 9.º
Ciências 

Naturais
Sangue e linfa Miniteste

26 STAD 8.º Físico-Química Reações químicas Ficha de trabalho 

27 STAD 8.º Físico-Química Reações químicas Folha de respostas

28 STAD 8.º História

O Império 

Português e a 

concorrência 

internacional

Ficha de trabalho I

29 STAD 8.º História

O Império 

Português e a 

concorrência 

internacional

Ficha de trabalho II

30 STAD 8.º História

O Império 

Português e a 

concorrência 

internacional

Ficha de trabalho III

31 STAD 8.º História

O Império 

Português e a 

concorrência 

internacional

Folha de respostas 

das fichas de 

trabalho I, II e III

32 STAD 8.º História

O Império 

Português e a 

concorrência 

internacional

Miniteste

33 STAD 8.º Matemática Translações

Ficha de trabalho + 

Correção da ficha 

de trabalho

34 STAD 8.º Matemática Translações Miniteste

35 TGT 8.º Inglês
Present perfect and 

past simple

Ficha de trabalho + 

Folha de respostas u
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Método de 

aprendizagem 

cooperativa

Ano de 

escolaridade
Disciplina Conteúdo Atividade

36 TGT 8.º Inglês
Present perfect and 

past simple

Folha de perguntas 

do torneio + 

Cartões numerados 

para o torneio 

+ Respostas às 

perguntas do 

torneio

37 TGT 9.º
Ciências 

Naturais

O organismo 

humano

Ficha de trabalho + 

Folha de respostas

38 TGT 12.º Física

Física moderna: 

relatividade 

galileana

Ficha de trabalho 

n.º 1 + Folha de 

respostas

39 TGT 12.º Física

Física moderna: 

relatividade 

galileana

Ficha de trabalho 

n.º 2 + Folha de 

respostas + Ficha 

de torneio + Folha 

de respostas

40
Resolver – Elogiar/ 

/Ajudar – Passar
4.º Matemática

Unidades de 

medida: sistema 

métrico

Ficha de trabalho

41
Jigsaw/Método 

dos Puzzles
8.º Físico-Química

Conhecimento do 

mundo material
Ficha de trabalho

42
Jigsaw/Método 

dos Puzzles
8.º

Ciências 

Naturais

Ecossistemas: 

interações entre 

seres vivos

Ficha de trabalho

43
Jigsaw/Método 

dos Puzzles
8.º

Ciências 

Naturais

Ecossistemas: 

interações entre 

seres vivos

Miniteste

44
Jigsaw/Método 

dos Puzzles
8.º História

O arranque 

da Revolução 

Industrial

Ficha de trabalho

45
Jigsaw/Método 

dos Puzzles
8.º História

O arranque 

da Revolução 

Industrial

Miniteste

46
Jigsaw/Método 

dos Puzzles
10.º Filosofia

A dimensão  

ético-política
Ficha de trabalho

47
Jigsaw/Método 

dos Puzzles
10.º Filosofia

A dimensão  

ético-política
Miniteste

48
Jigsaw/Método 

dos Puzzles
12.º Biologia

Diversidade 

e origem das 

espécies

Ficha de trabalho 

+ Miniteste
u
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Anexo

Método de 

aprendizagem 

cooperativa

Ano de 

escolaridade
Disciplina Conteúdo Atividade

49
Pensar – Partilhar 

– Escutar – Criar
7.º Matemática Resolver problemas

Folha com 

instruções + Ficha 

de trabalho

50
Verificação em 

Pares
8.º Matemática Equações Ficha de trabalho

51
Verificação em 

Pares
9.º História

O mundo 

industrializado do 

século xix

Ficha de trabalho

52
Verificação em 

Pares
9.º

EFA B3 – 

Educação e 

formação de 

adultos

Linguagem e 

comunicação

Fichas de trabalho 

+ Folhas de 

soluções

53
Verificação em 

Pares
10.º

Biologia e 

Geologia

 Da raiz 
às folhas: 

transporte no 

xilema

 Hipótese 

de pressão 

radicular

 Apoios a esta 

hipótese e 

argumentos que 

a contrariam

Ficha de trabalho  

+ Soluções da 

ficha de trabalho

54
Aprendendo 

Juntos
7.º Português

Estrutura e 

funcionamento da 

língua

Ficha de trabalho

55
Aprendendo 

Juntos
9.º Português O texto narrativo Ficha de trabalho

56
Aprendendo 

Juntos
8.º Físico-Química

Constituição do 

mundo material: 

substâncias 

e misturas de 

substâncias

Ficha de trabalho
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Prefácio
Sob o título Aprendizagem Cooperativa na Sala de Aula: Um Guia Prático Para o 

Professor, José Lopes e Helena Silva lançam a segunda edição, atualizada e aumentada, 

de uma obra de referência para todos os professores e educadores. Sendo tão abrangente 

quanto concreta, os autores exploram, de forma profunda e atrativa, conceitos e ferramentas 

transformadores do ecossistema educativo, constituindo-se, por isso, uma peça valiosa de 

apoio aos profissionais da educação.

Esta obra está focada numa pedagogia alicerçada na aprendizagem cooperativa, uma 

metodologia que pode ser entendida como “um conjunto de métodos que permite organizar 

e conduzir o ensino e a aprendizagem na sala de aula, de modo a que os alunos assumam 

diferentes papéis e aprendam a partilhar entre si o conhecimento, as tarefas e as estratégias 

que conduzem à aprendizagem” (Johnson & Johnson, 2009, p. 69).

