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resumo 
 

 

O presente relatório expressa o trabalho desenvolvido no 
âmbito da componente de Prática de Ensino Supervisionada, do 
Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º CEB da 
Universidade de Aveiro, constituída pelas unidades curriculares 
Prática Pedagógica Supervisionada e Seminário de Orientação 
Educacional. A investigação / intervenção reportada decorreu em 
contexto de 1º Ciclo do Ensino Básico, com o principal objetivo 
de promover práticas de aprendizagem cooperativa num grupo 
de crianças a frequentar o 3º ano de escolaridade. 
 Como tal, foram realizados diversos trabalhos em grupo, 
visando a promoção de aprendizagens nas diferentes áreas de 
conteúdo, e salvaguardando a oportunidade de observar e refletir 
acerca dos processos em curso e dos produtos alcançados 
através de cada trabalho desenvolvido.  
 No sentido de avaliar a perceção e satisfação das 
crianças face às experiências vividas, foram realizadas 
entrevistas em dinâmica de focus group, respeitando-se a 
constituição dos grupos de trabalho; cada grupo foi entrevistado 
separadamente e toda a entrevista foi gravada em vídeo e áudio 
e detalhamente transcrita. 
 A investigação / intervenção realizada permitiu evidenciar 
o quão importante é proporcionar às crianças oportunidades de 
aprendizagem em contexto de cooperação com os seus pares. 
Esta confere mais riqueza, mais significado e coerência, às 
descobertas e construções da criança, recomendando-se a sua 
implementação desde os primeiros anos de frequência de 
contextos formais de Educação. 
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This report expresses the work developed within the scope of the 
Supervised Teaching Practice component of the Master on Early 
Childhood and Primary Education, at the University of Aveiro, 
consisting of the Supervised Pedagogical Practice and 
Educational Guidance Seminar courses. The reported research / 
intervention took place in a Primary School, with a group of 
children at third grade, with the main objective of promoting 
cooperative learning dynamics. 
As such, several team work opportunities have been carried out, 
aiming to promote learning in the different content areas, and 
offering the opportunity to observe and reflect upon the ongoing 
processes and achieved results. 
In order to evaluate children's perception and satisfaction in the 
face of their experiences, focus group interviews were conducted, 
respecting the constitution of working groups; each group was 
interviewed separately and the whole interview was recorded in 
video and audio and transcribed in detail. 
The research / intervention carried out showed how important it is 
to provide opportunities for children to learn in the context of 
cooperation with their peers. This confers meaning and 
coherence to the discoveries and constructions of the child, 
enriching his/her experience. Thus, its implementation is 
recommended from the earliest years of attendance of formal 
educational contexts. 
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Introdução  

O presente relatório de estágio foi desenvolvido no âmbito da 

componente de Prática de Ensino Supervisionada, do Mestrado em Educação 

Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico (1º CEB) da Universidade 

de Aveiro, constituída pelas unidades curriculares Prática Pedagógica 

Supervisionada e Seminário de Orientação Educacional (PPS-SOE). 

Ao longo dos dois semestres que corresponderam à sua duração, o 

trabalho foi realizado em díade, com a minha colega Ana Sofia Rodrigues. Este 

relatório, apesar de espelhar também o trabalho inicial de revisão de literatura e 

construção do enquadramento teórico, no que à investigação / intervenção diz 

respeito, focaliza no trabalho desenvolvido no segundo semestre. 

 As intervenções foram realizadas num contexto do 1º CEB, com uma 

turma de vinte e seis alunos, na Escola “Entre amigos”, em Aveiro. Com o 

intuito de promovermos a entreajuda e a cooperação na turma, optámos pela 

temática “Aprendizagem Cooperativa”. Esta escolha resultou da partilha de 

informação sobre a turma com as colegas que estavam no primeiro semestre a 

estagiar neste mesmo contexto, e que pertenciam ao nosso grupo de 

supervisão na universidade; este fator, ao dar-nos oportunidade de conhecer 

previamente um pouco do grupo e do contexto, facilitou a nossa intervenção. 

 Num primeiro momento, a observação naturalista e sistemática que 

fizemos, no enquadramento dos conceitos e instrumentos providos pela 

Abordagem Experiencial em Educação, foi possível conhecer e compreender 

os relacionamentos presentes em contexto de sala de aula, entre as crianças, e 

entre as crianças e os adultos; bem como,  os estilos e ritmos de aprendizagem 

distintos presentes no grupo; tudo isto facilitou a equação do modo como 

iríamos intervir no sentido de promover o trabalho e aprendizagem cooperativa. 

 Guiadas por autores como Bessa e Fontaine (2002), que afirmam: “(…) 

a aprendizagem cooperativa carateriza-se pela divisão das turmas em grupos 

de quatro/cinco elementos, constituídos de forma a existir uma 

heterogeneidade de competências no seu interior” (p.44), organizámos a turma 

em cinco grupos, três grupos de cinco elementos, e dois grupos de seis. O 

equipamento da sala (mesas e cadeiras) foi também reorganizado, facilitando o 
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funcionamento das crianças em grupo e permitindo a realização de diversos 

trabalhos, envolvendo as diversas áreas de aprendizagem.  

 No final das intervenções, efetuámos uma entrevista focalizada a cada 

grupo de crianças (focus group) e ao Professor Cooperante, que tivemos o 

privilégio de ter como parceiro e mentor inolvidável em todo o processo de 

aprendizagem que vivemos; as entrevistas foram gravadas em vídeo e áudio, e 

transcritas. Pudemos, assim, “explorar percepções, experiências ou 

significados de um grupo de pessoas que têm alguma experiência ou 

conhecimento em comum sobre uma dada situação ou tópico” (Coutinho, 2016 

citado por Kumar, 2011, p.143) 

Através deste relatório de estágio, pretendemos, em suma, evidenciar o 

quão relevante se torna nos processos de aprendizagem da criança, o facto de 

lhe serem facultadas oportunidades de trabalhar em cooperação, em grupo de 

pares. 
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Parte I – Enquadramento teórico 
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Capítulo 1 - Cooperação e Colaboração em Educação 

 
 Aprendizagem colaborativa e aprendizagem cooperativa são termos que 

alguns autores de referência impregnam de forma distinta, mas que outros 

importam diferenciar. Freitas e Freitas (2003) enaltece estes conceitos, fazendo 

a sua distinção da seguinte forma: 

Aprendizagem colaborativa é a consequência da assunção de princípios 

de solidariedade e empatia para com os outros, sem existirem, no 

entanto, outras obrigações explícitas, enquanto que a aprendizagem 

cooperativa tem como ingredientes básicos, princípios claros que regem 

as técnicas a serem usadas na sala de aula (p.23). 

 

A aprendizagem cooperativa pode caraterizar-se como uma estratégia 

de ensino e aprendizagem que envolve diversos grupos e promove a interação 

entre os respetivos elementos, de tal modo que cada um empregue as suas 

melhores competências, complementando-se entre si na consecução da 

missão do grupo. Um dos resultados essenciais que se pretende alcançar, é o 

desenvolvimento das diversas competências sociais relevantes à formação de 

cidadãos críticos, responsáveis, com um forte sentido de pertença e 

compromisso face ao respetivo grupo social e ao ecossistema em geral. 

 

1.1. Concepção de Aprendizagem Cooperativa 

 

 Segundo Arends (1999), as origens do modelo da aprendizagem 

cooperativa “(…) remontam à Grécia Antiga e os desenvolvimentos 

contemporâneos começaram com os primeiros psicólogos educacionais e 

teóricos da pedagogia do início do século XX (nomeadamente, Dewey e 

Thelen)” (p. 365). 

O princípio primordial desta aprendizagem é “cooperar para aprender”, o 

que pressupõe um clima de entreajuda e partilha de conhecimentos para que 
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as crianças possam aprender em conjunto e colmatar as dificuldades 

emergentes ao longo do seu processo de aprendizagem.  

  Johnson, Johnson, e Holubec (1993, citados por Lopes & Silva, 2009, 

p.3) apoiam a afirmação anterior, afirmando que a aprendizagem cooperativa 

“é um método de ensino que consiste na utilização de pequenos grupos de tal 

modo que os alunos trabalhem em conjunto para maximizarem a sua própria 

aprendizagem e a dos outros colegas”. 

 Da mesma opinião, Balckcom (1992, citado por Lopes & Silva 2009, p.3) 

descreve “a aprendizagem cooperativa como uma estratégia de ensino em que 

os grupos pequenos, cada um com alunos de níveis diferentes de capacidades, 

usam uma variedade de atividades de aprendizagem para melhorar a 

compreensão de um assunto”. 

 Pujolás (2001) assume outro ponto de vista, afirmando que se trata de 

um  

recurso ou estratégia que tem em conta a diversidade dos alunos dentro 

de uma turma onde se privilegia uma aprendizagem personalizada que 

só será possível se conseguirmos que os alunos cooperem para 

aprender, em detrimento de uma aprendizagem individualista e 

competitiva (p.26). 

A teoria socio construtivista de Vygostsky veio acentuar a importância da 

aprendizagem cooperativa, no que respeita à colaboração entre pares, e entre 

professor e aluno, enquanto oportunidade para otimizar a atuação do aprendiz 

na zona de desenvolvimento proximal (ZDP), sublinhando que o sucesso do 

grupo depende do desempenho otimizado de cada elemento que o constitui. 

  

1.2. História da Aprendizagem Cooperativa 
 

 Segundo Lopes e Silva (2009), a Aprendizagem Cooperativa não é uma 

ideia recente; na verdade, este conceito de colaboração entre indivíduos já 

aparece enfatizado na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes, 

aproximadamente séc. III a.C.: “É melhor serem dois do que um só, obterão 

mais rendimento no seu trabalho” (citado por Lopes & Silva, 2009, p.7). 
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 Segundo Lopes e Silva (2009) na Idade Média (476 – 1453), os artesãos 

valorizavam os trabalhos em pequenos grupos, em que os mais ágeis 

aprendiam com os mestres, que por sua vez ensinavam os respetivos 

aprendizes. 

 Nos finais da Idade Moderna, em 1797, Andrew Bell (1753-1832) 

publicou uma obra intitulada Uma Experiência em Educação, sobre o método 

recíproco ou mútuo, em que havia cooperação entre os pares: aqueles que 

tinham maior rendimento escolar auxiliavam os outros. 

 Este método de ensino expandiu-se significativamente por diversos 

países, como os Estados Unidos da América, e foi introduzido em Portugal em 

1815 pelas escolas militares, através de João Crisóstomo de Couto e Melo. O 

docente planeava as aulas e instruía os mais aptos para colaborarem e 

orientarem o trabalho dos outros.  

 Em Belém (Lisboa), foi implementada numa escola normal, este método 

de ensino em 1816 e aí funcionou até 1823.  

 Entretanto, no mesmo ano de encerramento da escola em Belém, foi 

inaugurada uma nova escola sob a orientação de João José LeCoqem, em 

Lisboa, na Casa Pia.  

 Em 1836 foram criadas várias escolas normais do ensino mútuo, 

distribuídas por todo o país. 

 O Coronel Francis Parker, diretor superior das escolas públicas em 

Quincy, nos Estados Unidos, e defensor nato da aprendizagem cooperativa nas 

escolas públicas enaltecendo a liberdade e a democracia numa sociedade 

cooperativa.  

 Filósofo e pedagogo, John Dewey (1859-1952) integrou o projeto de 

ensino do Coronel, deseignadamente, a utilização de grupos cooperativos, 

enfatizando o papel do docente e afirmando “que o professor, ao ensinar, não 

só educa os seus alunos como também contribui para uma vida social mais 

justa” (Lopes & Silva, 2009, p.9). 

 O processo educativo procede em duas vertentes: a psicológica e a 

social. A psicologia assenta no progresso das capacidades de cada indivíduo e 

a social no desenvolvimento das competências perante as tarefas que lhes 

competem na sociedade (Lopes & Silva, 2009). 
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 Mais tarde, no final dos anos 30 do século XX, a abordagem educativa 

que enfatizava a Aprendizagem Cooperativa entrou em declínio, dando lugar 

ao uso de metodologias competitivas e individualistas, por motivos económicos. 

Uma exceção foi o movimento de cooperativas escolares adotado em França, 

no período que mediou as duas Guerras Mundias, e que consistiu em colocar a 

escola em contacto mais direto com a vida, sendo valorizada em primeiro lugar 

a sua missão socializadora (Lopes & Silva, 2009). 

Após experiências de várias orientações pedagógicas de inúmeros 

autores, nomeadamente, Roger Cousinet, António Sérgio, Freinet, nos meados 

dos anos 70 do século XX, volta a estar em voga a aprendizagem cooperativa, 

enfatizando o apoio mútuo entre os aprendizes, em prol de uma sociedade 

mais nobre. Defendendo esta ideia de união, Johnson e Johnson (1982, citados 

por Lopes & Silva, 2009, p.13) afirmam “que foram os indivíduos que 

organizavam e coordenavam os seus esforços para alcançar uma meta em 

comum, os que tiveram maior êxito em praticamente todo o empreendimento 

humano”. 

Desde então, a aprendizagem cooperativa está presente em inúmeras 

escolas dos diversos continentes. 

 

1.3. Caraterísticas e elementos essenciais da Aprendizagem 
Cooperativa 

 

Trabalhar em grupo de forma cooperativa não se restringe somente a 

reunir várias pessoas em torno de uma mesa, fornecer-lhes uma tarefa e 

aguardar que discutam opiniões e cheguem a um produto final. Como afirmam 

Lopes e Silva (2009), “A cooperação é mais do que estar fisicamente perto dos 

colegas a discutir a matéria uns com os outros, ajudarem-se, ou partilharem 

matérias, embora cada uma destas situações seja importante na aprendizagem 

cooperativa” (p.15). Efetivamente, é essencial clarificar a importância das 

regras e princípios que regem o trabalho de grupo, assegurando que cada 

elemento que o constitui saiba partilhar ideias e escutar as opiniões dos seus 

pares, no sentido de uma prestação otimizada da função do grupo. 
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 Desta forma, Johnson e Johnson (citados por Lopes & Silva, 2009, 

p.15), definiram cinco elementos essenciais para esta aprendizagem, 

nomeadamente: 

1. A interdependência positiva; 

2. A responsabilidade individual e de grupo; 

3. A interação estimuladora, preferencialmente face a face; 

4. As competências sociais; 

5. O processo de grupo ou avaliação do grupo. 

 Descreveremos em seguida cada uma destas caraterísticas: 

 

A interdependência positiva 

 Caraterizada como a principal caraterística da aprendizagem 

cooperativa, enfatiza que o grupo só será bem-sucedido se cada elemento 

também o for. Ilustrando esta caraterística, Freitas e Freitas (2003, p.26) 

afirmam que todos os elementos do grupo devem ter tarefas destinadas e 

serem responsáveis por elas, compreendendo que se falharem não serão 

apenas eles que falharão, mas sim todo o grupo.  

 Na perspetiva de Kagan (1989), bem como de Johnson e Johnson 

(1999, citados por Freitas & Freitas, 2003, p.26), existem ainda cinco 

modalidades de interdependência principais: de finalidades, de recompensas, 

de tarefas, de recursos e de papéis.  

 A interdependência de finalidades está relacionada com o resultado final 

apresentado pelo grupo; muitas vezes resume-se a uma apresentação aos 

colegas de algo em particular, como um texto ou um cartaz. 

