
Formação Pedagógica Inicial de Formadores

MÓDULO 4. METODOLOGIAS E 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS

Sofia Barros Basto

2020



OBJETIVOS/ 

COMPETÊNCIAS 

A ADQUIRIR 

Pretende-se que cada formando, após 

este módulo esteja apto a: 

 Escolher e a aplicar as técnicas e os 

métodos pedagógicos mais adequados 

aos objetivos, aos públicos-alvo e ao 

contexto de formação; 

 Descrever as vantagens e importância da 

criatividade em meio pedagógico; 

 Identificar estratégias inclusivas de 

públicos diferenciados; 

 Identificar vantagens e desvantagens da 

aplicação das diferentes técnicas 

pedagógicas em contextos 

diferenciados.



Temática 1. 

MÉTODOS E 

TÉCNICAS 

PEDAGÓGICAS

 Métodos Pedagógicos: expositivo, 
interrogativo, demonstrativo e ativo

 Critérios de seleção dos métodos e/ou 
técnicas pedagógicas

 Metodologias e técnicas de 
autoestudo (formação a distância)

 Metodologias e técnicas de 
ensino/aprendizagem específicas para 
adultos (passivas e ativas)

 Técnicas pedagógicas: simulação, 
jogo de papéis, exposição, 
demonstração, estudo de casos, 
tempestade de ideias, projetos, 
aprendizagem no posto de trabalho, 
exercícios práticos, tutoria e dinâmicas 
de grupo



Metodologias 
em contexto 
de formação

 São as estratégias possíveis 

para transmitir a mensagem 

de forma a tornar o 

processo de ensino-

aprendizagem positivo e 

eficaz.

 São formas específicas de 

organização dos 

conhecimentos, das 

competências e da 

informação que constituí 

cada unidade de formação



Métodos de 

Formação

 O método é o 

caminho entre o ato 

de ensinar e o ato de 

aprender

 É uma forma 

específica de 

organização dos 

conhecimentos, tendo 

em conta os objetivos 

do programa de 

formação, as 

características dos 

formandos e os 

recursos disponíveis



Critérios de 

seleção dos 

métodos e/ou 

técnicas 

pedagógicas

1. As características dos recetores e 

recetoras

2. As características da informação

3. O condicionamento e os recursos 

inerentes à situação de comunicação

4. O seu estilo pessoal



Métodos de Formação TIPOLOGIAS

Métodos 

Afirmativos   

Expositivo

Demonstrativo 

Interrogativos

Ativo(s)



Método Expositivo

 verbal

 reduzida participação dos formandos e 

formandas

 dá ênfase à transmissão de informação

PONTOS  FRACOS

 relação interpessoal fraca ou inexistente

 comunicação pouco estimulante 

 sem feedback, pode induzir o/a formador/a em 

erro, em termos de eficácia da comunicação

 o/a formador/a poderá ser substituído pelos 

materiais de formação 

 a sua utilização é sistemática e abusiva



Método Expositivo: Pontos Fortes

Economia de recursos 
humanos

Economia de tempo Economia de recursos

Maior controlo do grupo 
Esquematização e 

estruturação da 
informação

Contato com um expert na 
matéria: experiência; 

fluência oral; capacidades 
comunicacionais; 

capacidade de motivar a 
audiência



Método Demonstrativo

É um método pedagógico  que 

privilegia o SABER-FAZER

Método centrado na forma como se 

executa uma dada operação, 

destacando-se as técnicas, os gestos, 

as ferramentas e materiais mais 

adequados. 



Método Demonstrativo: fases

Demonstração 

Explicar

Apresentar

Demonstrar

Executar

Controlar

Clássico
(passivo)

Completo
(ativo)



Fases do 

Método

Demonstrativo

 EXPLICITAR - O formador apresenta oralmente a 
tarefa no seu conjunto. É a primeira abordagem 
teórica ao problema.

 DEMONSTRAR - O formador executa a tarefa 
para que os formandos visualizem os 
procedimentos inerentes a determinada ação.

 EXECUTAR- O formador pede a cada um dos 
formandos que execute a tarefa, corrigindo 
imediatamente os eventuais erros que vão 
surgindo. O formador pede ao formando que vá 
explicando aquilo que faz.

 CONTROLAR- O formador vai libertando, 
progressivamente, o formando à medida que 
ele vai desempenhando corretamente as 
tarefas, dando-lhe autonomia e passando a 
outro formando.