Através deste modelo pedagógico transformador, valorizam-se competências de relacio-

namento interpessoal (cooperação e solidariedade), de pensamento crítico e criativo, princí-

pios de base humanista, democrática e inclusiva e valores como a cidadania e a participação, 

a excelência e a exigência, potenciando o ensino, a aprendizagem e a avaliação.

Descrevendo 45 métodos de aprendizagem cooperativa e apresentando a planificação 

de atividades para diferentes níveis de ensino e áreas disciplinares, os autores partilham ex-

celentes recursos educativos que, quando utilizados, transformam o ensino, a aprendizagem 

e a avaliação em momentos motivadores, inclusivos, participativos e atrativos, para quem 

ensina, mas sobretudo para quem aprende.

Nesta obra, apresentam-se pontos de partida para que os professores possam organizar 

as suas próprias atividades cooperativas de aprendizagem, criando novas oportunidades 

para que os alunos tenham percursos estratégicos diferenciados pela equidade e qualidade 

das aprendizagens. Neste guia prático, encontra-se incorporada a valorização e a imple-

mentação dos valores, princípios e áreas de competência do Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória (PASEO), com as Aprendizagens Essenciais (AE) e com a Estratégia 

Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC), definidos no Despacho n.º 6605-A/2021, de 

06 de julho, enquanto atuais referenciais curriculares das várias dimensões do desenvolvi-

mento curricular.

A eficácia da aprendizagem cooperativa tem sido comprovada de forma consistente ao 

longo das últimas décadas, em milhares de publicações científicas, nas quais são apresenta-

dos resultados de intervenções realizadas em diferentes contextos e regiões do mundo, con-

firmando a melhoria das aprendizagens dos alunos, em termos académicos e de avaliação, 

assim como em termos sociais e psicológicos.
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São também relevantes as sucessivas recomendações de recurso a metodologias como 

a aprendizagem cooperativa, por parte de organismos internacionais influentes na definição 

das orientações transnacionais de políticas educativas (como a OCDE, a União Europeia ou 

a UNESCO). Estes apontam as competências de cooperação (de relacionamento interpes-

soal) como uma das competências fundamentais ao desenvolvimento das crianças e jovens 

enquanto ferramentas indispensáveis para o exercício de uma cidadania plena, ativa e inter-

ventiva na sociedade da informação e do conhecimento, como a do século xxi.

Também o recente relatório da UNESCO, Reimagining our Futures Together: A New Social 

Contract for Education, sugere “um novo contrato social para a educação, onde a pedagogia 

deve estar fundamentada na cooperação e na solidariedade, construindo as capacidades de 

estudantes e professores para trabalharem juntos em confiança para transformar o mundo” 

(2021, p. 48). Para alinhar a educação nesta visão integradora e eficaz, é necessário estabe-

lecer novas formas de organizar o ensino e a aprendizagem.

Este é o enorme desafio para quem ensina e para quem aprende!

Apesar de haver ainda um longo caminho a percorrer neste sentido, já se testemunham 

algumas mudanças de práticas pedagógicas, concretizadas por professores conscientes da 

necessidade de “organizar e desenvolver atividades cooperativas de aprendizagem, orienta-

das para a integração e troca de saberes e a realização de projetos intra ou extraescolares”, 

como se encontra preconizado nas implicações práticas do PASEO (Martins et al., p. 31).

Este livro, enquanto guia prático, é uma forte fonte de inspiração para muitos professo-

res (entre os quais me incluo). Está também estruturado de forma a dar respostas diretas a 

diversas questões que os professores colocam, tanto em contexto de formação contínua, 

como à medida que vão experimentando, per si, a aprendizagem cooperativa na sua prática 

pedagógica diária.

Este guia para o professor constitui-se como um facilitador de oportunidades, para que 

todos os alunos possam atingir o seu máximo potencial, garantindo-lhes maior equidade e 

aprendizagens mais significativas.

Uma vez que se dirige especificamente ao professor, o conjunto de capítulos que aqui 

se apresenta vem reforçar a sustentação de todo um percurso realizado em várias escolas, 

de diferentes regiões de Portugal, respondendo às questões que surgem à medida que se 

desenvolve o trabalho com a metodologia da aprendizagem cooperativa.

Recentemente incluída no Plano de Recuperação das Aprendizagens Escola+ 21|23, do 

Ministério da Educação, a aprendizagem cooperativa, através do Projeto COOPERA, encon-

tra-se plasmada, e disponível para todos, no roteiro “Recuperar Incluindo com a Aprendiza-

gem Cooperativa”1.

A integração deste roteiro alavancou a disseminação da aprendizagem cooperativa, de 

forma prática e profissional, a centenas de professores, em todo o país. Esta contaminação 

positiva não teria sido igual sem o suporte bibliográfico destes autores de renome, no qual a 

equipa do Projeto COOPERA busca grande parte da sua inspiração e solidifica o seu saber.

1 https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-12/1.3.7.-roteiro_recuperar-incluindo-com-a-aprendizagem-
cooperativa.pdf.



©
 P

A
C

T
O

R

©
 P

A
C

T
O

R

XV

Prefácio

A validade deste processo formativo, com base nos documentos estruturantes cruzados 
com a aprendizagem cooperativa, tem sido demonstrada no bem-estar emocional e psicoló-
gico dos formandos que nele têm participado. Estes testemunhos engrandecem a esperança 
de uma melhor educação para as gerações mais jovens. Aliás, são as próprias crianças e jo-
vens quem, com toda a sua criatividade e inteligência, se mobilizam para garantir a inclusão, 
a equidade, os direitos humanos e a paz. Envolvendo-se, definem o seu futuro!