 Relativamente à interdependência de recompensas, dela fazem parte 

várias modalidades, nomeadamente: a média de classificação do grupo, que 

depende da classificação de cada elemento desse mesmo grupo; valorizar o 

melhor grupo no sentido de o compensar pelo seu esforço, recebendo 

diplomas, ou até mesmo disponibilizar ofertas para todos os grupos, realizando 

um passeio com determinadas tarefas para serem realizadas em grupos, com o 

intuito de alcançar um determinado resultado. 
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 A interdependência de tarefas exige a participação de todos os 

elementos do grupo, exigindo que se organizem e executem determinada 

tarefa, envolvendo várias pesquisas em simultâneo. 

 Porém, esta interdependência está de certa forma relacionada com a 

interdependência de recursos. Porque numa determinada tarefa, cada 

elemento do grupo poderá recorrer e partilhar vários recursos, 

designadamente, tesouras, colas, cartolinas ou outro tipo de materiais. 

 E, finalmente, a interdependência de papéis existe quando um elemento 

do grupo assume um papel complementar ao dos seus colegas, como “tomar 

notas” ou ser “coordenador”, entre outros (Freitas & Freitas, 2003, pp.26-27). 

 Porém, é importante atender a determinados aspetos; por exemplo, a 

interdependência de recursos não aumenta o sucesso académico, a menos 

que esteja também presente a interdependência de objetivos (Johnson & 

Johnson, 1999, p.80, citado por Freitas & Freitas, 2003, p.28). 

 

A responsabilidade individual e de grupo 

 Esta componente corresponde à responsabilidade que cada elemento 

do grupo assume perante o trabalho que será desenvolvido, sendo cada um 

responsável por uma parte do trabalho; esta divisão de tarefas é definida pelo 

próprio grupo. Aqui, assume especial relevância o contributo que cada 

elemento dá para a avaliação do grupo (Freitas & Freitas, 2003, p.30), 

intensificando-se a capacidade de reflexão de cada elemento do grupo. 

 Na mesma linha de pensamento, Lopes e Silva (2009) definem que “O 

objetivo dos grupos de aprendizagem cooperativa é fortalecer cada membro 

individual, isto é, que os alunos aprendam juntos para poderem sair-se melhor 

como indivíduos” (p.17). 

Pujólas (2001) enaltece a existência no grupo de um clima de 

entreajuda, sobretudo para com os elementos que possuem maiores 

dificuldades, mas realça que nenhum dos elementos deve aproveitar-se do 

trabalho dos outros para benefício próprio (citado por Fontes & Freixo, 2004, p. 

33). 

A interação face a face 

Freitas (2003) classifica esta componente como a mais importante dos 

cinco elementos que consituem a aprendizagem cooperativa.  
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Johnson e Johnson (1999, citados por Freitas & Freitas, 2003, p.28) 

afirmam que “a interacção promocional face a face existe quando os indivíduos 

encorajam e facilitam os esforços de cada um para realizar as tarefas de modo 

a alcançarem os objetivos do grupo”. 

  

As Competências Sociais  

 Para que haja uma aprendizagem cooperativa eficiente, é fundamental 

ensinar e motivar os alunos para adquirirem competências sociais, como, por 

exemplo: aguardar pela sua vez de falar; elogiar os outros; saber partilhar; 

pedir ajuda; falar num tom de voz baixo; encorajar os outros; comunicar de 

forma clara; aceitar as diferenças; escutar ativamente; resolver conflitos; 

partilhar ideias, entre outros (Lopes & Silva, 2009). 

Estas são qualidades imprescindíveis no trabalho em grupo cooperativo, 

porém, segundo Lopes e Silva (2009), o professor é quem tem de incutir 

práticas do trabalho em equipa com o mesmo rigor com que ensina as matérias 

escolares. 

 

A avaliação do processo de trabalho de grupo 

 Na perspetiva de Freitas e Freitas (2003), “os alunos devem habituar-se 

a analisar os resultados, avaliando-os em permanência, através da reflexão 

sobre o seu trabalho e sobre os objetivos que forem sendo atingidos” (p.34). 

 Para alcançar este quinto e último elemento, cabe ao professor 

compreender os processos descritos anteriormente para uma utilização 

adequada da aprendizagem cooperativa. 

Johnson, Johnson e Holubec (1999), citados por Lopes e Silva (2009, p. 

20), reforçam esta ideia: 

A utilização da aprendizagem cooperativa exige uma ação disciplinada 

por parte do professor. Os cinco elementos básicos são não só 

características próprias dos bons grupos de aprendizagem, mas 

representam também uma disciplina que deve aplicar-se rigorosamente 

para produzir as condições que conduzam a uma acção cooperativa 

eficaz. 



 

 

 

15 

 

 

Deste modo, torna-se fundamental que o professor organize uma 

avaliação do processo do grupo. Johnson e Johnson (1999, citados por Freitas 

& Freitas, 2003, p.34), propõe cinco requisitos: 

 

1. A avaliação das interações do grupo - o professor passa a ter um 

papel mais ativo, no sentido de observar e registar as partilhas de 

opinião dentro de cada grupo, na procura de respostas a 

determinados temas em análise pelo grupo; 

 

2. Feedback constante - tornam-se fulcrais as opiniões dos elementos 

do grupo e também do professor, perante o trabalho a ser 

desenvolvido, com o principal intuito de identificar e colmatar as 

dificuldades que possam eventualmente surgir; 

 

3. Tempo para a reflexão - este requisito requer algum tempo, porque 

envolve o grupo a enumerar os aspetos positivos e os que devem 

melhorar face áquilo que realizou, pois só assim a mudança será a 

desejada / necessária;  

 

4. Avaliação do processo em grupo / turma - esta avaliação é feita pelos 

grupos, enfatizando tanto os pontos positivos como os negativos dos 

restantes grupos; todos partilham a sua opinião e comunicam as 

suas apreciações, inclusive o professor, com o principal objetivo de 

reforçar o espírito da turma; 

 

5. Demonstração de satisfação pelos progressos - carateriza-se pela 

partilha de evidência de obtenção dos melhores resultados face à 

avaliação concretizada no procedimento anterior, e 

consequentemente resulta em satisfação perante o progresso 

alcançado. 
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1.4. Caraterísticas dos grupos cooperativos 
 

 Como já antes referido, a aprendizagem cooperativa carateriza-se pelo 

trabalho em grupos, sendo que a constituição dos mesmos é crucial nesta 

modalidade de aprendizagem. 

 O principal foco é a integração da criança face ao grupo, sendo 

desejável que desenvolva um sentimento de pertença e de construção de 

identidade pessoal, promovendo um clima positivo e valorizando as diferenças 

individuais de cada um. 

 Este sentimento de pertença é designado por “espírito de grupo”, e para 

a formação do grupo é necessário que os elementos que o constituem já se 

conheçam, aplicando-se esta premissa tanto ao pequeno, como ao grande 

grupo (Freitas & Freitas, 2003). 

 Kagan (1989), citado por Freitas e Freitas (2003), identifica atividades 

e/ou estruturas através das quais se pode desenvolver o espírito e coesão do 

grupo: conhecimento dos elementos do grupo; construção da identidade; 

experiências de suporte mútuo; valorização das diferenças individuais e criação 

de sinergias (2003, p.38). 

 Fontes e Freixo (2004) citam vários autores para fundamentar acerca 

dos princípios de grupos de aprendizagem cooperativa: 

- Número de elementos por grupo: na visão de Pujolás (2001) afirma que os 

grupos poderão ser constituídos até por 6 elementos, com o intuito de facilitar a 

interação entre eles. E ainda na opinião de outros autores como O’ 

Donell&Dansereau, citados por Barbosa J. (1997), argumentam que o número 

de alunos por grupo não deverá ultrapassar os 2 elementos, porque ao 

envolver mais elementos poderá resultar na criação de subgrupos e uma 

sobrecarga de informação que poderá não ser benéfica para os alunos com 

maiores dificuldades. E outro aspecto atende ao factor responsabilidade, ou 

seja, havendo mais elementos num grupo a responsabilidade 

consequentemente será menor e as suas atitudes poderão ser passivas, o que 

faz com que não haja um realce face às suas capacidades. 

- Modo de constituição dos grupos: deverão ser heterogéneos (sexo, idade, 

raça, etc.), e também em relação aos diferentes interesses, experiências com o 

objetivo de aceitar diferentes perspetivas. Esta heterogeneidade contribui para 
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uma maior reflexão e partilha de ideias dando oportunidade aos alunos de uma 

visão mais abrangente durante o trabalho realizado e a análise dos temas.  

- Tempo de duração dos grupos: Não existe um tempo estipulado, mas um 

tempo necessário para que todas as competências da aprendizagem 

cooperativa sejam adquiridas na íntegra pelo grupo. Poderá ser algo complexo 

pois os alunos poderão estar condicionados a hábitos de trabalho individual.  

Torna-se também fulcral a consciencialização do aluno face aos problemas que 

possa eventualmente surgir no grupo e este aspeto exige o seu tempo.  

 

1.5. Tipos de Grupos Cooperativos  
 

 Johnson e Johnson (1999b) citados por Fontes e Freixo (2004) 

enumeram três tipos de grupos cooperativos, nomeadamente: grupos formais, 

informais e de base. 

 

Os Grupos de Aprendizagem Cooperativa Formal não têm um tempo pré-

definido; podem ter uma duração de uma hora, várias semanas ou até mesmo 

um ano letivo. Todo o grupo coopera em função de um objetivo comum. Este 

tipo de grupos organiza os materiais de apoio para a tarefa, explora-os e 

fundamenta-os.  

 

No que refere aos Grupos de Aprendizagem Cooperativa Informal, o seu prazo 

é de curta duração, podendo variar entre alguns minutos e uma aula. Estes 

grupos ocorrem na prática do ensino direto, em que o docente pretende que os 

alunos focalizem a atenção, criando um clima propício para a aprendizagem. 

 

Os Grupos de Aprendizagem Cooperativa de Base são de longa duração, 

caraterizados por uma heterogeneidade que se mantém entre os seus 

elementos, dando enfoque ao auxílio prestado dentro do grupo para que desta 

forma se sintam motivados para o progresso do trabalho e, consequentemente, 

estabeleçam relações interpessoais e de trabalho duradouras.  
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1.6. Benefícios e desafios da Aprendizagem Cooperativa 
 

Segundo as opiniões de diversos autores acerca desta metodologia, a 

sua eficácia tem vindo a revelar-se ao nível do desenvolvimento cognitivo, 

social e afetivo das crianças.  

 Na perspetiva de TedPanitz (1996, citado por Lopes e Silva, 2009, p.50), 

e Palmer, Peters e Streetman (2003, citados por Lopes e Silva, 2009, pp.50-51) 

inúmeros benefícios da aprendizagem cooperativa, podem identificar-se e ser 

organizados em quatro categorias, nomeadamente: sociais, psicológicos, 

académicos e de avaliação. 

Os benefícios sociais dizem respeito às seguintes dimensões: 

-Desenvolvimento de relações interpessoais; 

-Criação de um apoio social consistente;  

-Aumento de sentido de responsabilidade pelos outros;  

- Desenvolvimento de um maior número de relações heterogéneas 

positivas; 

-Criação de uma atmosfera de cooperação envolvente na escola; 

- Auxílio na discussão de ideias entre os alunos;  

- Enaltecer do “espírito de equipa” na resolução de problemas, mantendo 

a responsabilidade individual; 

-Incentivo à prática do desenvolvimento de competências de liderança;  

- Reforço da aprendizagem centrada no aluno e não no professor, 

tornando-se este o facilitador da aprendizagem. 

  

Em relação aos benefícios psicológicos: 

 - Promove o aumento do desenvolvimento da autoestima; 

 - Estimula o espírito de entreajuda; 

 - Reduz a ansiedade em contexto de sala de aula; 

 - Promove a criaão de uma atitude mais positiva nos subgrupos: alunos-

professor, professor-alunos e outros intervenientes educativos; 

 -Projeta elevadas expetativas. 

 

Os benefícios académicos são aqueles que englobam mais dimensões: 
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 - Estimula o pensamento crítico e clarifica as ideias através da discussão 

e do debate; 

 - Promove o desenvolvimento de práticas e de competências através de 

atividades de aprendizagem cooperativa dentro e fora da sala; 

 - Estimula as competências metacognitivas nos alunos; 

 - Promove a formação de recordações percetuais acerca dos conteúdos, 

através de discussões cooperativas entre os alunos; 

 - Promove um ambiente de aprendizagem ativo e investigativo; 

 - Favorece novas estratégias de ensino eficientes para a geração 

seguinte de professores; 

 - Promove a consecução dos objetivos de aprendizagem; 

 - Favorece o rendimento escolar e a assiduidade dos alunos; 

-Promove o desenvolvimento de uma atitude positiva face aos conteúdos 

escolares; 

- Favorece o aumento de permanência dos alunos numa tarefa, que 

consequentemente apresentam menos problemas disciplinares; 

- Promove a inovação nas técnicas de ensino na sala de aula; 

- Possibilita a atribuição de atividades desafiantes sem tornar a carga de 

trabalho exagerada; 

- Cria condições para que os alunos com mais dificuldades melhorem o 

seu desempenho, ao trabalharem com colegas com mais elevadas 

competências académicas; 

- Favorece a emergência de mais questões pertinentes na aula; 

- Atende às diferenças de estilos de aprendizagem dos alunos; 

- É bastante vantajoso na aprendizagem das línguas estrangeiras, em 

que as interações que envolvem o uso da língua são importantes; 

- Enquadra-se na abordagem construtivista do ensino-aprendizagem. 

 

Por último, mas não menos importantes, os benefícios na avaliação: 

 - Faculta formas de avaliação alternativas, tais como a avaliação do 

espírito de grupo e as avaliações individuais escritas curtas; 

 - Favorece o feedback imediato aos alunos e ao professor sobre o 

trabalho desenvolvido relativamente aos seus progressos, a partir da 

observação do trabalho individual e em grupo; 
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 - A supervisão é inevitavelmente mais simples quando é feita em grupo 

do que individualmente. 

 

 É, pois, possível verificar que existem bastantes benefícios neste 

método de aprendizagem; no entanto, também existem desvantagens. 

 Apesar da criação de grupos com alunos de diferentes níveis de 

competências e aquisições académicas, é imprescindível apoiar o grupo no 

sentido de os alunos com maiores dificuldades não serem ignorados pelos 

outros que poderão eventualmente não dedicar algum tempo para explicar aos 

seus pares o que estão a concretizar. O autor Slavin (1983a) trata este 

obstáculo por “dispersão da responsabilidade”, que consequentemente poderá 

desfavorecer a aprendizagem cooperativa. É então importante assegurar o 

trabalho em equipa, de forma que o sucesso seja alcançado e que todos os 

elementos do grupo progridam na sua aprendizagem. 

 Outros autores, como McClasin e Good (1996), Battistich, Solomon e 

Delucci (1993), e Cohen (1986), identificam outros obstáculos patentes neste 

tipo de aprendizagem. Por vezes, a reflexão sobre a tarefa concretizada é 

desvalorizada, pois existe uma maior preocupação em terminar rapidamente a 

atividade, ignorando aquilo que aprenderam sobre determinado conteúdo. 