Vantagens do 

Método 

Demonstrativo

 possibilita uma minuciosa análise de um 
processo complexo de trabalho num curto 
espaço de tempo

 facilidade de repetição

 desenvolve a autonomia do/a formando/a 
(completo)

 permite adequar a formação aos formandos

 permite o esclarecimento de dúvidas 
durante a formação

 evidencia os momentos mais importantes do 
processo



Desvantagens 

do Método 

Demonstrativo

 Implica que os formandos tenham 

um conhecimento prévio dos 

conteúdos a trabalhar: pré 

requisitos

 Exige grupos pequenos

 Exige maior disponibilidade de 

tempo e recursos

 Exige condições adequadas de 

aprendizagem, nomeadamente 

equipamentos e materiais.



Método Interrogativo: 

situações de aplicação

 Para verificar qual o nível de 
conhecimentos dos formandos 
sobre um determinado tema: 
avaliação diagnóstica

 Em revisões de matéria 

 Para recordar elementos 
importantes no desenrolar da 
sessão

 Para consolidar a aprendizagem

 Para prender a atenção e garantir 
a participação

 Para variar de método 
pedagógico como forma de 
imprimir maior dinâmica à sessão



Método Interrogativo
colocação de um conjunto de perguntas elaborados à priori para 

conduzir o grupo ao resultado desejado

 Favorece um bom arranque do grupo

 Fomenta a participação, a motivação, a 
atenção, a compreensão 

 Respeita o ritmo do grupo

PONTOS FRACOS

 Trabalho de preparação moroso e rigoroso

 Gestão difícil do grupo e do tempo



Método 
Ativo

 A ação como veiculo principal da 

aprendizagem e os formandos e 

formandas como os seus principais 

atores

 O/A formador/a tem como principais 

funções:

 Cooperar com o grupo 

 Ajudar os participantes

 Orientar os esforços e motivar

 Clarificar/estimular



Metodologias ativas e 
posicionamento do grupo 

 Discutem

 Encaram os assuntos

 Pesquisam soluções

Facilita a receção, a discussão e 

partilha da informação: aprendizagem 

e informação significativa.



Método
Ativo: 

exigências
para o/a 

formador/a

Exige uma preparação muito cuidada que 

envolve competências para além dos 

saberes e saberes-fazer relacionados 

diretamente com a sessão nomeadamente:

– Personalidade forte e estável

– Autoconfiança e autodomínio

– Capacidade autocrítica e autoavaliação

– Não fazer pré-juízos

– Capacidade analítica

– Abertura à diversidade

– Espírito de equipa

– Entusiasmo

– Liderança



A 

Importância 

do Método 

Ativo

pela crescente importância dada às vivências 
individuais: pedagogia diferenciada

pelo aumento da motivação ligada a actividades
que envolvem diretamente ogrupo

pela necessidade incrementar os hábitos de 
trabalho em grupo e o aperfeiçoamento das 
relações humanas

pela mudança do papel do formador, que deixou 
de ser visto como o detentor do saber, para ser 
encarado como um facilitador e animador

pela evolução dos métodos de controlo e 
avaliação centrados no autocontrolo, reflexão 
pessoal e autoavaliação individual e do grupo



Metodologias e técnicas de 

ensino/aprendizagem específicas 

para adultos (passivas e ativas)

Num Continuum entre o passivo e o ativo por parte dos/as 
formandos/as

Passivo Ativo



Técnicas Pedagógicas

 Técnica: é a maneira de fazer 
alguma coisa da forma mais 
hábil, segura, e eficaz (atividade, 
arte ou oficio).

 A operacionalização de um meio 
ou conjunto de meios.

 Forma concreta de apresentar 

ou orientar a atividade formativa



Metodologias e 

técnicas de 

ensino/aprendizag

em específicas 

para adultos: 

aspetos a 

considerar

Estimular e regular a participação equilibrada do grupo

Criar um ambiente positivo e empático

Dirigir a atividade do grupo de forma assertiva

Resolver possíveis conflitos com eficácia

Criar estratégias diversificadas com momento de síntese, 
reflexão e adaptação dos conteúdos e competências 
trabalhadas à experiência pessoal e profissional e cada 
formado/a



Técnicas 
Pedagógicas: Critérios de 

seleção 

Recordamo-nos de:

◼ 10% do que lemos

◼ 20% do que ouvimos

◼ 30% do que vemos

◼ 50% do que, simultaneamente, 

vemos e ouvimos

◼ 80% do que dizemos

◼ 90% do que dizemos e 

simultaneamente dizemos e 

fazemos 



Técnicas 

Pedagógicas: 

uma tipologia 

 TRABALHO INDIVIDUAL

 TRABALHO DE GRUPO

 BRAIN STORMING

 DISCUSSÃO EM PAINEL

 DEBATE

 PEDAGOGIA DO PROJETO

 PEDAGOGIA DA DESCOBERTA

 JOGOS PEDAGÓGICOS

 SIMULAÇÃO (AUTOSCOPIA)

 ROLE-PLAYING (JOGO DE PAPÉIS)

 JOGOS DE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL E 
COMPORTAMENTAIS

 DRAMATIZAÇÃO



Técnicas 
Pedagógicas: 
outra Tipologia

 Exposição  

 Seminários (webinars)

 Brainstorming ou 

tempestade de Ideias 

 Trabalho de Grupo

 Debate e debate cruzado 

 Estudos de Casos 

 Jogos de papeis e 

Dramatizações

 Simulações 

 Autoscopias 

 Painéis 

 Workshops ou ateliers 

 Jogos Pedagógicos 



TRABALHO DE 
GRUPO

 Aprofunda 

conhecimentos 

 Desenvolve capacidades 

de investigação e de 

resolução de problemas

 Desenvolve atitudes de 

participação, 

cooperação, criatividade 

e colaboração

 Desenvolve atitudes de 

trabalho em equipa, 

competências socais e 

técnicas



Tempestade de Ideias

 Consiste numa técnica individual ou 

em grupo (mais utilizada em grupo) 

que tem como objetivo estimular a 

criação de ideias a respeito de 

determinados conceitos, problemas 

e hipóteses. 

 Pretende-se a estimulação de todos 

os presentes, num ambiente de 

confiança, de forma a anotar todas 

as ideias que surgem (mesmo as que 

à partida pareçam incoerentes) para 

depois fazer uma recapitulação e 

análise conjunta dos resultados 

obtidos.



Ferramenta 

do 

brainstorming: 

o mapa 

mental

 Um mapa mental é 

uma ferramenta utilizada 

para organizar, memorizar ou analisar um 

conteúdo em específico.

 Permite:

 Memorização.

 Desenvolvimento da criatividade

 Solução de problemas

 Planeamento

 Estruturação de projetos





Técnica de Debate

É uma técnica verbal empregada 

com o propósito de envolver um 

grupo num determinado tema que 
será exposto. Esta técnica consiste 

na divisão de dois ou mais 

subgrupos em que cada um 

participa na discussão de um tema 

geral e na construção de 

“compromisso geral” de todos e 

todas.



Técnica de Debate Cruzado

Nesta modalidade cada um 

dos grupos deverá defender 

determinada tese, geralmente 

contrária aos outros grupos. A 

vantagem desta técnica é 

levar aos participantes a 

necessidade de ouvir opiniões 

opostas, fazê-los refletir sobre 

elas e aprender a competir no 

campo das ideias.



Dramatização

Teatralização de uma situação 

real ou inspirada na realidade 

que pode ser explorada 

pedagogicamente.

 Trata-se de uma técnica de 

interação em que o/a 

formando/a age, na primeira 

pessoa, para expressar os seus 

pensamentos e sentimentos 

relativos à situação de 

aprendizagem a decorrer. 

 A ação tem como veículo um 

espaço dramático, uma 

cena, um cenário de jogo, 

definido de forma rudimentar 

ou elaborada, de forma 

improvisada ou pré-

determinada.



Jogo de Papéis: procedimentos 

O/A formador/a constrói 
uma 

situação/hipótese/proble
ma que desencadeia a 

adesão do grupo e 
fomenta as 

aprendizagens.

Redige as fichas com as 
características dos 
papéis que irão ser 
atribuídas a cada 

elemento do grupo

Prevê os critérios de 
observação e elabora 

uma grelha.

Negoceia os papéis a 
desempenhar por cada 
um/a e escolhe o grupo 

que irá observar.