Em última instância, é isso que esta obra transmite aos professores: a diversidade e a 
melhoria das práticas em sala de aula são o garante de um futuro promissor de uma sala de 
aula mais interativa, ousada, livre e inovadora.

As lições que este guia nos apresenta são, por si só, valiosas o suficiente para garantir 
uma Educação mais sustentável, democrática e de excelência, e importantes o necessário 
para fazerem parte da biblioteca de cada professor!

Sónia Moreira
PhD em Educação e Desenvolvimento Humano

Professora em mobilidade no CFAE Gaia Nascente
Formadora de professores

Coordenadora nacional do Projeto COOPERA
Vencedora do Global Teacher Prize (GTP) Portugal 2020 e Top 50 do GTP Mundial 2021

Presidente da Associação Portuguesa de Aprendizagem Cooperativa (PACL)
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Introdução
Quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que 

vai acompanhado com certeza vai mais longe. 

Clarice Lispector

As mudanças de ordem política, económica, demográfica e tecnológica que ocorreram 

nas últimas décadas nas modernas sociedades ocidentais têm tido importantes reflexos 

nas organizações escolares. Sobretudo a revolução tecnológica, que tem conduzido ao 

aparecimento de uma sociedade sobreinformada e hiperligada, mas que tem acentuado a 

competição e o individualismo, assim como os intensos processos migratórios, que estão a 

transformar as sociedades em realidades cada vez mais heterogéneas, diversas e multicul-

turais e que têm afetado de uma forma muito direta a organização escolar. A escola consti-

tui-se, cada vez mais frequentemente, como um local de encontro de jovens provenientes de 

uma multiplicidade de origens étnicas e pertencentes a famílias com culturas muito distintas. 

A convivência no ambiente escolar onde impera o multiculturalismo e a diversidade, bem 

como alterações no processo de socialização dos jovens, que cada vez mais ocupam grande 

parte do seu tempo livre em atividades que facilitam o individualismo e o isolamento, têm con-

duzido a que, a par do domínio de conhecimentos e da preparação técnica, a sociedade, em 

geral, e o mercado de trabalho, em particular, esperem que a escola habilite os jovens com 

competências que lhes possibilitem trabalhar em equipa, intervir de uma forma autónoma e 

crítica e resolver problemas de uma forma colaborativa. 

Esta preocupação é bem expressa por organismos internacionais – como a Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) (The Future of Education and Skills, 

projeto Education 2030, da OCDE, 2018); a União Europeia e o Conselho da Europa (Quadro 

de Referência Europeu para as Competências Essenciais para a Aprendizagem ao Longo da 

Vida – Recomendação n.º 2006/962/CE, de 18 de dezembro, do Parlamento Europeu e do 

Conselho da União Europeia, revisto em 2014); o projeto Assessment and Teaching of 21st 

Century Skills (2012), desenvolvido por Care et al., entre 2009 e 2012; o World Economic Forum 

(New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning Through Technology, 2016); 

o Conselho da Europa (Competencies for Democratic Culture: Living Together as Equals in 

Culturally Diverse Democratic Societies, 2016); e a UNESCO (Education 2030: Incheon De-

claration and Framework for Action for the Implementation of Sustainable Development Goal 

4, 2016) –, que apontam as competências de cooperação (competências de relacionamento 

interpessoal) como uma das competências básicas indispensáveis para o exercício de uma 

cidadania plena, ativa e criativa na sociedade da informação e do conhecimento como é a do 

século xxi. Johnson e Johnson (2014a), autores de referência da aprendizagem cooperativa, 
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consideram que a chave para enfrentar adequadamente os desafios que a nova e complexa 

sociedade do século xxi nos coloca é a aquisição de competências cooperativas que possibi-

litam conviver, aprender ao longo da vida, trabalhar em equipa, enfrentar os conflitos de forma 

positiva e desenvolver competências para dialogar, negociar e transmitir de forma adequada 

as próprias opiniões e tomar iniciativas e sempre as melhores decisões. Estas competências 

são tão importantes que uma pessoa corre o sério risco de não ser aceite socialmente ou de ter 

dificuldade em entrar no mercado de trabalho se não for minimamente competente para intera-

gir e colaborar de forma ativa e eficaz. Além disso, os mesmos autores consideram existir um 

grande paralelismo entre ser um membro efetivo de um grupo de aprendizagem cooperativa e 

ser um cidadão efetivo numa democracia. Uma democracia é, antes de mais, um sistema coo-

perativo no qual os cidadãos trabalham em conjunto para alcançar objetivos mútuos e deter-

minar o seu futuro. Da mesma forma, nos grupos de aprendizagem cooperativa, os indivíduos 

trabalham para alcançar objetivos comuns, são responsáveis por contribuir para o trabalho do 

grupo, têm o direito e a obrigação de expressar as suas ideias e têm a obrigação de providen-

ciar liderança e assegurar decisões eficazes. Todos os membros do grupo são considerados 

iguais e as decisões resultam de uma cuidadosa consideração de todos os pontos de vista. Os 

membros do grupo adotam um conjunto de valores que incluem contribuir para o bem-estar 

dos companheiros de grupo e para o bem comum. Todas estas características são também 

verdadeiras para as democracias e, pelas suas características, um grupo de aprendizagem 

cooperativa é um microcosmo de uma democracia (Johnson & Johnson, 2010).