Ainda, a socialização e as relações interpessoais podem ser sobrepostas face 

à aprendizagem conceptual. 

 Apesar de o professor ter um papel ativo na aprendizagem cooperativa, 

esse mesmo papel pode ser deteriorado, por se percepcionar que este está a 

“substituir” o “líder” do grupo, conduzindo igualmente a uma aprendizagem 

passiva, e aquilo que os restantes elementos retêm poderá não ser 

considerado o correto. 

 Pode eventualmente existir uma complexidade de estatutos, ou seja, 

alunos que agem consoante o que o restante grupo dito, sem intervirem de 

uma forma crítica e adotarem uma postura passiva, como outros, que 

simplesmente desistem se não tiverem o apoio do seu grupo. Em qualquer dos 

casos, é sempre fulcral o papel do professor como mediador nas interações 

dos grupos, visando contribuir para as relações sociais na turma.  
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Johnson, Jonhson, Holubec e Roy (1984, pp.43-44, citados por Freitas & 

Freitas, 2003, p.31) assinalam cinco assunções, que estão subjacentes ao 

ensino de skills de cooperação: 

1. a aprendizagem de um skill de cooperação deve iniciar-se quando há 

um ambiente que promova a colaboração; 

2. estes skills devem ser ensinados; 

3. os pares são essenciais nessa aprendizagem, pois não há 

aprendizagem de skills sociais em trabalho individual; 

4. a pressão dos pares para a aprendizagem desses skills tem que se 

interligar com o suporte para essa aprendizagem; 

5. quanto mais cedo se iniciar esse ensino, melhor. 

 

1.7. O papel do Educador/Professor 

 
Importa antes de mais ressaltar as colossais diferenças do papel do 

professor nas diferentes metodologias de ensino e aprendizagem, 

nomeadamente, na aprendizagem cooperativa e no trabalho tradicional. 

 Na aprendizagem cooperativa, o professor observa e intervém, 

enquanto que no trabalho tradicional, ele ignora o funcionamento do grupo. 

(Johnson, Jonhson, Holubec & Roy, 1984, & Putnam, 1997, citados por Freitas 

& Freitas, 2003, p.37) 

Através das perspetivas destes autores, verifica-se o quanto é 

importante o papel do educador/professor na aprendizagem cooperativa, sendo 

ele um agente mediador presente na ação. Apesar de dar o seu contributo na 

prestação dos grupos, também dispõe de um espaço de “abertura” face às 

opiniões dos alunos, favorecendo um ambiente de cooperação entre eles. 

Segundo o Decreto-Lei nº 241/2001, de 30 de agosto de 2001, que 

aprova o perfil especifico do educador de infância e do professor do 1º ciclo do 

ensino básico relativamente ao âmbito da relação na ação educativa, o 

educador de infância fomenta a cooperação entre as crianças, garantindo que 

todas se sintam valorizadas e integradas no grupo.  

Verifica-se que, desde os primeiros anos de escolaridade, existe uma 

valorização da interação e cooperação entre as crianças, evidente no Professor 
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do 1º CEB que promove a participação activa dos alunos na construção e 

prática de regras de convivência, fomentando a vivência de práticas de 

colaboração e respeito solidário no âmbito da formação para a cidadania 

democrática (Decreto-Lei nº241/2001, de 30 de Agosto de 2001). 

 Deste modo, para os alunos alcançarem um bom resultado no seio do 

grupo cooperativo, cabe ao professor explicar de uma forma sucinta aquilo que 

se pretende na tarefa que lhes propõe, para que, no final ,a avaliação feita não 

só pelo professor, mas também pelos alunos, seja o mais objetiva possível. 

 Tanto a observação do professor como a análise das interações do 

grupo, são processos contínuos; o seu papel nesta metodologia de 

aprendizagem não é passivo, tal com referem Fontes e Freixo (2004, pp. 58)): 

“o professor pode intervir no sentido de contribuir para o melhoramento do 

processo de ensino e aprendizagem, e do trabalho de grupo cooperativo” 

 De acordo com Mir et al. (1998, citados por Fontes e Freixo, 2004), o 

professor deverá desempenhar o seguinte conjunto de funções:  

 

 
Quadro 1- Funções que o professor deve assumir no desenvolvimento do 
trabalho cooperativo (adaptado de Mir et al., 1998)  

 

Funções do professor durante o trabalho de grupo 
 

- Garantir que cada aluno conheça os objetivos do grupo; 
- Verificar se se realiza o intercâmbio necessário dentro do grupo e 
controlar a rotatividade dos papéis; 
- Estimular o intercâmbio de explicações e justificações que tenham a ver 
com a realização das tarefas; 
- Assegurar a disponibilidade dos recursos básicos para a realização do 
trabalho; 
- Garantir o sucesso dos elementos mais fracos; 
- Fornecer ao grupo critérios e instrumentos de avaliação do seu trabalho; 
- Controlar o tempo que o grupo ocupa na realização das tarefas; 
- Responder apenas a questões que tenham a ver com decisões do grupo 
e que não se tenham resolvido com razoabilidade; 
- Dar ênfase ao papel que cada um desempenha dentro do grupo; 
- Estimular a argumentação dentro do grupo sempre que haja opiniões 
divergentes. 
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Quanto maior a organização no grupo, maior a probabilidade de alcançar 

o sucesso, assumindo deste modo a importância da intervenção do docente 

perante todo este processo. 
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Capitulo 2 - Abordagem experiencial/processual em Educação  

 

A prática experiencial é baseada na atitude, também ela experiencial, 

por parte do educador, e que inclui, a observação que ele efetua para 

conhecer o quotidiano das crianças e compreender o seu vivido, a sua 

experiência interna, que se constituirá no ‘barómetro’ da sua intervenção. O 

adulto permanece atento à expressão (verbal e não verbal), aos gestos, à 

postura e ao movimento da criança. Também manifesta inequívoco respeito 

pela criança e pelo seu valor intrínseco, e confia incondicionalmente nas suas 

competências, na sua força, no seu ímpeto exploratório, que se compromete a 

alimentar e expandir, através de oportunidades de ação e aprendizagem 

contingentes com o nível atual de desenvolvimento, os interesses e motivações 

da criança. 

A atitude experiencial do educador, caraterizada, pois, por atebção, 

respeito e confiança face à criança, operacionaliza-se através de três 

dimensões da intervenção do adulto, designadamente, a sensibilidade, a 

autonomia e a estimulação.  

 A sensibilidade corresponde às respostas do educador face às 

necessidades emocionais das crianças, estabelecendo com elas uma relação 

autêntica e profunda. 

 A autonomia enfatiza os esforços do educador em garantir à criança 

oportunidades de livre iniciativa, permitindo-lhe aplicar competências existentes 

e desenvolver novas, em tarefas e atividades significativas, interessantes e 

desafiadoras para a criança; “engloba um conjunto de regras, limites e acordos 

que garantem um desenrolar fácil das actividades na sala e um máximo de 

liberdade para cada criança” (Portugal &Laevers, 2010, p.16). 

 Finalmente, o pilar da estimulação está relacionado com a intervenção 

do adulto, por palavras e ações, incluindo a oferta de materiais e atividades 

estimulantes, interessantes, desafiadoras (sempre!), em torno de si mesma e 

da realidade que a rodeia, apoiando e expandindo o seu pensamento, 

comunicação e ação. 
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2.1. Análise da qualidade em Educação (Experiencial)  

 

Quando pretendemos levar a cabo uma intervenção educativa 

apropriada, necessariamente exigiremos a nós próprios uma reflexão crítica 

constante, face às nossas ações, pensamentos e sentimentos durante a prática 

educativa. 

A abordagem experiencial que aqui propomos é centrada no vivido da 

criança, assume-se como uma intervenção a partir das suas experiências, 

refletindo emoções, sensações e ideias que emergem das suas vivências no 

contexto educativo. 

Cabe ao educador garantir que estas “vivências experienciais” a ocorrer 

no contexto sob a sua responsabilidade, promovam o bem-estar emocional 

da criança, pois estando bem consigo mesma e com os outros, sentindo-se 

‘ligada’ ao mundo que a rodeia, e tendo as respostas às suas necessidades 

emocionais asseguradas, a criança  estará disponível para se implicar de 

forma otimizada nas propostas disponíveis no contexto, explícita e/ou 

implicitamente disponibilizadas pelo educador, garantindo assim “a ocorrência 

de aprendizagem a nível profundo” (Freitas et al., 2015, p.524). 

Na perspetiva de Luís et al. (2015),  

uma atitude experiencial exige disponibilidade interna do educador e 

significa estar-se atento ao vivido da criança, isto é, à sua experiência 

interna, às suas necessidades e interesses, e ao seu nível atual de 

desenvolvimento, em um contínuo exercício de observação empática e 

escuta ativa, individual e coletiva (p.524). 

 Estas duas variáveis processuais – bem-estar emocional (BEE) e 

implicação (I) - constituem-se como o ‘barómetro’ da intervenção do adulto 

experiencial, indicando-lhe em que medida a sua ação está a ser contingente 

com as necessidades atuais da criança, em todas as dimensões do 

desenvolvimento, guiando o educador no percurso até à emancipação da 

criança, correspondendo ao seu Desenvolvimento Pessoal e Social (DPS). 

Os autores de referência da abordagem experiencial em Educação, 

escolheram a imagem de um templo (inspirado nas estruturas greco-romanas) 
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para representar a conjugação das várias componentes que compõem a 

concetualização da abordagem experiencial; podemos vê-lo na Figura 1. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Esquema do templo (Portugal & Laevers, 2010, p.15). 
 

2.1.1. Variáveis processuais em Educação; Bem-estar emocional e 

Implicação 

 

Segundo Portugal e Laevers, 

bem-estar emocional é um estado particular de sentimentos que pode 

ser reconhecido pela satisfação e prazer, enquanto a pessoa está 

relaxada e expressa serenidade interior, sente a sua energia e vitalidade 

e está acessível e aberta ao que a rodeia (2010, p.20). 

O nível do bem-estar emocional que a pessoa experiencia depende da 

concretização da resposta às suas necessidades básicas, nomeadamente, das 

atividades diárias (comer, dormir, descansar, etc), de afeto, de segurança, de 

reconhecimento, de afirmação, de se sentir idóneo na superação de possíveis 

dificuldades, e de significados e valores. 
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 Implicação define-se “como uma qualidade da atividade humana que 

pode ser reconhecida pela concentração e persistência, caraterizando-se por 

motivação, interesse e fascínio, abertura aos estímulos, satisfação e um 

intenso fluxo de energia (Portugal & Laevers, 2010, p.25).” 

 É, pois, fundamental atender aos sinais de implicação de cada criança e 

regular a intervenção educativa através desses indicadores. O facto de a 

criança provir de um ambiente familiar estável, saudável, emocionalmente 

nutriente, irá também influenciar de forma positiva a sua implicação em 

contexto escolar. Em qualquer caso, a responsabilidade do educador será 

sempre elevar os níveis de implicação das crianças por que ele é responsável, 

estabelecendo como ponto de partida a situação atual, por si avaliada em 

função dos indicadores de BEE e Implicação presentes.  

 Porém, é importante sublinhar que avaliar o BEE e a Implicação é um 

processo complexo: assenta na observação e escuta empática da criança pelo 

educador, e traduz-se “no resultado de uma soma de diferentes sinais de 

implicação - concentração, energia, persistência, criatividade, postura e 

expressões faciais e verbais, satisfação, precisão ou tempo de reacção 

(Portugal & Laevers, 2010, p.21).”  

 

2.1.2 Meios (para desenvolver uma Abordagem Experiencial em 
Educação)  

2.1.2.1. A Oferta 

 

Refere-se às infra-estruturas da escola - nomeadamente, os espaços 

disponíveis, incluindo espaços exteriores favoráveis à promoção do 

desenvolvimento da criança -, aos materiais - lúdicos, inovadores e cujo uso 

desafie a criança -, e aos equipamentos que facilitem e promovam a autonomia 

da criança – por exemplo, cacifos onde a criança possa autonomamente 

guardar os seus pertences; equipamentos de higiene que a criança (mesmo 

pequenina) possa usar de forma independente. 

 Cabe ao adulto enriquecer a oferta do contexto, procurando ser crítico 

nas suas propostas e mediando a cultura humana, e favorecendo tanto o BEE 

como a Implicação das “suas” crianças. 
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2.1.2.2. A organização do contexto  

 

A organização é também um aspeto fulcral nas oportunidades de 

aprendizagem oferecidas à criança no contexto educativo. É fundamental que 

se garanta espaço para livre iniciativa da criança, para comunicar, colaborar e 

cooperar em pequeno grupo, bem como para ‘trabalhar’ individualmente ou em 

díade, consoante a escolha da criança e a adequação à atividade proposta 

pelo adulto. 

2.1.2.3. A livre iniciativa da criança 

 

A existência de oportunidades para brincar/atividade livre é, por 

excelência, o contexto ótimo para expressão e suporte à livre iniciativa da 

criança, em que ela pode dar azo ao seu ímpeto exploratório, à sua capacidade 

inata para aprender e se desenvolver, aplicando as competências que já 

domina e desenvolvendo novas; este consiste num ponto fulcral da abordagem 

experiencial em Educação: “importa fornecer ativas e significativas 

experiências, individuais e partilhadas, oportunidades de exploração, 

envolvimento das crianças na discussão e resolução de problemas (…)” 

(Portugal & Laevers, 2010, p. 88). Quando lhe são dadas oportunidades, a 

criança partilha ideias, escuta a opinião dos pares dentro do grupo, 

desenvolvendo deste modo o seu espirito crítico e progredindo na sua 

conquista de autonomia. 

2.1.2.4. O clima relacional no contexto 

 

 Sobre o clima relacional no contexto, importa salientar a importância 

de apoiar interações positivas dentro do grupo, o adulto potenciando as 

competências sociais das crianças, mediando e contribuindo para a qualidade 

dessas interações. Deste modo, estará a otimizar a existência de condições 

ótimas para a comunicação, a colaboração e a cooperação entre as crianças, 

potenciando a respetiva aprendizagem/desenvolvimento pessoal e social, 

conducentes à emancipação. 

 Na visão de Portugal e Laevers, o papel do educador para com a 

criança, no domínio mais específico do clima relacional, é desenvolvido através 
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“de um trabalho de análise da qualidade das relações interpessoais” no grupo 

de pares e com o adulto, e do diálogo experiencial deste (atendendo às 

respetivas caraterísticas de aceitação ou apreço incondicional pela criança, 

empatia e autenticidade) (2010, p.86). 

 

2.1.2.5. Estilo do Adulto Experencial 

 

 Desta componente fazem parte os três pilares do “templo”, 

nomeadamente, a sensibilidade, a estimulação e a autonomia, a atenção do 

adulto centrando-se nas emoções e sentimentos das crianças, visando 

assegurar o seu BEE e implicação. 

 Sobre a estimulação, cabe ao adulto adotar atividades que sejam do 

interesse das crianças e desafiadoras, dando espaço / “abertura” para que a 

criança possa explorá-las e desfrutar dessas oportunidades para aplicar as 

suas competências e saberes atuais, provocando a emergência de novos e 

mais ‘avançados’. 

