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PLANIFICAÇÃO DE 
UM CENÁRIO DE 
APRENDIZAGEM 
Documento desenvolvido no âmbito do Projeto 
Technology Enhanced Learning @ Future Teacher 
Education Lab, financiado pela Fundação para a 
Ciência e Tecnologia (PTDC/MHC-CED/0588/2014). 
A planificação de um Cenário de Aprendizagem 
(CA) constitui uma atividade que inclui um 
processo de reflexão por parte do professor ou 
da equipa de professores envolvida. 

Tipicamente, a conceção ou adaptação de um CA 
a um grupo de alunos específico envolve 
a identificação clara da ideia, do tema a 
abordar ou do problema a resolver. Trata-se de 
tornar claro o domínio específico do CA – não 
necessariamente ligado a uma disciplina única. 
Mas é inerente ao trabalho do professor, ao 
especificar um tema de trabalho, de 
imediato formular objetivos (mesmo que 

natureza geral) para a atividade que vai ser 
desenvolvida. 

Neste quadro, a adoção de uma perspetiva 
pedagógica que valorize o papel dos alunos 
sugere uma estratégia de participatory 
design responsabilizando os alunos pelo seu 
contributo em todas as fases da atividade desde 
a sua planificação. Isto requer a criação e 
o desenvolvimento de uma cultura de 
responsabilidade por parte dos alunos que 
deve constituir um objetivo geral na educação e 
deve ser colocado de forma sistemática nas 
propostas de trabalho feitas aos alunos. 

A identificação da situação, ideia ou problema a 
resolver deve ser de seguida assumida por todos 
e analisada em conjunto através de formas 
de brainstorming – uma vez mais 
responsabilizando os alunos pelo seu papel 
nesta fase da atividade. 

Cabe ao professor ou equipa de 
professores articular o design da atividade e os 
seus objetivos com as temáticas e os próprios 
objetivos do currículo e dos programas das 
disciplinas envolvidas (no caso de haver mais 
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que uma disciplina envolvida no trabalho). Mas é 
importante que o ponto de partida no trabalho 
de articulação da atividade com o currículo seja a 
ideia ou problema identificado de modo que seja 
esse o elemento mobilizador da atividade  

colocando-se as temáticas curriculares como 
ferramentas para fazer face à ideia ou problema 
identificado. Sublinhe-se que esta perspetiva não 
menoriza as temáticas curriculares, pelo 
contrário procura incutir-lhes maior relevância 
demonstrando o seu poder e âmbito de 
aplicabilidade. Nesta fase pode ser importante 
a construção de um mapa concetual que 
associe articuladamente os conceitos e técnicas 
dos temas curriculares às tarefas previstas na 
atividade dos alunos bem como as formas de 
representação que irão ser postas em prática 
(por exemplo, registo de dados, produção de 
pequenos reports da atividade). A existência de 
um mapa concetual associado ao conjunto de 
tarefas previstas no CA constitui um elemento 
muito importante para o sucesso da 
implementação uma vez que será o roteiro da 
atividade a realizar no CA. De forma adjacente, 
poderá ser importante para a implementação do 
CA a anotação das competências que se 
pretende que os alunos desenvolvam ou 
reforcem em ligação estreita com os objetivos 
pedagógicos específicos que tenham sido 
formulados. 

Em paralelo, a reflexão do professor deve 
contemplar uma análise das competências que 
a preparação e implementação do CA poderá 
desenvolver no professor no sentido de tomar 
consciência do contributo que a atividade terá 
no seu desenvolvimento. Trata-se de um desafio 
que o professor coloca a si mesmo ao preservar a 
complexidade da sua ação docente – sempre 
com o objetivo último de criar condições para 
que os alunos desenvolvam competências ou 
adquiram conceitos claramente especificados. 
Ao antecipar o conjunto de competências que 
lhe será exigido no desenvolvimento e 
implementação do CA, o professor toma 
consciência dos passos a dar e prepara-se para o 
seu papel de supervisor, dinamizador e 
interlocutor junto dos alunos. 

Necessariamente o professor terá que coordenar 
o levantamento dos requisitos necessários 
para a implementação do CA procurando nessa 
fase ter o apoio ativo dos alunos na identificação 
do que serão as necessidades quer de natureza 
logística (por exemplo, de equipamento, de 
tempo) quer de natureza concetual.  

O sucesso da implementação de um CA joga-se 
fundamentalmente numa análise cuidada das 
condições, das necessidades, das estratégias e 
dos riscos inerentes; mas esta análise deve 
envolver de forma sistemática os participantes, 
ou seja, os alunos. 

Conhecer os alunos é um elemento muito 
importante que contribui para uma base sólida 
na tomada de decisões sobre o roteiro de 
atividades a realizar no CA. Mas o conhecimento 
que o professor tem dos alunos é sempre parcial 
e isso deve ser levado em consideração. Cabe ao 
professor ajuizar, com audácia mas com 
prudência, da capacidade de realização das 
tarefas que os alunos terão. É por isso importante 
que o CA preveja formas de mitigar as 
dificuldades que poderão ocorrer durante a sua 
implementação. 

A análise das tendências que a literatura pode 
sugerir no domínio específico de trabalho em 
que o CA se situa pode levar o professor à 
tomada de decisões de forma mais consciente 
adotando elementos de inovação 
(nomeadamente nas metodologias de trabalho 
com os alunos e no uso de tecnologias digitais) 
que sirvam explicitamente os propósitos do CA e 
os objetivos que o professor delineou. 

	