Os sistemas educativos de diferentes países têm acolhido as recomendações dos or-

ganismos internacionais, como os anteriormente referidos, e o sistema educativo português 

não é exceção. No Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, as competências de 

relacionamento interpessoal implicam que os alunos sejam capazes de (Martins et al., 2017): 

adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição; 

trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede; inte-

ragir com tolerância, empatia e responsabilidade; e argumentar, negociar e aceitar diferentes 

pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na sociedade. Este 

documento salienta a necessidade de os professores adotarem outras abordagens peda-

gógicas e formas de realização das tarefas educativas, cuja ênfase se centra na colabora-

ção e na cooperação: “organizar e desenvolver atividades cooperativas de aprendizagem, 

orientadas para a integração e troca de saberes, a tomada de consciência de si, dos outros 

e do meio e a realização de projetos intra ou extraescolares” (Martins et al., 2017, p. 31). 

Isto constitui um desafio para os professores, dado que algumas investigações demonstram 

que, apesar de alguma tendência para a alteração de práticas, a escola continua a ser uma 

das instituições sociais que menos se caracteriza pela atividade cooperativa, sendo a com-

petição uma das suas principais características. O modelo transmissivo de conhecimentos, 

que ainda predomina, privilegia, de uma forma quase exclusiva, as aprendizagens concep-

tuais, conduz ao individualismo e à competição entre os alunos e reforça a exclusão social 

e os sentimentos de inadaptação dos que obtêm menor aproveitamento, não preparando 

os jovens para os desafios e as exigências atuais da sociedade. Ou seja, a aquisição, pelos 
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introdução

jovens, de competências sociais não se coaduna com a utilização maioritária de atividades 
de aprendizagem que se enquadram numa metodologia tradicional transmissiva. Esta situa-
ção também não se altera significativamente quando os professores utilizam o trabalho de 
grupo tradicional, no qual não se verifica verdadeiro trabalho de cooperação, no que respeita 
à partilha de responsabilidades, às possibilidades de intervenção e ao estabelecimento de 
relações positivas entre todos os elementos do grupo. 

Nas últimas décadas, numerosos trabalhos de investigação têm demonstrado a eficácia da 
aprendizagem cooperativa na aquisição, pelos alunos, de todos os níveis de ensino de compe-
tências sociais, a par da realização de aprendizagens cognitivas. Na opinião de variadíssimos 
autores, a aprendizagem cooperativa constitui-se como uma metodologia capaz de permitir ul-
trapassar as limitações da metodologia tradicional ao nível da coesão dos grupos e da partilha 
intra e intergrupos, tão necessária a uma aprendizagem de qualidade. Na cooperação, salien-
tam-se os ideais de solidariedade, de conjugação de esforços, de responsabilidade individual 
e de interdependência positiva: os objetivos são alcançados se, e só se, todos os atingirem. 

A existência de uma enorme variedade de métodos, sendo referidos mais de cem na 
literatura especializada, torna a aprendizagem cooperativa extremamente versátil. É possível 
utilizá-la numa multiplicidade de situações educativas, com alunos de todos os níveis de en-
sino – do pré-escolar ao superior – e com conteúdos das diferentes áreas do saber.

Embora o reconhecimento generalizado das potencialidades educativas da aprendiza-
gem cooperativa não a torne uma solução para todos os problemas educativos, permite 
concebê-la como uma alternativa válida à competição e ao individualismo. Os principais ex-
poentes da aprendizagem cooperativa alertam para este ponto. Referem mesmo que se deve 
variar de estratégias de ensino, para ir ao encontro da diversidade e dos objetivos que se 
pretendem com as diferentes atividades de ensino-aprendizagem. 

Dadas as potencialidades altamente reconhecidas ao nível do desenvolvimento das dife-
rentes dimensões da aprendizagem – saber, saber fazer e saber ser –, e como resultado de 
uma larga experiência na utilização da aprendizagem cooperativa, quer no contexto da for-
mação inicial quer no contexto da formação contínua de professores, pretendemos que esta 
obra se constitua um meio, mais do que um fim, para que os professores possam adquirir 
um conjunto de conhecimentos que os habilitem a implementar a aprendizagem cooperativa 
na sala de aula com os seus alunos e a conceber atividades adaptadas aos contextos de 
aprendizagem em que exercem a sua prática.

Este livro, em segunda edição atualizada e aumentada, integra uma fundamentação teó-
rica dos aspetos que caracterizam a aprendizagem cooperativa, elaborada com base nas 
publicações mais recentes de autores considerados referências fundamentais, e acomoda a 
necessidade da sua utilização nas práticas letivas, de acordo com as orientações de docu-
mentos emanados do Ministério da Educação, nomeadamente o Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais.

O seu conteúdo pretende dar resposta, entre outras, às seguintes questões:

 O que é a aprendizagem cooperativa? 
 A aprendizagem cooperativa é uma ideia antiga ou moderna?
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 Quais são os fundamentos da aprendizagem cooperativa?
 Quais são as características dos grupos de aprendizagem cooperativa?
 O que distingue os grupos de aprendizagem cooperativa dos grupos tradicionais?
 Quais são os tipos de grupos de aprendizagem cooperativa?
 Quais são os papéis que os alunos podem desempenhar nos grupos de aprendizagem 

cooperativa?
 Como ensinar as competências sociais para assegurar o bom funcionamento dos gru-

pos de aprendizagem cooperativa?
 Qual é o papel do professor na aprendizagem cooperativa? E como implementar a 

aprendizagem cooperativa? Quais são os erros mais frequentes na implementação da 
aprendizagem cooperativa?

 Quais são os benefícios e as desvantagens da aprendizagem cooperativa?
 Como superar as dificuldades que podem surgir quando se implementa a aprendiza-

gem cooperativa?
 Como avaliar o trabalho cooperativo? 