 Para promover a autonomia, o educador deve intervir a partir das 

ideias e sugestões das crianças, explícitas ou implícitas, emergentes nas 

situações que ele cria para esse efeito e que está atento para identificar e 

tornar comuns ao grupo, propondo-as à sua apreciação (do grupo). Também 

em relação aos conflitos, é importante que o adulto saiba criar espaço para que 

a criança possa resolver os seus conflitos, ajudando a estabelecer acordos 

para a resolução dos mesmos, sem ceder à tentação de os resolver ele 

mesmo. 

 Quanto à dimensão da sensibilidade, ela corresponde à medida em 

que o adulto é capaz de atender ao vivido experiencial da criança, 

respondendo-lhe em conformidade, de modo empático, e garantindo que a 

criança se sente aceite e compreendida, gradualmente experienciando um 

sentimento de ligação consigo própria e com o ambiente que a rodeia, incluindo 

os seus pares, adultos, etc. 
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Parte II- Trabalho Empírico 
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Capítulo 3 - Metodologia  
 

 A metodologia sob a qual que este projeto se desenvolveu sustenta-

se numa abordagem de investigação-ação, na medida em que desenvolvemos 

um ciclo contínuo de observação – reflexão/avaliação – planificação – ação. 

Em primeiro lugar, descreveremos e fundamentaremos as opções 

metodológicas que suportaram a investigação. Seguidamente, far-se-á a 

caraterização do contexto em que decorreu a intervenção. Posteriormente, 

serão clarificados os fundamentos da intervenção didática pela qual optámos 

para a realização das tarefas, e descreveremos o modo como foram 

analisadas. Finalizaremos com a análise dos dados gerados e a discussão dos 

resultados obtidos. 

 Todo o trabalho foi desenvolvido em dinâmica diádica, entre nós e a 

minha colega Ana Sofia Rodrigues, assumindo também aqui a colaboração e 

cooperação, um papel preponderante no sucesso do projeto que nos 

propusemos realizar.  

3.1. Contextualização do projeto  

   
 Este projeto de investigação-ação foi desenvolvido na escola “Entre 

amigos”, pertencente ao concelho de Aveiro. Em redor da escola, estão 

situados diversos recursos da cidade, nomeadamente, o tribunal, a GNR, o 

Parque Infante D. Pedro, supermercados, o Museu, a Sé Catedral, o Hospital 

Distrital de Aveiro, os Correios, o Estabelecimento Prisional e a Universidade. 

3.1.1. A Escola 

 

 A escola é composta por dez salas, dois gabinetes, uma sala de 

laboratório, outra de expressões/oficina e dois balneários. O espaço 

exterior/recreio é constituído por um campo de futebol e zonas cobertas com 

acesso a mesas de ping-pong; existe ainda uma pequena horta com duas 

árvores, mas não plantadas pelos alunos, plantaram sim algumas leguminosas.  

 

 



 

 

 

34 

 

3.1.2. A Resenha do Projeto Educativo 

  

 O agrupamento de escolas onde se insere a escola “Entre Amigos” 

declara no seu projeto educativo, que procura responder aos novos desafios 

apresentados pela sociedade atual, que exigem uma reflexão apropriada.  

O lema desta escola é: “Uma escola, uma família”, caraterizado como o 

‘cartão de identidade’ do projeto educativo, que visa garantir a estabilidade, o 

equilíbrio físico e emocional de todos os seus membros, bem como a promoção 

da qualidade dos serviços prestados a toda a comunidade. 

Do projeto educativo do Agrupamento de Escolas de Aveiro (AEA) fazem 

parte os seguintes objetivos: 

- Promover a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem, 

ressaltando a verdadeira importância do mérito escolar, encorajando os alunos 

ao não abandono escolar provindo de um sentimento de responsabilidade e 

envolvendo as famílias no acompanhamento escolar das crianças; 

- Potenciar o rigor e o profissionalismo do desempenho, visando uma 

melhor ação por parte dos diversos órgãos e estruturas intermédias;  

- Alcançar o reconhecimento da comunidade e ser seu parceiro 

estratégico, permanecendo em contacto com a comunidade, assim como 

aperfeiçoar a divulgação das atividades desenvolvidas pelo Agrupamento;  

- Trabalhar as várias dimensões da cidadania, dando enfoque para a 

educação para a saúde e sexualidade, valorizar as atitudes inclusivas no 

sentido de respeitar a diferença;  

- Melhorar o aspeto e a funcionalidade das infraestruturas, com o intuito 

de potencializar o seu trabalho. 

Todos os objetivos enumerados pretendem melhorar não só a 

aprendizagem das crianças que desta escola fazem parte, como também 

realçar a importância da intervenção da sociedade nos seus projetos. 
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3.1.3.  A Turma  

 

A turma é constituída por vinte e seis crianças de idades compreendidas 

entre os oito e os nove anos, tratando-se de um grupo bastante homogéneo, no 

que refere ao nível de aquisições académicas.   

 De forma geral, a turma é bastante ativa, motivada e interessada nas 

diversas áreas curriculares.   

  Na turma não existem alunos com necessidades educativas especiais, 

contudo existem dois com algumas dificuldades de aprendizagem. 

 Na sua maioria, as crianças proveêm de meios bastante favorecidos 

com condições socioeconómicas de nível médio/alto.  

Todas frequentaram a Educação Pré-escolar.  

O nível de habilitações literárias dos pais e mães das crianças varia 

entre o o 9º Ano ano e o doutoramento, sendo que a grande maioria frequentou 

o ensino superior.  

 

3.2. Procedimentos metodológicos 

 

3.2.1 Identificação e delimitação da problemática  

 

 Ao longo deste projeto, trabalhámos a aprendizagem cooperativa, com 

base na promoção de trabalhos de grupo entre as crianças. Esta escolha 

resultou do conhecimento que tivemos da turma através de outra díade que 

integrava o mesmo grupo de supervisão a que pertencíamos, que trabalhou 

com a mesma turma durante o primeiro semestre. As colegas caraterizavam a 

turma como um grupo competitivo, junto de quem seria importante desenvolver 

a cooperação e a colaboração entre pares, investindo numa organização de 

grupos que garantisse mais heterogeneidade na respetiva constituição, de 

modo a enriquecer as interações pela diversidade.  

Inicialmente, ao longo das três primeiras semanas, foi possível constatar 

que se tratava de um grupo de crianças com personalidades bastante 

vincadas, embora em alguns momentos (quase) todas cooperassem, 

complementando-se, procurando atingir sucesso que de algum modo tinha sido 
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sugerido a turma. Logo nestes primeiros tempos, verificámos que existia já 

alguma entreajuda no grupo, de algumas crianças para com os colegas com 

mais dificuldades na resolução e compreensão de exercícios; nessas crianças, 

notava-se o gosto que tinham em desempenhar esses papéis; contudo, em 

desafios mais individualizados, ficava evidente um forte sentido de 

competitividade.  

 Enfatizando o significado de colaboração e cooperação, Panitz (citado 

por Freitas & Freitas, 2003, p.22) afirma que a “colaboração é uma filosofia de 

interação e estilo de vida pessoal, enquanto cooperação é uma estrutura de 

interações desenhada com o fim de facilitar o cumprimento de um objetivo ou 

de um produto final”. 

 O objetivo que nos norteou, foi interligando ambos os conceitos, 

contribuir para um ambiente harmonioso que favorecesse o bem-estar e a 

disponibilidade para a aprendizagem, por parte de todas e cada uma das 

crianças; e a entreajuda entre elas. 

 A aprendizagem cooperativa, temática pela qual optámos, foi, pois, 

desenvolvida ao longo do semestre, resultando em aspetos bastante positivos 

na turma; porém, inicialmente foi complexo promove-la, devido à dificuldade na 

reorganização dos grupos pré-existentes, formados espontaneamente (e nem 

sempre assegurando a compartilha de saberes, competências e forças 

complementares entre si). 

 As pesquisas bibliográficas sobre o tema, bem como o apoio valioso do 

docente titular da turma, ajudaram-nos a criar diferentes tarefas e dinâmicas a 

desenvolver com a turma, envolvendo os diversos conteúdos curriculares; 

aplicámos diversas estratégias, de modo a realçar a importância do trabalho de 

grupo, e de valorizar a participação de cada um dos colegas, nomeadamente, a 

criação de regras de funcionamento emergentes das vivências do próprio 

grupo, e com ele acordadas. 

 Uma das iniciativas que emergiu, foi o estabelecimento de um sistema 

de pontuação a atribuir em função das ações praticadas pelas crianças ao 

longo do dia, e do qual resultavam enunciados, escritos pelas crianças nos 

seus próprios cadernos. 

 Esta avaliação era partilhada e assinada pelo Professor e pelo 

Encarregado de Educação. Em grande parte das vezes, observámos 
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mudanças significativas e positivas no comportamento das crianças, na 

sequência do exercício de autoavaliação assim dinamizado. 

  Criámos também uma ficha de auto e hetero-avaliação, destinada a 

cada grupo, para aplicação no final de cada dia; contudo, esta não foi aplicada, 

porque o tempo se tornou escasso. Porém, será sem dúvida algo a aplicar num 

futuro profissional.  

 Promover e apoiar o funcionamento dos grupos de trabalho não foi uma 

tarefa simples. Antes de mais, houve, que optar por diversos métodos para a 

formação dos grupos, de modo a garantir condições para enriquecimento pela 

diversidade e pela entreajuda e relações interpessoais positivas; ao longo do 

tempo, compreendemos que esse era o ponto de partida para alcançar um bom 

desempenho, tanto a nível individual como coletivo, porque cada elemento 

trabalhava para um objetivo comum, através de um bom clima relacional e 

partilha de ideias e conjugação de esforços, criando-se uma sinergia que 

convergia para os bons resultados do grupo.   

3.2.2. Objetivos do Projeto  

 

Tal como todos os projetos, também este pretende concretizar 

determinados objetivos, alinhados com a temática escolhida. 

 

 Objetivo geral:  

- Promover práticas de aprendizagem cooperativa no grupo. 

 

 Objetivos especificos: 

- Contribuir para o estabelecimento de relações positivas dentro dos grupos e 

na turma em geral; 

- Promover a entreajuda dentro do grupo; 

- Desenvolver a capacidade de participação na apresentação dos trabalhos 

realizados pelo grupo, e no esclarecimento de dúvidas. 

 De uma forma geral, tanto o objetivo mais abrangente, como os objetivos 

específicos, foram cumpridos, talvez não com tanta ênfase como desejaríamos, 

mas verificámos mudanças acentuadas nos comportamentos das crianças, 
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sobretudo no respeito para com os elementos do grupo e os restantes colegas, 

esperando pela sua vez de falar e escutando com atenção a opinião do outro. 

 Mesmo as crianças mais tímidas foram perdendo o receio de apresentar 

as suas opiniões durante o trabalho de grupo, como também na apresentação 

oral do mesmo. Houve dois casos que foram, sem dúvida, os mais complexos 

nesta matéria, mas conseguiram ultrapassar-se as dificuldades que as crianças 

sentiam, não na totalidade, mas verificou-se uma grande evolução. 

 Todos os progressos tornaram-se possíveis no seio de cada grupo, pelo 

facto das crianças se terem tornado mais responsáveis e críticas, melhorando 

em cada tarefa que realizavam; foi notória a compreensão face à que 

compreenderam a verdadeira importância de todos os membros do grupo 

partilharem e colaborarem nas atividades. 

 Na questão da atribuição das pontuações, inicialmente as crianças 

valorizavam as amizades mais próximas, e não faziam propriamente a 

apreciação do trabalho/produto apresentado, mas à medida que as semanas 

iam decorrendo, essa atitude mudou, e conseguiram separar estes aspetos, 

tornando-se mais justas e coerentes. 

 Mesmo as análises feitas pelos grupos perante a apresentação de um 

trabalho de um dos grupos, revelaram-se mais ricas e produtivas: face às 

pequenas experiências/tarefas que lhes íamos propondo, tornaram-se 

gradualmente mais críticas e conscientes nas suas intervenções. 

 

3.2.3. Formulação da questão norteadora das iniciativas realizadas 

 

 Sendo fulcral a existência de uma questão-problema que ajudasse a 

focalizar e organizar as ideias que se podiam explorar e desenvolver em torno 

desta temática, formulámos a seguinte questão: O método de aprendizagem 

cooperativa influencia positivamente os níveis de implicação dos alunos no seu 

processo de ensino-apredizagem? 

  

 A partir desta questão, procurámos compreender como e até que ponto 

os alunos estavam implicados nas tarefas propostas, e caso não estivessem 

implicados, buscámos compreender porque é que isso acontecia, no contexto 
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das relações de cooperação e entreajuda existentes no próprio grupo, 

elencando os fatores que entendíamos estarem associados à presença / 

ausência de Implicação. 

  3.2.4 Investigação-Ação  

 

 Este projeto baseou-se nas dinâmicas previstas numa metodologia de 

investigação-ação (I-A). A expressão “I-A” combina ação com investigação, 

num ciclo que abrange desde a avaliação das competências e aprendizagens, 

ao processo de implementação de estratégias de ensino e aprendizagem e aos 

resultados alcançados, para com esses dados de avaliação iniciar novo ciclo 

de I-A. 

No caso do projeto que este relatório apresenta, a metodologia de “I-A” 

que desenvolvemos implicou o recurso a estratégias de ação relacionadas com 

a temática em estudo - a aprendizagem cooperativa. 

Vilelas (2009) refere que a I-A implica “planear, observar, agir e refletir 

de maneira mais consciente, mais sistemática e mais rigorosa do que fazemos 

na nossa experiência diária” (p.196).  

Bogdan e Biklen (1994) complementam esta ideia, afirmando que a I-A 

“é um tipo de investigação aplicada no qual o investigador se envolve 

activamente na causa da investigação” (p.293).   

São inúmeras as vantagens na I-A, nomeadamente, a identificação 

facilitada dos problemas/situações a investigar, porque se trata de um contexto 

conhecido do investigador. Também a avaliação e a superação dos problemas 

existentes, não é designada como uma tarefa complexa para o investigador, 

porque poderá intervir: 

- Realizando reflexões - que no nosso caso em particular foram 

semanais, versando o modo como tinham corrido as atividades, os pontos 

positivos e os aspetos a melhorar; acreditamos que contribuíram para uma 

otimização da intervenção no contexto em questão; 

- Existência de uma constante interação com os participantes, incluindo 

a observação naturalista e sistemática, com o intuito de melhorar os processos 

de aprendizagem em curso; 
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- Trata-se de um estilo de investigação apelativo, envolvendo a prática, 

que por sua vez conduz a um melhoramento das condutas em presença; 

- É perfeitamente exequível em contextos de formação contínua de 

docentes, auxiliando-os no desenvolvimento dos seus conhecimentos, e 

contribuindo para a melhoria do seu desempenho.  

  

Desafios na I-A: 

- O seu rigor não é comparável à investigação científica; 

- Não trata objetivos gerais, mas sim momentâneos; 

- A amostra é sobretudo limitada e não-representativa; 

- Não prossegue além da resolução de problemas realistas; 

- Não possibilita o controlo das variáveis independentes; 

- Os seus resultados não são generalizáveis (Roque, 2010) 

 

 

3.2.5 Técnicas e instrumentos de recolha de dados 

  

Delimitada a questão-problema, é estritamente necessário saber quais 

as estratégias a usar para a recolha de dados empíricos. Segundo Lantorre 

(2003, citado por Coutinho, 2016), cabe então ao professor/investigador, 

Recolher informação sobre a sua própria acção ou intervenção, no 

sentido de ver com mais distanciamento os efeitos da sua prática letiva, 

tendo, para isso, que refinar de um modo sistemático e intencional o seu 

“olhar” sobre os aspectos acessórios ou redundantes da realidade que 

está a estudar, reduzindo o processo a um sistema de representação 

que se torne mais fácil de analisar, facilitando, assim, a fase da reflexão 

(p. 370). 