Considerando que estas questões se colocam, habitualmente, aos professores que iniciam 
a implementação da metodologia cooperativa nas suas aulas, pretendemos, igualmente, com 
a sua resposta, contribuir para desmistificar alguns aspetos relacionados com o trabalho de 
grupo e proporcionar uma oportunidade de reflexão sobre a qualidade educativa e a pertinên-
cia de adotar práticas coerentes com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.

A partir da descrição de um conjunto de 45 métodos de aprendizagem cooperativa e 
da planificação de atividades de aprendizagem cooperativa para diferentes níveis de ensino 
e para diferentes áreas do saber (apresentam-se, quase exclusivamente, planificações de 
atividades de aprendizagem em que se utiliza apenas um dos métodos descritos, embora 
possam ser empregados, conjuntamente, dois ou três métodos numa mesma atividade – ver, 
por exemplo, planificação da atividade de Português [7.º ano], com o método Folha Giratória 
[pp. 316-320]), pretende-se revelar as potencialidades educativas de cada um dos métodos 
e apresentar sugestões de atividades de aprendizagem cooperativa que possam ser um 
ponto de partida para a elaboração, pelos professores, das suas próprias atividades. Desta 
forma, pretendemos que este livro contribua para a renovação didática e para a motivação 
de quem ensina e de quem aprende, o qual disponibiliza ainda um conjunto de materiais 
didáticos complementares, disponíveis em www.pactor.pt.

Quando se trabalha em

Grupo,

Respeitam-se uns aos outros,

Usa-se um tom de voz suave.

Participa-se e partilha-se,

Oferece-se ajuda e encoraja-se.
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Conceito e 
fundamentação 
da aprendizagem 
cooperativa

A professora Salomé é a professora de Português do 9.º C. A turma é muito heterogé-

nea, tendo alunos com dificuldades na disciplina, alunos “médios” e alunos com rendimento 

acima da média, que estão no Quadro de Valor e de Excelência da escola. Há também 

diversos alunos com necessidades educativas especiais (NEE), incluindo dificuldades de 

aprendizagem e perturbações por défices de atenção.

A professora Salomé está preocupada porque, na turma do 9.º C, há um número elevado 

de alunos com insucesso escolar. Tem vindo a notar que, enquanto os bons alunos tendem a 

ter bons resultados nos itens de escolha múltipla e de verdadeiro/falso, nenhum dos alunos 

consegue responder satisfatoriamente aos itens de resposta restrita e de resposta extensa. 

Ausências frequentes, conjuntamente com uma aparente falta de motivação, são também 

abundantes nesta turma. Além disso, tem vindo a observar um número elevado de conflitos 

entre os alunos.

Numa tentativa de controlar melhor a turma, atribuiu lugares aos alunos. Como conse-

quência, o número de conflitos, em vez de diminuir, aumentou. A professora Salomé gostaria 

de encontrar uma maneira de superar os problemas de desmotivação, de indisciplina e de 

dificuldades de aprendizagem, e também de ser capaz de dotar os seus alunos com as com-

petências necessárias para se tornarem contribuintes produtivos no mercado de trabalho.

Tentou, em vão, uma série de metodologias de ensino. A primeira tentativa foi fazer aulas 

expositivas, como os seus professores faziam quando andou na escola. Verificou que os alu-

nos ficavam desinteressados e, muitas vezes, adormeciam. Embora a maioria dos alunos ti-

vesse resultados médios nos testes objetivos1 (itens de escolha múltipla), não tinha nenhuma 

maneira de avaliar se os alunos estavam a compreender bem os conceitos para transferir e 

aplicar esses mesmos conhecimentos ao mundo real. Todas as tentativas para fazer discus-

sões na turma, durante as aulas expositivas, resultavam em poucas ou nenhumas respostas 

dos alunos. Os alunos que mostravam interesse estavam confusos. Começou também a 

1 Os itens de seleção implicam a escolha da resposta correta a partir de várias opções dadas e podem apresentar os 
formatos seguintes: escolha múltipla; associação; ordenação; verdadeiro/falso; e completamento.

1
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verificar que alguns alunos tinham comportamentos de indisciplina, e mesmo de desrespeito, 

para com ela durante as aulas expositivas.

Perante estes resultados, decidiu tentar dar aulas mais centradas no aluno, usando, para 

isso, as tecnologias de informação e comunicação (TIC). Tinha lido que os alunos tendem a 

reter mais informação quando se utilizam as tecnologias de informação, nomeadamente o 

computador, nas aulas, por isso pensou que valeria a pena fazer uma tentativa. Encontrou um 

CD interativo de apoio ao manual e permitiu aos alunos que o usassem durante uma parte 

da aula. Embora o computador tivesse motivado mais os alunos do que as aulas expositivas, 

verificou que, mesmo assim, um grande número deles estava desinteressado. O que queriam 

era fazer rapidamente o exercício, de modo a puderem jogar e/ou ir para a Internet. Sentiu 

também que o uso do computador, sem qualquer outra forma de ensino, impedia os alunos 

de interagirem uns com os outros; assim, as atividades de aprendizagem com utilização do 

computador não promoviam o desenvolvimento das competências interpessoais necessárias 

para o emprego bem-sucedido, como era seu objetivo para os seus alunos.