Como tal, a nossa investigação exigiu que aplicássemos determinadas 

técnicas, nomeadamente, a recolha de dados através de entrevistas 

semiestruturadas, utilizadas no final das intervenções com questões 

direcionadas especificamente para a temática que abordámos. Dessas 
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entrevistas, cinco foram idênticas, destinadas a cada um dos cinco grupos de 

crianças, e uma diferente, destinada ao Professor; fizemos a gravação das 

entrevistas em suporte de vídeo e áudio. 

A observação direta e naturalista em que o “investigador observa o que 

acontece “naturalmente” (Coutinho, 2016, p.138), fez também parte das 

técnicas utilizadas, tal como a análise documental. 

Os diversos produtos resultantes dos trabalhos realizados pelos alunos, 

em resposta às propostas que lhes endereçámos, a atividade no exterior sobre 

as unidades de medida, a visita ao herbário da Universidade de Aveiro e a 

plantação de amores-perfeitos, atividade pedagógico-didática com diversas 

componentes, desde a plantação propriamente dita, ao registo escrito das 

diversas fases, bem como do bilhete de identidade da planta, envolvendo as 

diferentes áreas de conteúdo curriculares, foram a um tempo contexto e 

resultado, que serviram para fundamentar a intervenção e de suporte á 

avaliação / reflexão sobre a prática pedagógica e sobre o nosso próprio 

desempenho. 

No Quadro 2 podem ver-se o conjunto de técnicas e instrumentos 
passíveis de utilização em I-A: 

 

INSTRUMENTOS 
(lápis e papel) 

ESTRATÉGIAS MEIOS AUDIO-VISUAIS 

 Testes  Entrevista  Vídeo 

 Escalas 
 Observação 

participante 
 Fotografia 

 Questionários 
 Análise documental 

 Gravação áudio 

 Observação Sistemática  Diapositivos 

Quadro 2 - Técnicas e Instrumentos para Investigação-Acção (fonte: 
Coutinho, 2016, p.371). 
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3.2.5.1. Observação direta/naturalista e participante  

 

 Como primeira abordagem acerca da observação, Coutinho (2016) 

afirma que, “através da observação, o investigador consegue documentar 

atividades, comportamentos e caraterísticas físicas sem ter de depender da 

vontade e capacidade de terceiras pessoas (p.136)”. 

 

Complementando a visão anterior, Estrela (1994) afirma que a 

observação “tem como objetivo fixar-se na situação em que se produzem os 

comportamentos, a fim de obter dados que possam garantir uma interpretação 

“situada” desses comportamentos” (p.18). 

Comprovando ambas as perspetivas, numa fase inicial, durante as três 

primeiras semanas de intervenção, eu e a minha colega Sofia praticámos 

observação naturalista, o que determinou a nossa compreensão acerca do 

modo de interação do professor para com a turma, do trabalho desenvolvido na 

sala de aula, dos métodos utilizados pelo docente, da interação da turma para 

com o professor e vice-versa, fundamentando a definição do nosso papel e do 

modo como deveríamos intervir no contexto de sala de aula, com esta turma e 

este docente em particular.  

Esta primeira fase foi fundamental, no sentido em que nos ajudou a 

sintonizar com o grupo de crianças, o adulto, as famílias das crianças, e a 

comunidade educativa em geral: a observação e respetivo registo foram 

suporte para a planificação das intervenções que levámos a cabo. 

Através da visão de Estrela (1994), tornou-se para nós experiência 

concreta que, para o professor “poder intervir no real de modo fundamentado, 

terá de saber observar e problematizar (ou seja, interrogar a realidade e 

construir hipóteses explicativas). Intervir e avaliar serão acções consequentes 

das etapas precedentes” (p.26). 

Em suma, a observação foi uma ação que continuamente realizámos 

com o objetivo de fundamentarmos as planificações, documentarmos os 

processos em curso e os resultados alcançados, e suportarmos a avaliação / 

reflexão, com vista a concretizarmos novas planificações, intervenções, 

avaliações / reflexões... num cilco contínuo.  
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3.2.5.2. Registo de observação - notas de campo  

  

 As notas de campo não se destinam somente a registar as ocorrências 

do momento, mas sim a apoiar a reflexão aprofundada sobre o real, a 

documentar todos os acontecimentos decorridos num determinado instante, 

incluindo as reflexões em simultâneo com a Prática.  

Erickson afirma que o registo de dados “é aquilo em que se trabalha 

enquanto se interpreta. Uma investigação sem um registo de dados rico em 

pormenores é simplesmente uma invenção” (Graue & Walsh, 2003, p.173). 

 Na perspetiva de Bogdan e Biklen (1994), as notas de campo são 

caraterizadas pelo “relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, 

experencia e pensa no decurso da recolha e reflectindo sobre os dados de um 

estudo qualitativo” (p.150). 

Da nossa experiência, são extremamente pertinentes as três primeiras 

regras do trabalho em campo propostas por estes autores: “Registe. Registe. 

Registe” (Bogdan e Biklen (1994)). 

 Contudo, também é de extrema importância complementar estes 

registos com dados de outras fontes, por exemplo, análise dos produtos das 

crianças, ou entrevistas (informais ou formais, estruturadas ou 

semiestruturadas), enquanto base para uma intervenção futura. Segundo 

Jessor (1996), é fundamental iniciar o quanto antes o registo, ou seja, a partir 

do momento que se inicia o trabalho em campo, em que estamos inseridos nos 

contextos, pois certamente faremos muitas descobertas através deste registo. 

Tal como o autor sugere, pudemos fazer descobertas e sobretudo 

evoluções bastante pertinentes face aos registos elaborados inicialmente e 

comparando-os com os das semanas seguintes; ainda, verificámos que: “cada 

registo de dados será diferente, do mesmo modo que cada projecto de 

investigação é único, mas um bom registo de dados será sempre bem 

organizado, ou seja, será sempre facilmente acessível, flexível, e acessível de 

muitas maneiras” (Graue, & Walsh, 2003, p. 174). 

Sendo o registo um instrumento fulcral na recolha de informação, é 

fundamental não o desvalorizar, ou seja, efetuar sempre registos desde 



 

 

 

44 

 

possíveis atividades a propôr através dos interesses da criança, até sobre 

aquilo de que não gostam, o que não correu bem, e apurar qual a melhor forma 

para colmatar uma determinada situação, sempre com o intuito de fazê-lo em 

conjunto, escutando ativamente a opinião do grupo. 

 

3.2.5.3. A entrevista semiestruturada 

 

As entrevistas, como já antes referido, fazem parte dos instrumentos de 

recolha de dados utilizados nesta metodologia.  

Na perspetiva de Estrela (1994), as entrevistas consistem “na recolha de 

dados de opinião que permitam, não só fornecer pistas para a caraterização do 

processo em estudo, como também conhecer, sob alguns aspectos, os 

intervenientes do processo” (p.342). 

As entrevistas podem ser abertas, fechadas ou mistas; as que 

realizámos foram abertas, porque pretendíamos saber a opinião de cada aluno 

e do professor acerca da importância do trabalho cooperativo, de uma forma 

livre, de modo que cada um pudesse desenvolver o seu pensamento sobre 

esse assunto, sem que houvesse lugar a, inadvertidamente, influenciarmos 

com os nossos juízos e opiniões. 

Conduzimos a entrevista aos alunos numa dinâmica de focus group, 

porque acreditámos que, desse modo, estaríamos a dar continuidade à 

promoção da cooperação entre as crianças, aumentando a probabilidade de 

criar uma sinergia de grupo, que enriquecesse as respostas que viessem a 

emergir. Queríamos conhecer as suas preferências, aquilo que menos as 

motivou, e que sugerissem estratégias para melhorar atividades; estas 

propostas das crianças enriquecerão a nossa prática futura, mas temos 

também a certeza de que terão aplicação prática pelo Professor cooperante 

com este mesmo grupo, oferecendo a estas crianças a oportunidade de 

experienciar que a sua opinião foi tida em consideração pelos adultos com 

quem interagem no dia-a-dia na escola. 

Para Kumar (2011, citado por Coutinho, 2016, p.143), “o focus group 

visa explorar percepções, experiências ou significados de um grupo de 
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pessoas que têm alguma experiência ou conhecimento em comum sobre uma 

dada situação ou tópico”. 

As crianças falaram, pois, livremente daquilo que lhes deu prazer 

realizar e demonstraram conhecimento próprio e capacidade de reflexão, ao 

responderem de forma criteriosa a algumas das questões feitas. As entrevistas 

foram gravadas em áudio e vídeo, um grupo de cada vez, resultando num total 

de cinco entrevistas a crianças e uma ao professor, como já referimos; todas 

foram criteriosamente transcritas, procurando agir como propõe Coutinho 

(2016): 

Da parte do investigador importa assegurar que tudo o que acontece é 

discutido e deve ser registado detalhadamente. O ideal é fazer a 

gravação (em vídeo ou áudio) das sessões podendo para o efeito pedir 

a colaboração de alguém que assista (p.143). 

Graças às tecnologias de que hoje dispomos, é possível e bastante 

viável a utilização de programas gratuitos, disponíveis na Internet. Assim, a 

minha colega de díade gravou as respostas que os alunos deram às questões 

através de um programa específico, que permitiu também a sua transcrição em 

simultâno no telemóvel, o que sem dúvida facilitou os nossos registos e 

subsequente análise. 

 O Quadro 3, adaptado de Teddlie e Tashakorri (2009, citados por 

Coutinho, 2016, p.145), representa os pontos fortes e fracos na aplicação da 

entrevista e do focus group: 
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Estratégia Pontos fortes Pontos fracos 

Entrevista 

Boa para avaliar atitudes e 
muitas outras variáveis do foro 
socio afetivo. 

Permite que o investigador 
ajuste as questões no decurso 
do processo. 

Pode fornecer informação em 
profundidade. 

As entrevistas face a face são 
dispendiosas e requerem 
muito tempo. 

Podem ocorrer reações à 
presença do entrevistador. 

A análise de dados pode ser 
complexa e exigir muito 
tempo. 

Focus 
Group 

Bom para explorar novas ideias. 

Permite o estudo da forma como 
os participantes interagem uns 
com os outos. 

Permite sondar opiniões. 

Pode ser dispendioso e difícil 
de organizar. Pode ser 
monopolizado por um ou dois 
participantes. 

Suscetível de enviesamentos 
por parte do moderador. 

 

Quadro 3 – Pontos fortes e fracos das principais estratégias de recolha de 

dados em CSH. 

 

 Na nossa prática, os pontos fortes sobrepuseram-se aos fracos, pois 

como referimos anteriormente, a aplicação que usámos no telemóvel para 

realizar a entrevista facilitou-nos imenso o seu registo e análise. 

 

 

3.2.5.4 Análise Documental 

  

Coutinho (2016) afirma que a análise documental é centrada “na 

perspetiva do investigador e implica uma pesquisa e leitura de documentos 

escritos que se constituem como uma boa fonte de informação” (p.370). 

 No desenvolvimento deste projeto, uilizámos diversos documentos, 

nomeadamente a Organização Curricular e Programas do 1º CEB do Ministério 

de Educação e da Ciência português. 

 Consultámos também o Projeto Curricular de Turma e o Projeto 

Educativo de Agrupamento, documentos estes utilizados sobretudo para a 

caraterização da realidade pedagógica.  
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 Para além destes documentos, foram vários os livros e artigos utilizados 

para a fundamentação da temática em estudo, fundamentando a sua 

importância e as suas vantagens face à promoção do processo de 

aprendizagem das crianças. 

 A utilização e análise destes documentos foi fulcral para desencadear 

uma intervenção que pretendíamos que fosse rica e bem fundamentada, que 

eventualmente trouxesse vantagens para todos os envolvidos primordialmente, 

as crianças, e permitiu colmatar alguns obstáculos emergentes. 

Importa salientar o enorme valor que constituíram as sugestões e 

propostas do docente cooperante, que resultaram sempre numa muito mais 

fácil resolução das dificuldades que iam surgindo. 

 

 

3.3 Processo Desenvolvido  

  

3.3.1. Dimensões transversais 

 

 Procurámos, ao longo de todo o processo de investigação-ação, 

desenvolver uma atitude experiencial, cuidando intervenções que se 

caracterizaram por atenção, respeito e confiança pela e na criança, em si 

mesma, nos processos que experienciava, e nos seus produtos. A atenção aos 

sinais de bem-estar emocional e de implicação na criança estiveram sempre 

presentes, regulando a nossa ação, num contínuo feedback sobre o modo 

como estávamos a responder às necessidades, interesses e motivações de 

todas e cada uma das crianças do grupo.  

Assim, a nossa atenção, traduzida em observação e escuta ativa, 

centrou-se nos indicadres que a criança nos mostrava, e que nos informavam 

sobre a medida em que estávamos a promover e garantir o seu Bem-estar 

Emocional e a sua Implicação no contexto. Procurámos, pois, continuamente, 

indicadores de BEE: abertura e recetividade, flexibilidade, autoconfiança e auto 

estima, assertividade e resiliência, vitalidade, tranquilidade, alegria e ligação 

consigo própria; e de Implicação: concentração, energia, complexidade e 
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criatividade, expressão facial e postura, persistência, precisão, tempo de 

reação, expressão verbal e satisfação 

 

 A nossa atenção centrou-se também em cinco dimensões do contexto, 

que sabemos serem cruciais para uma gestão que resulte em BEE e 

Implicação e, portanto, em aprendizagem de nível profundo: o clima relacional 

no grupo, a organização do espaço e das dinâmicas em curso, a oferta 

disponível e a disponiblizar para as crianças realizarem as suas atividades no 

contexto, as oportunidades de livre iniciativa que procurámos otimizar, dentro 

das circunstâncias em que todos nos movíamos, e o nosso próprio estilo 

educador, operacionalizado através das nossas iniciativas para promover a 

autonomia das crianças, para dialogarmos expriencialmente com elas 

(atendendo e respondendo empaticamente à sua experiência interna) e para 

estimularmos a sua ação, pensamento e comunicação. 

 De seguida, descrevemos os principais aspetos práticos de que a nossa 

intervenção se revestiu. 

 

As mesas e cadeiras na sala de aula estavam inicialmente distribuídas 

em três filas. Nós, alunas estagiárias, permanecemos nos primeiros dias no 

fundo da sala, observando as estruturas disponíveis, e as dinâmicas em curso, 

incluindo a relação entre as crianças e entre o professor e os alunos, e vice-

versa. 

Na primeira semana de intervenção, as atividades que elaborámos para 

a turma eram de um caráter simplista: pretendíamos principalmente testar as 

nossas capacidades para interagir e “chegar” às crianças, de forma a 

iniciarmos gradualmente o nosso papel interventivo no contexto, com o objetivo 

de promover uma aprendizagem cooperativa. 