Como último recurso, a professora Salomé decidiu tentar o trabalho de grupo. Por causa 

do aumento de tensão, devido à dinâmica da turma, estava relutante em atribuir, numa pri-

meira tentativa, uma tarefa que exigisse um grande esforço dos alunos. Optou por um exer-

cício básico e permitiu que os alunos escolhessem os seus próprios grupos. Quis testar as 

competências de comunicação e de resolução de problemas dos alunos sem interferência 

de uma figura de autoridade. Assim, a professora Salomé deu o exercício e esperou na sua 

secretária que os alunos levantassem questões. Quando começou a ficar alarmada com o 

nível de ruído, decidiu andar pela sala para observar os grupos. Ficou preocupada ao encon-

trar um número significativo de alunos distraídos. Vários grupos não tinham sequer tentado 

fazer o projeto; o tempo tinha sido gasto em conflitos com os outros grupos.

À medida que os conflitos entre os alunos iam aumentando, as notas dos testes continua-

vam a estar abaixo da média. Os bons alunos juntavam-se com os alunos médios, enquanto 

aqueles com NEE e com défices de perturbação da atenção eram postos de lado. 

A professora Salomé começou a ficar cada vez mais desanimada, porque sentiu que tinha 

perdido o controlo da turma. Sentindo-se frustrada e derrotada, decidiu finalmente procurar 

a ajuda de um outro professor do seu departamento curricular, que era conhecido pelas 

elevadas capacidades de ensino. O professor sugeriu-lhe que tentasse a aprendizagem coo-

perativa.

O que é a aprendizagem cooperativa? 

A cooperação é a convicção plena de que ninguém pode chegar à 

meta se não chegarem todos. 

Virginia Burden
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Discussão em  
Rotação

A Discussão em Rotação é um método de aprendizagem cooperativa divertido e fácil 

de aprender. As atividades que possibilita desenvolver são benéficas para alunos de todos 

os níveis de ensino (Kagan, 1994).

Os professores podem usar o método Discussão em Rotação em atividades como a ar-

gumentação ou o Turbilhão de Ideias, assim como para fazer revisões da matéria já ensinada.

Objetivos

 Encorajar a partilha de informação;

 Diagnosticar os conhecimentos prévios;

 Promover a escuta ativa;

 Discutir ideias;

 Desenvolver a capacidade de síntese;

 Promover a responsabilidade individual;

 Promover o pensamento divergente;

 Desenvolver a criatividade;

 Desenvolver o pensamento crítico;

 Aumentar o interesse pelos colegas e pela escola; 

 Favorecer a participação igual de todos os elementos do grupo; 

 Desenvolver as competências de comunicação;

 Aprender a desempenhar diferentes papéis.

Passos do método

1  Organizar grupos heterogéneos de quatro elementos. 
2  Atribuir um papel diferente a cada um dos elementos do grupo.

 Aluno 1: comunicador;

 Aluno 2: questionador;

 Aluno 3: secretário;

 Aluno 4: cronometrista.

10
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3  O professor apresenta um tema aos alunos ou um conjunto de perguntas sobre con-
teúdos já abordados e explica o procedimento:
 O comunicador tem dois minutos para apresentar as suas ideias ou responder às 

perguntas;
 O questionador interroga o comunicador;
 O secretário regista as ideias essenciais;
 O cronometrista controla a rotação de papéis. 

De dois em dois minutos, os alunos trocam de papéis (Figura 10.1).

Comunicador

Cronometrista

Questionador

Secretário

Figura 10.1 – Rotação de papéis

4  Repetir a etapa 3 até que todos os alunos tenham desempenhado todos os papéis.

Áreas curriculares

O método pode ser usado para a realização de atividades de aprendizagem em todas as 
áreas curriculares e em todos os níveis de ensino. 

Por exemplo:

 Estudo do Meio/Ciências Naturais: quando os alunos estão a aprender sobre os 
quatro grupos de alimentos e sobre a sua origem, podem trabalhar cooperativamente, 
utilizando o método Discussão em Rotação, para listar alimentos derivados das plantas 
ou animais ou para fazer revisões sobre o funcionamento do corpo humano, as carac-
terísticas dos seres vivos, as propriedades dos materiais, os astros, etc.;
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 Português: após a leitura de um livro ou de um texto, os alunos podem responder a 
um conjunto de questões; identificar classes e subclasses de palavras; aplicar conec-
tores em frases complexas; reconhecer funções sintáticas; reconhecer usos figurativos 
da linguagem; descobrir e identificar processos fonéticos; responder a questões orien-
tadas sobre os conteúdos programáticos; etc.
Para escrever uma história original, usando o método Discussão em Rotação, proceda 
da seguinte forma:
 Apresente a cada grupo uma pergunta diferente;
 Dê a cada pessoa dois minutos para escrever uma parte da história. Isto é feito silen-

ciosa e simultaneamente;
 Peça que passem a folha, no sentido dos ponteiros do relógio, de poucos em pou-

cos minutos. Depois de ter lido aquilo que foi escrito antes, o aluno seguinte adiciona 
silenciosamente detalhes à história que recebeu;

 Os grupos têm 16 minutos para escreverem as respetivas histórias.
Esta atividade resulta em histórias maravilhosas que os alunos gostam de ler repetida-
mente no livro da turma;

 Estudo do Meio; História e Geografia de Portugal; Geografia; História: para es-
tudar a evolução dos meios de transporte, a exploração mineral do meio local, uma re-
gião, uma província, alterações nas paisagens, representações da superfície terrestre, 
um reinado, etc.;

 Físico-Química: para estudar o sistema solar, a constituição do mundo material, as 
transformações da matéria, etc.;

 Matemática: no 1.º Ciclo do Ensino Básico pode propor-se aos alunos que escrevam 
o maior número de combinações usando os algarismos 1, 2, 3 e 4. Cada membro do 
grupo tem de escrever um número diferente;

 Línguas estrangeiras: para caracterizar diferentes sociedades e culturas, e diferentes 
tipos de textos; para identificar personagens, objetos ou lugares a partir de descrições, etc.

Exemplo de planificação de uma atividade

Físico-Química

Ano de escolaridade: 7.º

Método: Discussão em Rotação

Disciplina: Físico-Química

Conteúdo programático: Os materiais

Planificação 10.1

u
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Competências na área do relacionamento interpessoal

Competências cooperativas:

 Esperar pela sua vez

 Escutar atentamente

 Falar em voz baixa

 Participar de forma igual

Interdependência positiva: 

 Ligada aos objetivos, aos recursos e aos papéis

Objetivos da atividade:

 Reconhecer que, na Terra, existe uma grande diversidade de materiais

 Agrupar materiais de acordo com os critérios:

 Combustíveis e incombustíveis

 Solúveis e insolúveis em água

 Orgânicos e inorgânicos

Pré-requisitos: 

 Regras de trabalho no laboratório

Formação dos grupos:

 Grupos de quatro alunos

Tempo previsto:

 16 minutos

Materiais:

 Para cada grupo:

 Gobelés

 Tubos de ensaio

 Esguicho

 Espátula

 Açúcar

 Cloreto de sódio (“sal de cozinha”)

 Azeite

 Erva

 Fósforos (sem caixa)

 Álcool etílico

 Uma ficha de trabalho

Procedimentos:

 Ver secção “Passos do método”

Sugestões para conduzir a atividade:

 Os grupos podem trocar as fichas de trabalho e proceder à sua correção

Avaliação e reflexão:

 No final da atividade, os alunos preenchem uma grelha de autoavaliação (consultar Capítulo 

8 – Aprendizagem cooperativa na sala de aula) sobre o seu desempenho no trabalho de grupo

 O professor apontará, durante o desenvolvimento da atividade, em grelhas de observação, 

o desempenho de cada aluno e de cada equipa
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Resolver – Elogiar/ 
/Ajudar – Passar

O método Resolver – Elogiar/Ajudar – Passar é um dos métodos cooperativos descri-
tos por Kagan (1994). É versátil e facilmente adaptável, podendo ser usado para pôr pares de 
alunos a trabalhar em conjunto ou para constituir um grupo maior de quatro elementos. Existe 
sempre um elevado grau de interação entre os alunos. 

É um método excelente para pôr os alunos em grupo a partilhar informações, a desenvol-
ver ideias e para encorajá-los a trabalhar de forma independente e com confiança. A flexibili-
dade do método permite adaptá-lo aos alunos que, inicialmente, têm problemas em trabalhar 
de forma independente e aos que, pelo contrário, têm problemas a trabalhar em grupo.

O Resolver – Elogiar/Ajudar – Passar possibilita uma interdependência positiva elevada. 
O grupo trabalha em conjunto para produzir um produto comum da sua aprendizagem. O 
mesmo ocorre com a responsabilidade individual; os alunos partilham ideias uns com os 
outros e cada um dá o seu contributo pessoal. Também possibilita um elevado envolvimento 
individual na tarefa. Todos os alunos estão simultaneamente envolvidos no trabalho proposto 
pelo professor.

A resposta do grupo depois de uma atividade de Resolver – Elogiar/Ajudar – Passar pode 
ser em termos de resposta oral, de representação gráfica, de diagramas de Venn (os meus 
pensamentos, os teus pensamentos, os pensamentos partilhados ou comuns) ou qualquer 
outra forma de resposta escrita ou pictórica.

15
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Objetivos

 Partilhar informações;

 Desenvolver ideias;

 Diagnosticar os conhecimentos prévios;

 Recordar conceitos; 

 Trabalhar de forma independente;

 Incentivar o espírito de grupo;

 Desenvolver a escuta ativa;

 Falar em tom de voz baixo.

Passos do método

O professor propõe uma tarefa ou coloca um problema que pode ter várias soluções.

Neste método, as equipas de quatro elementos trabalham primeiro em pares. 

Há duas formas de pôr em prática o trabalho em pares: 

 Os alunos de cada par passam a folha um ao outro várias vezes, escrevendo cada 

um as suas ideias ou respostas ao problema proposto, ajudando-se e incentivando-se 

mutuamente;

 Os membros de cada par escrevem individualmente as suas próprias respostas ao 

problema. 

Passado algum tempo, os membros de cada par trabalham em conjunto para analisarem 

as respetivas ideias e elaborarem uma listagem final única com as respostas ao problema. 

Podem fazer isto lendo cada um a sua própria lista, enquanto o outro colega manifesta a sua 

concordância ou discordância com as ideias apresentadas e junta, se necessário, novos 

itens. Os papéis são invertidos e, desta forma, poderão obter uma lista de respostas ou ideias 

comuns.

Quando os pares chegam a um acordo, celebram o sucesso e partilham as ideias com 

o outro par do grupo. O processo de partilha é feito de forma semelhante ao descrito para 

a obtenção de concordância entre os pares. Um membro de cada par lê a lista comum e o 

outro par concorda, discorda ou acrescenta novas ideias. O processo é invertido e é produ-

zida uma lista comum, que reflete a opinião dos quatro elementos do grupo. 

Logo que os pares tenham partilhado as suas respostas, trabalham como equipa, como 

pares ou como indivíduos, para construírem o produto final.