 Uma atividade que a turma costumava fazer, e que se revelou um bom 

campo de atuação inicial para nós, foi: todas as segundas-feiras, os alunos 

redigiam no caderno as novidades do seu fim-de-semana e quem quisesse 

partilhava com a turma. Este momento ofereceu-nos muitas vezes ‘espaço’ 

para intervenções iniciais e exploratórias. 

 As atividades iniciais eram projetadas no quadro interativo ou transcritas 

no quadro de giz, para que todos tivessem acesso a elas e pudessem registá-
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las no caderno diário; após algum tempo para o registo feito pelas crianças, 

perguntávamos quem queria ir para o quadro responder à questão em causa. A 

certa altura, apercebemo-nos de que eram sempre os mesmos alunos a 

participar; para contrariar essa situação, solicitámos a quem não tinha colocado 

o dedo no ar, que se dirigisse ao quadro; inicialmente, essas crianças 

rejeitavam o ‘convite’, mas incentivámo-las a ir e ajudámo-las a resolver o 

exercício no quadro, o que pareceu aumentar a sua confiança.  

Uma das maiores dificuldades que sentimos, foi em explicar o modo de 

resolução do exercício a partir do quadro para toda a turma; era bastante mais 

fácil fazê-lo apenas para a criança que permanecia a nosso lado; a diversidade 

que caraterizava o grupo aumentava a exigência da tarefa que enfrentávamos. 

Mais tarde criámos algumas estratégias que permitiram realizarmos esta tarefa 

com mais facilidade e qualidade, do nosso ponto de vista. 

 Após alguns exercícios resolvidos individualmente, partimos para a 

organização de pequenos grupos, associando os pares mais próximos entre si, 

no espaço-sala. 

 As crianças realizaram também alguns trabalhos manuais de forma 

individual, nomeadamente alusivos ao Dia dos Namorados, às máscaras de 

Carnaval, ao Dia da Mãe, à Páscoa e ao Dia do Pai. 

 Elaborámos alguns materiais para utilização na sala de aula, não só 

instrumentos utilizados especificamente em algumas atividades, como também 

cartazes sobre determinados conteúdos abordados.  

Disponibilizámos também alguns vídeos para facilitar a compreensão 

das matérias, e disponibilizámos tempo para debates, nomeadamente sobre o 

álcool, as drogas e os primeiros socorros. 

 Iniciando os trabalhos de grupo, optámos por duas estratégias para a 

respetiva seleção: na primeira, procedemos ao processo de nomeação de 

cinco crianças que teriam a responsabilidade de escolher os colegas com 

quem formariam grupo; como verificámos que as crianças escolhiam aquelas 

com quem habitualmente sentiam mais afinidade / brincavam, implementámos 

uma segunda estratégia, de modo a garantir a diversidade nos grupos, e ao 

mesmo tempo, a favorecer um ambiente descontraído, de relação e interação 

positiva na turma: à entrada da sala, a Sofia ofereceu a cada criança um saco 

de rebuçados de fruta, de modo que, uma-a-uma, sem poderem ver o conteúdo 
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do saco, retiravam um rebuçado de fruta; estes, estavam previamente contados 

por nós, de modo que havia o número e diversidade suficiente para formar um 

grupo de ananases, um grupo de laranjas, de cerejas, etc., de modo que cada  

mesa passava a corresponder a uma fruta. Inicialmente, as crianças 

manifestaram alguma insatisfação face ao resultado, porque prefeririam ficar 

com os colegas ‘de sempre’; mas, de um modo geral, estas situações foram 

sendo ultrapassadas, com as crianças a disponibilizarem-se para cooperar com 

os colegas de grupo, salvo duas trocas que sentimos necessidade de fazer; 

realçamos que não foram imediatas, de modo a dar oportunidade aos alunos 

de se relacionarem como o novo grupo. Porém, acabámos por concluir, em 

acordo com o professor cooperante, que seria contraproducente deixar 

permanecer esses dois grupos como estavam.  

 Após a formação dos grupos, definimos as regras de trabalho de grupo 

com a turma, bem como, a pontuação atribuída a cada uma (Figura 2). 

Verificámos que, através do processo de formulação das suas opiniões e 

construção das regras, as crianças percecionaram a real importância do 

cumprimento das mesmas. Constatámos que, deste modo, aumentou muito a 

probabilidade de as respeitarem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Regras de trabalho de grupo com a respetiva pontuação, definidas com a turma. 
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Uma das particularidades de cada grupo, era o clima de entreajuda. 

Apesar de haver poucos alunos com dificuldades mais acentuadas, pelo 

método da ‘salada de frutas inversa’, eles ficaram distribuídos, favorecendo que 

os seus colegas de grupo os auxiliassem: e foi exatamente isso que aconteceu; 

inclusivamente nas entrevistas, as crianças apontaram este como um aspeto 

bastante positivo nas atividades que vivenciaram, referindo-o tanto aqueles que 

ajudaram como aqueles que receberam ajuda. Este foi um dado que muito nos 

gratificou. 

 Nem todos os grupos funcionavam na sua plenitude, pois houve alguns 

a quem foi necessário chamar a atenção para que funcionassem de modo mais 

eficaz; esta chamada de atenção foi acompanhada da retirada de alguns 

pontos e resultou num melhor desempenho do grupo. 

 A cada trabalho feito e apresentado à turma, eram atribuídos pontos 

consoante os seguintes parâmetros: dicção do grupo, postura, trabalho 

desenvolvido propriamente dito, e cumprimento das regras; os pontos obtidos 

eram atribuídos pelos restantes grupos de trabalho, por nós/professoras 

estagiárias, e pelo docente. Verificámos que esta questão da pontuação fez 

toda a diferença, porque as crianças a respeitavam evidenciando-se de 

imediato melhorias no comportamento e no final, bons produtos. 

Dependendo das atividades desenvolvidas por cada grupo, a sua 

implicação era diferente, pois havia preferências por determinadas áreas de 

conteúdo.  

Contudo, pudemos notar que o facto de trazermos materiais diferentes 

para a sala suscitava um interesse acrescido, mais notório nas atividades da 

casa das histórias (Figura 3), da confeção das bolachas (Figura 4), e do BI das 

plantas e dos animais (Figura 5). 

 



 

 

 

52 

 

 

 

Figura 3- Criação de uma história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Confecção das bolachas 
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Para além da 

existência das pontuações e das regras, também foram aplicados cartões com 

diferentes cores, o verde “+5”, o vermelho “-5” e o amarelo “Atenção!”; ao 

segundo amarelo recebido, seria mostrado um vermelho ao grupo. 

Diariamente, todos os pontos ‘ganhos’ eram escritos num pequeno cartaz 

afixado na sala de aula (Figura 6). 

 

 

 Figura 6- Cartaz com pontuações dos cartões. 

   

 O grupo vencedor teve direito a medalhas construídas por nós, por 

sugestão do professor; verificámos que sim, resultou bem termos atribuído uma 

recompensa ao grupo que alcançou a mais elevada pontuação, apesar de não 

termos enfatizado demasiado essa “vitória”, de modo que toda a turma 

Figura 5- Preenchimento do BI das plantas. 
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percebesse que estavam todos de parabéns pelo seu esforço. Como forma de 

acentuar esta conclusão e para felicitar a turma por todo o esforço e empenho 

ao longo do nosso período de intervenção, fizemos um bolo que partilhámos 

com as crianças no nosso último dia de intervenção. O clima que se criou 

deixou claro como foi importante marcar este “último” momento com um 

mimo/aconchego que agradeceu e valorizou tudo aquilo que concretizaram.  

3.3.2. Atividade Casa das Histórias  

   

 Esta atividade consistiu na elaboração de uma história criada somente 

pela imaginação de cada grupo, a partir de cinco cartões que continham partes 

de uma história. Elaborámos uma caixa que continha diversos cartões, 

diferenciados segundo diversas cores, uns com introduções, outros com 

desenvolvimentos, outros com personagens, outros com tempos e, por último, 

alguns com descrições de diferentes espaços. Cada conjunto de introdução, 

desenvolvimento, personagens, tempo e espaço, era passível de ser 

organizado com sentido.  

 Após cada grupo recolher cinco cartões diferentes, procedeu ao conto 

da história. Depois de cada uma das cinco histórias ter sido criada e corrigida 

por uma de nós, cada elemento do grupo participou na respetiva redação e 

ilustração numa folha A3, tendo desenhado como pano de fundo, uma 

passagem da história para apresentarem à turma. 

 Nesta atividade, a pontuação era atribuída de acordo com o texto mais 

criativo, respeitando-se o cumprimento das regras de trabalho de grupo, tal 

como em todos os outros trabalhos. 

 O resultado foi deveras interessante. As crianças foram bastante 

detalhadas nos pormenores fictícios que emprestaram a cada história.  

 O único obstáculo identificado foi o resultado de ritmos de trabalho muito 

distintos. Para enriquecer a atividade e evitar ‘tempos mortos’, desenvolvemos 

com os grupos que iam terminando, atividades relacionadas com a história que 

cada grupo tinha criado, sugerindo, por exemplo, que criassem questões de 

interpretação acerca da sua história, para colocar aos outros grupos. 
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3.3.3 Confecção das Bolachas  

  

 Tal como em todas as atividades/exercícios anteriormente referidos, 

também aqui foi feita uma breve introdução sobre a temática, neste caso em 

particular, sobre as medidas de massa.  

 E como forma divertida de abordá-la, decidimos introduzi-la através de 

uma receita de bolachas, sendo os próprios alunos a confecioná-las. Apenas 

dois grupos realizaram em simultâneo a receita, enquanto os restantes três 

elaboraram questões-problema acerca da mesma, que colocaram aos colegas 

dos outros grupos.  

 Uma vez que se tratou de uma atividade “totalmente” diferente do que as 

crianças estavam habituadas, por incluir o manuseamento de materiais que 

não o caderno e o lápis, mas sim a colher de pau, a balança, o recipiente de 

plástico para a massa, e ainda os ingredientes que esta confeção exigia, houve 

algum ruído na sala, que dificultou a concentração dos grupos que estavam 

responsáveis por elaborar as questões-problema. 

 Mas o mais importante desta atividade, era que todos realizassem a 

receita, compreendessem a noção de medidas de massa, usufruíssem do 

prazer de comer as bolachas que eles próprios tinham confecionado e de um 

momento de confraternização, terminando o dia em plenitude. 

 

3.3.4. Apresentação do BI das Plantas e dos Animais    
  

 Através de pesquisas feitas a partir dos computadores da sala e da 

escola, cada grupo concretizou uma pesquisa sobre uma planta e um animal à 

sua escolha, tendo depois elaborado o respetivo BI, com indicação da sua 

origem, nome científico, caraterísticas e curiosidades, entre outros aspetos; 

este BI foi apresentado à turma; a apreciação do trabalho realizado foi 

expressa através da pontuação que os restantes grupos lhes atribuíram, 

estando em causa, a pesquisa feita propriamente dita, e o modo  como o grupo 

trabalhou nessa pesquisa, designadamente, se cumpriu as regras de trabalho 

de grupo. 

Sendo este um dos últimos trabalhos apresentado à turma, verificámos 

que, de um modo geral, os grupos apresentavam mais à-vontade, pois havia 
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uma melhor projeção de voz e uma postura mais correta perante o público que 

estava a assistir. 

Por outro lado, houve algumas discordâncias, sobretudo na escolha das 

plantas; por exemplo, num dos grupos um dos elementos não concordou com a 

planta escolhida, e mesmo procurando chegar a um acordo, para o que foi 

exigida a nossa intervenção, a criança não concordou, pelo que acabámos por 

abrir uma pequena excepção, flexibilizando e otimizando a atividade. 

  Mais tarde, o grupo reuniu-se numa sala separada, para analisar e 

refletir sobre o que se passara, sobre o seu funcionamento durante 

aquele episódio/problema, que na verdade não chegou a ser totalmente 

resolvido; no entanto, foi o único aspeto menos positivo verificado num 

grupo de trabalho, todos os outros foram ultrapassados de forma tornada 

consciente/explícita face a cada elemento no seio do seu grupo.  
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Capítulo 4- Resultados do projeto 

 

4.1. Percepções dos alunos sobre o trabalho colaborativo/cooperativo  

 

Cumprido o período de tempo de intervenção, regressámos ao contexto 

para aplicar as entrevistas de recolha de dados sobre a avaliação das vivências 

pelas crianças e pelo docente, bem como da respetiva satisfação face ao 

vivido. Outro objetivo, foi terminar alguns trabalhos desenvolvidos, 

nomeadamente o herbário. 

As opiniões dos alunos foram positivas e revelaram prazer no trabalho 

que desenvolveram no seio do grupo. Porém, houve opiniões um pouco 

distintas, porque houve grupos a assinalar que não conseguiram funcionar 

desde o início como “grupo”; contudo, também foi referido nas entrevistas que, 

ao longo do tempo, esta posição fora ultrapassada, tendo os grupos 

conseguido moderar o seu funcionamento, realizar as tarefas e alcançar os 

objetivos pretendidos, nomeadamente, garantir uma boa relação no grupo, o 

respeito por cada elemento do grupo e pelos restantes grupos, e a distribuição 

adequada das tarefas no grupo.  

Em seguida, um excerto da opinião dos alunos do grupo cinco face às 

maiores dificuldades sentidas durante o processo vivido: 

 
Estagiária: O que gostas menos de fazer quando trabalhas em grupo?  
 
I: Não nos chatearmos... 
 
R: De não nos divertirmos! 
 
C: Quando nós… quando nós temos que estar a ouvir custa um bocado, 
quando temos de ouvir as opiniões e algumas não concordamos. 
 
Estagiária: E o que é que vocês gostam menos nos trabalhos de grupo? 
 
AC: Quando não concordamos com os outros. 
 
Estagiária: Quando trabalhas em grupo com os teus colegas, o que consideras 
que é necessário fazer para melhorar o teu desempenho? 
 
R: Estar mais atenta.  
 
C: Aceitar as opiniões dos outros. 
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Um dos aspetos a realçar foi também a consciencialização sobre a 

importância de aceitar a opinião do outro. Eis alguns excertos que ilustram este 

aspeto:   

 

Estagiária: Ao longo deste ano letivo, quais os progressos e dificuldades que 
identificaste no teu grupo, face às propostas que vos foram feitas de 
trabalharem em grupo?  
 
C: Entendermo-nos umas com as outras, concordar com a opinião das outras, 
organizarmo-nos por lugares, umas para ali… 
 
C: Comportamento. 
 
I: Foi não nos ouvirmos umas às outras, porque às vezes nós não nos damos 
assim muito bem…nada, nada, nada mesmo nada bem, e tem que vir uma, 
sempre uma, dar uma ideia…  
 
M: Quando o professor está a falar nós não podemos estar a brincar. 
 
 
Estagiária: E os pontos positivos? Quais foram os pontos positivos no vosso 
trabalho de grupo?  
 
C: Chegámos a uma certa altura em que nos entendemos bem, organizámo-
nos bem, concordámos umas com as outras e o comportamento melhorou. Nós 
achamos que melhorou… 

 

As crianças revelaram de forma simples e clara, evidenciando elevada 

capacidade de análise do vivido, tanto os seus pontos fortes, como as suas 

dificuldades ao longo dos diversos trabalhos executados. 

 Muito provavelmente, sem a realização destas atividades/tarefas em 

grupo, elas teriam mais dificuldade em desenvolver esta ‘metanálise’ sobre o 

vivido,  em identificar o que poderia correr melhor ou não, perceber os porquês 

subjacentes e ainda como ultrapassar determinadas dificuldades. Escutando-se 

mutuamente, partilhando perspetivas, todos os elementos do grupo chegaram 

a um acordo. Acreditamos que este árduo percurso, foi também muito 

enriquecedor, não só no seu progresso académico, enquanto alunos, mas 

também no que refere à sua formação enquanto futuros / atuais cidadãos. 
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 Será ainda importante realçar o testemunho do docente, que foi fulcral 

para compreendermos a nossa própria intervenção, em plenitude. Na verdade, 

a sua opinião acerca da importância do trabalho cooperativo e colaborativo, 

bem como a apreciação que fez ao desenvolvimento da nossa temática e às 

diferentes estratégias que implementámos com a turma, foi fulcral para o 

desenvolvimento de futuras profissionais de Educação que tivemos 

oportunidade de experienciar durante este ano letivo.  
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Conclusões e considerações finais 

  

Neste momento quase final do processo da minha formação académica 

para o exercício da profissão docente, mas apenas o limiar da vida profissional, 

reconheço a escolha e abordagem da temática da aprendizagem e trabalho 

colaborativo e cooperativo, como a decisão certa, porque me permitiu explorar 

de modo acompanhado e apoiado – em primeira linha, pela minha colega de 

díade, depois pelo professor cooperante e pela supervisora da UA – uma 

realidade que, estou em crer, não se esgotará nunca, porque se renovará a 

cada grupo, a cada criança com quem venha a trabalhar, num processo de 

desenvolvimento profissional contínuo. 

 Esta modalidade de ensino e aprendizagem continuará a merecer o meu 

investimento, na busca de enriquecimento das oportunidades e circunstâncias 

a oferecer às crianças, de trabalharem em grupo e em equipa.  

Como ganhos mais importantes, porque transversais a todas as áreas 

de desenvolvimento e aprendizagem, identifico um mais positivo clima 

relacional na turma, em que a escuta ativa e o respeito pelo outro, a confiança 

mútua e a entreajuda, vieram progressivamente a dominar as relações 

interpessoais em presença na turma, não só nos momentos formais de trabalho 

em grupo, mas em interações informais ao longo dos dias. 

 As crianças reconheceram implícita e explicitamente, valores e condutas 

essenciais à vida em comunidade, por exemplo, durante a discussão sobre as 

regras no trabalho de grupo, no empenho na execução das tarefas por que 

eram responsáveis, no respeito pelos colegas do seu grupo de pertença e 

pelos colegas dos outros grupos. Vivia-se, de facto, um clima de cidadania 

plena, de aceitação, compreensão e apreço mútuos. 

 Também a evolução nos produtos realizados por cada grupo foi notória. 

Verificámos que isto se acentuou a partir do momento em que introduzíamos 

uma atividade que envolvesse outros materiais para além do caderno diário e 

do manual, enriquecendo-a e tornando-a mais desafiadora e contingente com 

as necessidades, interesses e motivações específicas das crianças. 

 Inicialmente, quando as crianças procediam à atribuição das pontuações 

a cada grupo, essa classificação não era feita de forma justa, pois elas tendiam 

a valorizar mais o facto de serem próximas de determinados colegas, do que 
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propriamente os produtos e desempenhos do grupo em que esses colegas 

estavam inseridos. Apreciavam sobretudo esse aspecto, e isso tornava-se 

evidente, gerando pequenos conflitos no grupo.  

Tanto eu como a minha colega Sofia, procurámos mediar estes 

comportamentos, explicando e relembrando o que era verdadeiramente 

importante nestas apresentações, que tinha sido acordado por toda a turma e 

explicitado nas “regras de funcionamento dos trabalhos de grupo”. 

Sublinhávamos que a pontuação que atribuíam aos colegas em nada deveria 

derivar ou interferir com as amizades previamente existentes; também que, se 

realmente eram amigos, iriam compreender e aceitar. Sublinhávamos como era 

fundamental que explicassem, como complemento das pontuações, quais os 

aspetos que poderiam melhorar no seu trabalho. Penso que o facto de 

construirmos com as crianças este espaço de abertura e compartilha 

proporcionou uma melhor percepção e integração acerca do que era 

pretendido. 

 No entanto, torna-se imprescindível enumerar as dificuldades sentidas, 

que motivaram a nossa procura de soluções para um desempenho otimizado 

dos grupos, nomeadamente, a falta de uma maior coordenação entre as 

crianças, o tempo de espera que resultava do facto de alguns grupos terem 

tempos de realização muito diferentes de outros, terminando as tarefas muito 

antes dos restantes, e exigindo que criássemos novas propostas, de modo a, 

por um lado, não entediar os grupos mais céleres, mas também a não perturbar 

aqueles que ainda elaboravam a atividade; sugeríamos então a realização de 

pequenas tarefas relacionadas com a central; contudo, nem sempre 

conseguíamos gerar sugestões que conseguissem provocar a implicação das 

crianças, o que gerava alguma distração e agitação na sala. Isto deixou claro 

para nós como é estritamente necessária, a existência de um “plano B”, pois ao 

longo do dia, poderá sempre surgir necessidade de o aplicar; de facto, o 

docente deverá estar sempre preparado para esta eventualidade, pesquisando, 

organizando recursos, inovando, recriando, enriquecendo o seu reportório 

pedagógico e didático. Tal como os mágicos, os professores também precisam 

de ter “uma na manga”. A profissão docente é assim mesmo, plena de 

imprevistos, sejam eles mais ou menos positivos e mais ou menos desafiantes. 
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 Também ficou em falta, a implementação da auto e hetero-avaliação, 

que deveria ter sido concretizada no final do dia, após a finalização de uma 

determinada tarefa/atividade. Destinada a cada elemento do grupo, teria como 

objetivo promover a consciencialização das crianças sobre: se respeitou os 

colegas e o professor; se participou no trabalho; se o realizou com satisfação; a 

opinião final sobre o trabalho desenvolvido. 

 As atividades motoras foram sem dúvida um ponto menos positivo, 

porque não relembrámos nem referenciámos as regras na sala antes de nos 

dirigirmos ao pavilhão gimnodesportivo da escola; aí chegadas, as crianças 

rapidamente se dispersaram e tinham dificuldades em escutar o que 

tentávamos transmitir-lhes. Isto poderia ter sido prevenido se tivéssemos 

discutido com as crianças algumas adaptações acerca das regras, adequando-

as áquele espaço diferenciado. Questiono-me, contudo, se a baixa frequência 

com que as crianças podiam realizar atividades de movimento e espaço livre, 

motivavam para que houvesse ‘explosões’ de atividade quando finalmente 

podiam fazê-lo. 

 Apesar de algumas tarefas realizadas não constarem no manual nem no 

caderno diário, considero que poderíamos ter apostado em mais atividades 

“quebra rotina” porque conseguimos observar que, quando as introduzíamos, a 

atenção que as crianças lhes devotavam era constante, partilhavam mais 

facilmente ideias uns com os outros, evidenciavam mais comportamentos 

cooperativos. 

 Relativamente à questão norteadora das iniciativas realizadas “O 

método de aprendizagem cooperativa influencia positivamente os níveis de 

implicação dos alunos no seu processo de ensino e apredizagem?” foram já 

enumeradas algumas das vantagens que observámos, e sublinhado o quanto 

as crianças se encontravam implicadas nas tarefas/atividades que realizaram. 

Ficou claro para nós que a implicação das crianças variava em função dos 

nossos esforços para responder ao que observávamos nelas, e da medida em 

que conseguíamos agir em contingência com essas observações e 

conhecimento que íamos construindo sobre cada criança. Esta atitude tem de 

ser constante, porque a mudança em cada um de nós, e em especial nas 

crianças, é constante, porque a evolução humana é contínua: cada experiência 
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que vivemos transforma-nos, e por isso a cada momento mudamos um 

bocadinho, e estamos prontos para novos desafios. 

A relação no seio de cada grupo, como a relação na turma, tornou-se 

cada vez mais positiva e consistente; a partilha e discussão de ideias favoreceu 

a consolidação de conhecimentos e um maior respeito entre pares, ao mesmo 

tempo, uma diminuição de conflitos. 

Em modo de conclusão, citamos o autor Pujolás (2001, citado por 

Fontes & Freixos, 2004, p.26), que define “aprendizagem cooperativa”, como 

“um recurso ou estratégia que tem em conta a diversidade dos alunos dentro 

de uma mesma turma onde se privilegia uma aprendizagem personalizada que 

só será possível se conseguirmos que os alunos cooperem para aprender”. 

Acreditamos que foi isto que aconteceu no grupo de crianças com quem 

tivemos o privilégio de trabalhar ao longo deste ano letivo. 

Contrastando com uma aprendizagem individualista e competitiva, a 

experiência de aprendizagem que aqui procurámos relatar, promovida num 

ambiente educativo inovador e progressista, apela à cooperação e colaboração 

entre todos os participantes no contexto educativo. Sabemos que depende 

essencialmente do educador/professor a iniciativa de proporcionar as 

condições para que a criança possa sentir-se “em casa”, em ligação consigo 

própria e com todo o ambiente que a rodeia, emocionalmente liberta, disponível 

para interagir de modo positivo e construtivo com os seus pares e os adultos, 

para se envolver em atividades interessantes e desafiadoras, e assim implicar-

se e aprender de modo profundo, autêntico e irreversível, rumo à emancipação 

que é o grande objetivo de toda a ação educadora.  
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Anexos 

 
 

Anexo I 

 

Quadro 1: Guião de entrevista semiestruturada aos alunos da turma “Entre 

amigos” 

 

Quadro 2: Guião de entrevista semiestruturada ao Professor Cooperante 
 
 
 
Anexo II 
 
Registo escrito das respostas às entrevistas realizadas aos cinco grupos e ao 
Professor 
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Anexo I: Quadro 1: Guião de entrevista semiestruturada aos alunos da turma “Entre amigos” 

Tema: Promovendo a apropriação dos alunos face aos processos de colaboração experienciados na turma 

Bloco  Objetivos  Questões  

Opiniões e 
expectativas 
dos alunos 
relativamente 
aos trabalhos 
em grupo 

 
- Recolher dados que enquadrem 
as perceções dos alunos sobre as 

relações de colaboração que 
experienciaram; 
 
- Compreender as expectativas 
dos alunos perante os trabalhos 
em grupo; 
 
- Conhecer as perceções dos 
alunos sobre vantagens e 
desvantagens dos trabalhos em 
grupo. 
 
 

Gostas de trabalhar em grupo? Que função gostas mais de desempenhar 
quando trabalhas com os teus colegas? 

 
 
O que é que tu menos gostas quando estás a trabalhar em grupo?  
 
 
Quando trabalhas em grupo com os teus colegas, o que consideras que é 
necessário fazer para melhorar o teu desempenho?  
 
 
Consideras que trabalhar em grupo melhora a tua aprendizagem? De que 
forma? 
 

Partilha de 

informações 

sobre o 

processo de 

aprendizage

m do aluno 

- Partilhar percepções sobre os 

progressos experienciados no 

processo de aprendizagem do 

aluno; 

 

- Partilhar percepções sobre 

estratégias promotoras da 

aprendizagem e desenvolvimento 

do trabalho em grupo. 

- Ao longo deste ano letivo, quais os progressos e as dificuldades que 

identificaste no teu grupo, face às propostas que vos foram feitas de 

trabalharem em grupo? 

 

 

- O que achas que é necessário que os professores façam para que te sintas 

ainda melhor com o teu grupo de trabalho? 
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Quadro 2: Guião de entrevista semiestruturada ao Professor Cooperante 

Tema: Pomovendo as relações de colaboração e a aprendizagem cooperativa  
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Anexo II: Registo escrito das respostas às entrevistas realizadas aos cinco grupos e ao Professor. 
 

Entrevista semiestruturada aos alunos da turma “Entre amigos” 
Tema: Promovendo a apropriação dos alunos face aos processos de colaboração experienciados na turma 

Grupo 1 
Estagiária: Gostas de trabalhar em grupo? 
D:-Escrever. 
G: Trabalhar. 
M: Ajudar. 
(Forneceram de imediato as suas preferências quando elaboram um trabalho em grupo.) 
 
E: O que é que tu gostas menos quando trabalhas em grupo? 
G: Que eles não trabalhem comigo. 
R: Estão sempre na brincadeira. 
D: Andar sempre a resmungar. 
 
 
E: Quando trabalhas em grupo com os teus colegas o que consideras que é necessário fazer para melhorar o teu desempenho? 
G: Trabalhar em grupo. 
S: Ajudar os outros. 
R: Trabalhar bem. 
J: Ter empenho. 
G: Não desrespeitar as professoras. 
J: E o professor. 
D: Não gritar! 
S: Não brincar. 
 
 
E: Consideras que trabalhar em grupo melhora a tua aprendizagem?  
Todos responderam sim. 
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E: De que forma? 
G: Ajudando os outros. 
J: Podermos estar com os nossos amigos a trabalhar. 
D: Falar muito alto. 
R: Ajudar os outros. 
 
 
E: Ao longo deste ano letivo, quais os progressos e as dificuldades que identificaste no teu grupo, face às propostas que vos foram 
feitas de trabalharem em grupo? 
G: Tínhamos dúvidas a escrever. 
J: Trabalhar com os outros que nós não gostamos muito. 
S: Ajudar os outros. 
R: Portar bem. 
D: Não chatear os outros. 
 
 
E: Que mais dificuldades é que vocês encontraram? 
D: Plantar plantas. 
 
E: Foi difícil D? 
D: Foi. 
R: Ajudar os colegas. 
M: Fazer textos. 
R: Compridos! 
 
 
 
E: O que achas que é necessário que os professores façam para que te sintas ainda melhor com o teu grupo de trabalho? 
G: Dar-nos um doce. 
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R: Nada. 
G: Ajudar-nos mais. 
J: Nada porque eles já são bons. 
S: Alguns são maus, porque não trabalham, não estudam e têm muitas más nota. 
J: Pois, como tu! Não fazem os TPC’S. (intervenção direcionada para um dos seus colegas) 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo 2 
Estagiária: Gostas de trabalhar em grupo? 
Todos respondem sim. 
 
E: Que função gostas mais de desempenhar quando trabalhas com os teus colegas? 
A: Fazer comidas! (confeção de bolachas) 
M: Fazer receitas. 
K: Inventar textos e…copiar. 
M: B.I’s dos Animais. 
L: Fazer os textos. 
 
 
E: O que é que tu menos gostas quando estás a trabalhar em grupo? 
M: Eu sei, eu sei…Matemática! 
E: Mas fazer o quê exatamente? 
M: Os problemas matemáticos. 
 
AJá sei! B.I das plantas. 
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K: Não sei. 
L: Nada. 
 
 
E: Quando trabalhas em grupo com os teus colegas, o que consideras que é necessário fazer para melhorar o teu desempenho? 
 
K: Respeitar os colegas do meu grupo e ouvi-los sempre quando eles têm alguma coisa a dizer.  
M: Não prejudicar os outros. 
L: Eleger o porta-voz, não prejudicar os outros, colaborar com o grupo, falar baixo, respeitar os colegas 
A.: Olha também quero responder…Não falar alto, eleger um porta-voz. 
K (de imediato): Isso não é nada importante. 
 