Os alunos celebram o seu sucesso.
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Português

Ano de escolaridade: 6.º

Método: Resolver – Elogiar/Ajudar – Passar

Disciplina: Português

Conteúdo programático: Formar palavras

Competências na área do relacionamento interpessoal

Competências cooperativas:

 Permanecer na equipa

 Falar em voz baixa

 Falar na sua vez

 Prestar atenção à pessoa que está a falar

 Partilhar o material

 Participar ativamente

 Entreajudar-se

 Encorajar e elogiar o colega

 Respeitar as regras

Interdependência positiva:

 Ligada aos objetivos, aos recursos e aos papéis

Objetivos da atividade:

 Combinar sílabas desordenadas para formar novas palavras

 Aplicar as novas palavras na produção de um texto ou história (enriquecimento do vocabu-

lário – escrita criativa)

Pré-requisitos: 

 Ensino direto de métodos e prática de formação de palavras

Formação dos grupos: 

 Formam-se equipas heterogéneas de quatro elementos de acordo com o rendimento esco-

lar (notas de base)

Tempo previsto:

 45 minutos

Materiais:

 Ficha que contenha problemas para descobrir palavras em sílabas desordenadas

 Uma folha e uma esferográfica por par (cada par deve ter uma esferográfica de cor diferen-

te)

Procedimentos: 
1  O aluno A de um par começa com a folha de exercícios.
2  Esse aluno escreve as duas palavras que descobriu enquanto diz ao colega B como proce-

de.

Planificação 15.2

u
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3  O aluno A recebe um elogio ou a ajuda do colega.
4  A folha de exercícios passa para o colega B.
5  Este escreve o próximo passo de descoberta das palavras, ao mesmo tempo que diz ao 

colega como procede. 
6  Recebe incentivos, elogios ou a ajuda do colega A. (Não passa a folha para o colega en-

quanto não receber elogios.)
7  Vão passando a folha, continuando a elogiar, até que todos os problemas tenham sido 

resolvidos. 

Sugestões para conduzir a atividade:

 Podem escrever frases ou uma história com as palavras descobertas

 Ter uma atividade de enriquecimento ou de desafio preparada para os que acabam primeiro

 Pode ser conveniente fazer pares de alunos que tenham as mesmas capacidades ou muito 

semelhantes e dar-lhes problemas adequados ao seu nível

Avaliação e reflexão:

 No final da atividade, os alunos preenchem uma grelha de autoavaliação (consultar Capítulo 

8 – Aprendizagem cooperativa na sala de aula) sobre o seu desempenho no trabalho de 

grupo

 O professor apontará, durante o desenvolvimento da atividade, em grelhas de observação, 

o desempenho de cada aluno e de cada equipa

Descobrir palavras

À primeira vista, esta série de letras não faz qualquer sentido. No 

entanto, se se olhar com mais atenção, encontrar-se-ão sílabas 

que, ligadas corretamente, darão duas palavras com sentido.

TUHAPORBIENTANSETE

1  Quais são as duas palavras que se podem formar com a 

série desordenada de sílabas?

Resposta: As sílabas dão as palavras PORTUENSE e HA-

BITANTE.

Exemplo

Ficha de trabalho

u
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A seguir, apresentam-se mais séries de sílabas desordenadas. Ordenando-as devi-

damente, encontrarás as duas palavras que serviram de ponto de partida.

1  DOPOBREMENCUZATO
a)

b)

2  TUPAMULTRIARTOCA
a)

b)

3  FANMORTACESIAGO
a)

b)

4  AUCONSTOCIRIÊNDACIDEA
a)

b)

5  SEBÁLTICRETÁRIOCO
a)

b)

6  TREPAMESDRINHOSE
a)

b)

7  BARAPÓSBICHALOTO
a)

b)

8  NÁCONRIOCORLIOCIAMIRRÊN
a)

b)

9  MENBOICOTÂNITOINSTRU
a)

b)

10   FEITOBEPERTUIMME
a)

b)

11  PROPOCAENTEVODOREX
a)

b)

12  EXNIACLUMOSIHARVISMO
a)

b)

13  NHIACOMEPINEGÉPASE
a)

b)

14  ALPISTOTULARI
a)

b)

15  MENTOGRAPRIVACUMAÇÃO
a)

b)

16  SSIMOSGARITCACLASÇÃOLOFI
a)

b)

u
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1  DOPOBREMENCUZATO
a) POBREZA

b) DOCUMENTO

2  TUPAMULTRIARTOCA
a) TUMULTO

b) PATRIARCA

3  FANMORTACESIAGO
a) FANTASIA

b) MORCEGO

4  AUCONSTOCIRIÊNDACIDEA
a) AUTORIDADE

b) CONSCIÊNCIA

5  SEBÁLTICRETÁRIOCO
a) SECRETÁRIO

b) BÁLTICO

6  TREPAMESDRINHOSE
a) PADRINHO

b) SEMESTRE

7  BARAPÓSBICHALOTO
a) BARBICHA

b) APÓSTOLO

8  NÁCONRIOCORLIOCIAMIRRÊN
a) MILIONÁRIO

b) CONCORRÊNCIA

9  MENBOICOTÂNITOINSTRU
a) BOTÂNICA

b) INSTRUMENTO

10   FEITOBEPERTUIMME
a) IMPERFEITO

b) BETUME

11  PROPOCAENTEVODOREX
a) PROVOCADOR

b) EXPOENTE

12  EXNIACLUMOSIHARVISMO
a) HARMONIA

b) EXCLUSIVISMO

13  NHIACOMEPINEGÉPASE
a) COMPANHIA

b) EPIGÉNESE

14  ALPISTOTULARI
a) PISTOLA

b) RITUAL

15  MENTOGRAPRIVACUMAÇÃO
a) GRAVAÇÃO

b) CUMPRIMENTO

16  SSIMOSGARITCACLASÇÃOLOFI
a) CLASSIFICAÇÃO

b) LOGARITMOS

Folha de respostas da ficha de trabalho