A: Colocar o dedo no ar para não prejudicar os outros colegas.  
 
 
E: Ao longo deste ano letivo, quais os progressos e as dificuldades que identificaste no teu grupo, face às propostas que vos foram 
feitas de trabalharem em grupo? Dentro do vosso grupo quais é que foram as dificuldades que vocês sentiram? 
K: Nós tivemos algumas dificuldades em trabalhar em grupo e em respeitar os colegas. 
A:Tivemos umas dificuldades em grupo por causa da M estar sempre a estragar tudo. 
K: A M estava no nosso grupo e depois saiu. 
L: Eleger o porta-voz, meter o dedo no ar, não brincar e fazer o B.I do animal que é quem é a escrever e a citar. 
A.: Tive dificuldades porque nós estávamos sempre a gritar uns com os outros depois brigavam sempre e nós não conseguíamos 
fazer nada. 
 M: Podíamos ter respeitado um bocadinho mais a M. 
 
 
E: Última questão, o que achas que é necessário que os professores façam para que te sintas ainda melhor com o teu grupo de 
trabalho? 
M: Dar todos os dias um bocadinho de lazer. 
K: Eu passo depois. (não quer responder no momento) 
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M: Pois, tu só queres saber de trabalhar, trabalhar, trabalhar! (apontando para a sua colega) 
A.: Não fazer matemática e ajudar sempre. 
L: Ter mais atividades. 
K: Os professores podiam fazer mais atividades, e mais divertidos. 
A.: Dar-nos sempre lazer.  
 

 

 
 
 
 
 

Grupo 3 
Estagiária: Gostas de trabalhar em grupo? 
- Sim. – (Responderam em coro) 
E: Que função gostas mais desempenhar quando trabalhas com os teus colegas? 
D: Partilhar ideias. 
L: Partilhar ideias. 
I: Partilhar ideias 
M: partilhar ideias. 
A: Discutir as ideias. 
L: Ajudar os colegas. 
 
 
E: O que é que tu menos gostas quando estás a trabalhar em grupo? 
D: Trabalhar. 
L: Discutir. 
I: Que não ouçam as minhas ideias. 
M: Discutir ideias estúpidas.  
A.: O mesmo que a M, discutir ideias estúpidas.  
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E: Quando trabalhas em grupo com os teus colegas, o que consideras que é necessário fazer para melhorar o teu desempenho? 
I.: Amizade. 
D: Não discutir. 
L: Amizade. 
M: A mesma coisa. 
A: Não discutir e amizade. 
 
 
E: Consideras que trabalhar em grupo melhora a tua aprendizagem?  
Todos responderam sim.  
E: De que forma? 
M: Da melhor forma que pode ser.  
L: Aprender coisas novas com os colegas. 
D: Da melhor forma que pode ser. 
A: Da melhor forma que pode ser. 
 
 
 
E: Por favor, não se podem estar sempre a repetir. Como é que podem melhorar a vossa aprendizagem? 
A: Primeiro, eu!  
I: Aprendemos que nem todos têm a razão. 
M: Aprendemos a lidar com as coisas. 
D: Aprendemos a não discutir. 
L: Aprendemos a… 
 
 
E: Ao longo deste ano letivo, quais os progressos e dificuldades que identificaste no teu grupo, face às propostas que vos foram 
feitas de trabalharem em grupo? 
M: O BI dos animais e das plantas e muito mais. 
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D: Todos os trabalhos! 
E: Quais é que foram as dificuldades? 
L: Pesquisar na internet o BI dos animais e das plantas. 
A: Fizemos uma discussão dentro do grupo. 
D: Resolver as discussões. (admitindo como um progresso alcançado no grupo) 
M: Discutimos bastante. (I ri-se da situação, porque já ultrapassou as conflitos que houveram no grupo) 
 
E: A., explica a discussão. (Incentivando-o na referenciação de um episódio marcante no grupo) 
A.: No BI das plantas, nós queríamos mudar e a I ficou a chorar. 
 
E: Como é que vocês resolveram essa questão? 
M: A I e a L fizeram uns e eu, o D e o A fizemos outro. 
A: Da melhor maneira possível. 
I: Não é muito bem trabalhar em grupo, mas pronto! (Afirmando com uma expressão de reprovação) 
 
 
E: E pontos positivos de trabalharem em grupo? 
L: Receber pontos. 
A: Receber pontos, porque fomos o melhor grupo. 
E: Porque é que vocês acham que foram o melhor grupo? 
M e A.: Porque recebemos medalhas. 
I: Em primeiro lugar! 
L: Porque recebemos mais pontos. 
E: E porque é que receberam mais pontos? 
L: Porque trabalhamos mais. 
D: Fomos os melhores. 
M: Porque cumprimos todas as regras. 
A: Porque portamo-nos bem e fizemos todos os trabalhos.  
I: Porque trabalhamos em grupo e fizemos todos os trabalhos rápido e bem. 
M: (Diz de imediato) Isso é o mais importante. 
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E: O que achas que é necessário que os professores façam para que te sintas ainda melhor com o teu grupo de trabalho? 
L: Ajudar-nos. 
I: Não, sempre mas algumas vezes e não serem tão duros connosco. 
M: Ajudarem-nos no que for preciso. 
A.: Ajudarem-nos em todas as nossas dúvidas. 
I: Terem consciência que nós somos crianças. 
M: E não conseguimos tomar todas as decisões. Somos crianças e ainda não sabemos tudo. 
D: Darem-nos mais trabalhos de modo a treinarmos mais, para depois termos menos percalços. 
  
 
 
 
 
 
 

Grupo 4 
Estagiária: Gostas de trabalhar em grupo? 
- Sim. - (Respondem em coro) 
E: Que função gostas mais desempenhar com trabalhas com os teus colegas?  
J: Gosto mais de… dar ideias. 
P: Eu gosto do trabalho de grupo, estou com outras pessoas e não sou só eu. 
M: Quando não sei uma coisa, tenho o grupo para me ajudar. 
I:Porque quando estamos em grupo as coisas tornam-se mais fáceis. 
D:Também divertimo-nos com os colegas. 
S: E acabamos mais rápido trabalho.  
 
E: O que é que tu menos gostas quando estás a trabalhar me grupo? 
P: De serem os outros a fazerem coisas, enquanto eu quero fazer. 
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M: Quando o grupo não concordo em nada. 
P: Em nada… a sério? 
J: Porque às vezes alguns são muito mandões, então nós não gostamos disso. 
D: Porque, porque… eu não… eu não gosto quando uns estão à “bulha”, porque uns querem uma ideia e uns querem outra.  
 
 
E: Consideras que trabalhar em grupo melhora a tua aprendizagem? Vocês aprendem melhor quando trabalham em grupo? Sim 
ou não? 
P: Sim, porque tenho colegas para me ajudar. 
M: Sim, porque também já estamos a aprender a trabalhar em grupo. 
J: Sim, porque às vezes não temos oportunidades de estar com os nossos amigos. 
I: Sim, porque quando nós não sabemos uma coisa e os outros sabem ajuda-nos a saber. 
D: Sim, porque os colegas sabem coisas que nós não sabemos e podem-nos contar. 
S: Sim, porque se não souber uma coisa, os meus colegas sabem.  
 
 
E: Ao longo deste ano letivo, quais os progressos e as dificuldades que identificaste no teu grupo, face às propostas que vos foram 
feitas de trabalharem em grupo? Quais as dificuldades que sentiram no vosso grupo de trabalho? 
P: Não brincar com as pessoas enquanto fazemos o trabalho. 
J: Dividir trabalhos por todos. 
D: Uns queriam uma coisa e outros queriam outra e às vezes faziam “bulha”. 
M: Chegar a uma conclusão. 
 
E: E agora pontos positivos? O que é que foi mais positivo de trabalhar em grupo? 
P: Aprender a trabalhar em grupo. 
S: Quando tu tens uma dúvida os outros ajudam-te e acabas mais rápido o trabalho. 
J: Também conhecer melhor os outros. 
D: Divertimo-nos. 
I: Trocamos ideias e fazemos ideias melhores. 
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E: O que achas que é necessário que os professores façam para que te sintas ainda melhor com o teu grupo de trabalho? 
I: Que escolham pessoas amigas. 
J: Que deem jogos divertidos para nós também brincarmos mais tempo lá fora. 
P: Que deem ideias apropriadas para um trabalho de grupo. 
 
E: Que tipo de ideias apropriadas P? 
P: Tipo perguntas para um grupo. 
D: Nós também… os professores podem fazer uns jogos, mas com regra e nós temos que obedecer as regras.  
    

 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista semiestruturada aos alunos da turma 3º B da EB1 da Glória 
Tema:Promovendo a apropriação dos alunos face aos processos de colaboração experienciados na turma 
 

Grupo 5 
Gostas de trabalhar em grupo? 
- Sim. - (Respondem em coro) 
Isis: Às vezes. 
Estagiária: Às vezes, porquê? 
I: Às vezes, nós não nos concordamos as duas, prontos as quatro…as cinco! 
 
 
E: Que função gostas mais de desempenhar quando trabalhas com os teus colegas? 
C: Atividades, jogos ao ar livre… essas atividades! 
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E: Que função é que vocês gostam de ter no trabalho de grupo? 
R: Organização. 
Todos: Ideias.  
 
 
 
E: O que gosta menos de fazer quando trabalhas em grupo? Vocês gostam menos quando têm trabalhar em grupo? 
 I: Não nos chatearmos. 
R: De não nos divertirmos. 
C: Quando nós … quando nós temos que estar a ouvir custa um bocado, quando temos de ouvir as opiniões e algumas não 
concordamos. 
E: Menos? O que é que vocês gostam menos nos trabalhos de grupo? 
C: Quando não concordamos com os outros. 
 
 
 
E: Quando trabalhas em grupo com os teus colegas, o que consideras que é necessário fazer para melhorar o teu desempenho? 
R: Estar mais atenta.  
C: Aceitar as opiniões dos outros. 
 
E: O que é que vocês acham que precisam de melhorar quando trabalham em grupo? 
M: Portarmo-nos bem. 
I: Não fazermos muitas brincadeiras, quando estamos a trabalhar às vezes. 
 
E: Mais alguma coisa que vocês acham preciso melhorar? 
I: Sim, estar sempre atentas ao que os outros do grupo, estão para dizer e não estar a ignorar.  
 
 
 E: Consideras que trabalhar em grupo melhora a tua aprendizagem? Vocês aprendem melhor quando trabalham em grupo? 
C: Algumas vezes sim, outras vezes não, também todos temos de colaborar para percebermos as explicações… 
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I: Às vezes nós precisamos … algumas vezes sim, porque nós temos de melhorar. Às vezes nós precisamos de saber coisas e 
precisamos de estar em grupo, porque é mais fácil decidir mas, outras vezes não porque às vezes não concordamos e chateamo-
nos. 
E: M? Aprendes melhor quando trabalhas em grupo? 
M: Às vezes sim, às vezes não, porque temos de… temos de pensar sozinhos e colaborar com os outros.  
E: C? Aprendes melhor quando trabalhas em grupo ou quando trabalhas sozinha? 
Clara:Quando trabalho em grupo.  
E: Porquê? Porque que aprendes melhor quando trabalhas em grupo? 
Clara: Não, sei. 
E: Diz lá, tu sabes! Olha tens mais pessoas para partilhar ideias, não tens? 
(C fica a pensar, e não responde) 
 
 
E: Ao longo deste ano letivo, quais os progressos e dificuldades que identificaste no teu grupo, face às propostas que vos foram 
feitas de trabalharem em grupo? 
E: Quais foras as dificuldades no vosso grupo? 
C: Entendermo-nos umas com as outras, concordar com a opinião das outras, organizarmo-nos por lugares, umas para ali… 
C: Comportamento. 
I: Foi não nos ouvirmos umas às outras, porque às vezes nós não nos damos assim muito bem…nada nada nada mesmo nada 
bem e tem que vir uma sempre uma dar uma ideia… dar uma ideia muito mesmo, muito boa para conseguirmos. 
M: Quando o professor está a falar nós não podemos estar a brincar. 
 
 
E: E os pontos positivos? Quais foram os pontos positivos no vosso trabalho de grupo?  
C: Chegamos a uma certa altura em que nos entendemos bem, organizamo-nos bem, concordamos umas com as outras e o 
comportamento melhorou. Nós achamos que melhorou… 
I: Nós, também às vezes…nós começarmo-nos a entender melhor e também nós deixamos de começarmos a entendermo-nos 
melhor e pronto deixamo-nos de nos chatear muito. 
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E: O que achas que é necessário para que os professores façam para que te sintas melhor com o teu grupo de trabalho? 
 I: Precisamos que alguém nos tente apoiar ao máximo mas, o grupo ou alguém… porque nós precisamos sempre de qualquer 
apoio para nos ajudar. Os professores precisam de tentarem-se chatear um pouco mais connosco para nós conseguirmos ficar 
mais calmas e mais concentradas no trabalho e também, às vezes, nós também precisamos que os professores nos ajudem. 
C: Precisamos de melhorar, às vezes trocam-se pessoas dos grupos mas nós temos de fazer um esforço para melhorar o 
comportamento. Também precisamos que as pessoas nos ajudem a dar ideias. 
 
 

 
 

Entrevista semiestruturada ao professor dos alunos da turma 3º da EB1 da Glória 
 

Tema: Promovendo as relações de colaboração e a aprendizagem cooperativa 
 
Estagiária: Qual a sua opinião/satisfação face aos principais aspetos do projeto desenvolvido (em especial os objetivos e as 
principais ações que foram colocadas em prática)? 
Professor: Quando eu tenho um grupo de estágio, eu espero e anseio que coloque os alunos em prática não apenas na teoria 
mas, eles próprios a construir a sua própria aprendizagem e isso para eles é muito importante porque eles vão se aperceber das 
suas próprias dificuldades e vão aprendendo muito mais e melhor. 
 
 
 
E: Considera importante que exista trabalho colaborativo entre os alunos? Porquê? 
 P: O trabalho colaborativo é importantíssimo na aprendizagem não só para revelar atitudes de cooperação entre os diversos 
alunos mas, também para eles próprios se interajudarem uns aos outros, a saber que em equipa é que as coisas funcionam.  
 
 
E: Qual a sua opinião acerca das atividades desenvolvidas no que se refere à promoção das competências dos alunos para 
trabalhar em grupo, colaborativamente? 
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 P: O trabalho colaborativo faz com que os alunos estejam mais pré dispostos para a aprendizagem, eles estão mais bem-
dispostos, eles convivem uns com os outros e isso cria as condições favoráveis para eles próprios pré disponibilizarem-se para a 
aprendizagem, porque muitas das vezes eles estão atentos ao professor mas, não estão a assimilar nada daquilo que está a ser 
dito e eles praticando e convivendo uns com os outros, isso vai facilitando essa vertente. 
 
 
E: Em que aspetos se poderia melhorar este tipo de intervenções? 
P: O trabalho colaborativo tem sido alvo já há bastante tempo de opiniões e discussões, trata-se de uma situação complexa e 
pertinente, isto porquê!? Porque atualmente o sistema educativo não possibilita e não proporciona, estou a falar de instalações 
escolares, a maneira como o programa está feito não possibilita muito este tipo de interação tem de ser a vontade do professor, o 
que tem o dobro do trabalho como vocês também repararam, mas que depois os resultados são compensatórios. 
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