Explica sucintamente a 
situação e como 

dramatizá-la

Modera a discussão dos 
resultados obtidos e os
momentos de auto e 

heteroavaliação



Simulação

Técnica utilizada quando se pretende 
criar um ambiente ou sistema em que 

o/a formando/a pode desenvolver 
hipóteses, testá-las, analisar os seus 

resultados, e sedimentar a sua 
aprendizagem (potencia um 

envolvimento maior e mais completo  
do/a formando/a no seu processo de 

aprendizagem)

Permite ainda uma autoavaliação 
contínua e como tal possível de aplicar 

medidas de inovação e remediação 
ao longo do processo



Autoscopias
Uma técnica específica das simulações 

 Técnica utilizada quando se pretende 

criar um ambiente ou sistema em que 

o/a formando/a pode desenvolver 

hipóteses, testá-las, analisar os seus 

resultados, e então refinar os conceitos 

(tem como base a autoperceção e 

autoavaliação por parte dos/as 

formandos/as).

 Técnica de pesquisa e de formação que 

utiliza a gravação de ações de um ou 

mais sujeitos, numa dada situação, 

visando a sua posterior autoanálise. 

 A autoscopia supõe então dois 

momentos essenciais: a gravação 

propriamente dita da situação a ser 

analisada e as sessões de análise e 

reflexão.



Método e Técnica Pedagógicos: 
considerações

Em termos de ação, o 
método é a estratégia, o 
caminho mais adequado 
para atingir os objetivos 

pedagógicos É o orientador 
geral do processo de 

formação

A técnica é a 
instrumentalização 

específica, a tática da 
ação. Vai operacionalizar, 

de forma adequada, a 
progressão de cada etapa 
e atividade da formação



Temática 2. 

PEDAGOGIA E 

APRENDIZAGEM 

INCLUSIVA E 

DIFERENCIADA

 Relações entre formador-formando e 

formando-formando (sócio construtivismo)

 Criatividade pedagógica: 

desenvolvimento do processo criativo; a 

criatividade como ferramenta eficaz; 

técnicas e fontes de criatividade; 

potenciar a atitude criativa

 Dramatização de Cenários Pedagógicos 

 Estratégias de adaptação e 

desenvolvimento para a inclusão e a 

formação de grupos coesos 

 Dinamização de atividades indoor e/ou 

outdoor que permitam a aplicação dos 

conteúdos em diferentes contextos 

 Vantagens e desvantagens da aplicação 

das diferentes técnicas pedagógicas em 

contextos diferenciados



RELAÇÃO FORMADOR-

FORMANDOS: Sócio Construtivismo 

 Abordagem da educação que assenta construção do 

conhecimento baseado nas relações dos formandos com a sua  

realidade, as suas experiências e histórias de vida;

 Valoriza e aprofunda aquilo que já sabem;

 Desenvolve o processo de aprendizagem a partir do 

desenvolvimento sociocultural de todos os elementos: valoriza as 

interações com os outros, na construção de ambientes de 

aprendizagem positivos, empáticos e significativos.

 O/a formador/a assume o papel de mediador/a entre os novos 

saberes e competências e os conhecimentos e experiências 

anteriores de cada elemento do grupo. Têm ainda um papel muito 

importante como moderador das interações desejadas para a 

criação de um ambiente de trabalho propício à aprendizagem.



Pedagogia e 
Aprendizagem Inclusiva 
Diferenciada: princípios 
de ação

 Trabalhos de Grupo e outras 
Técnicas Ativas  

 Troca de experiências e fomento do 
debate 

 Fomento da aprendizagem por 
descoberta 

 Potenciar a 
autoanálise/autoavaliação e 
reflexão pessoal e de grupo

 Utilização de meios e recursos 
tecnológicos que despertem o 
interesse e motivação 

 Criar pontes entre os conteúdos e a 
realidade dos formandos, as suas 
vivências e experiências adquiridas 
ao longo da vida



Criatividade Pedagógica: 

Aprendizagem por 

descoberta

Os formandos são colocados perante uma 

situação - problema que vão tentar resolver, 

ou seja, vão "descobrir a solução".

O formador cria um cenário/ problema tendo 

em conta os seguintes aspetos:

 O problema deve ser um problema real.

 O problema deve ser interessante e implicar 

os formandos na sua resolução.

 As etapas de resolução do problema devem 

ser realizadas pelos formandos.

 Os formandos podem trabalhar em grupo ou 

sozinhos.



Criatividade 

Pedagógica: 

Aprendizagem 

por descoberta

O papel do/a formador/a

 Define o Problema ou Situação.

 Durante a sessão fornece informações.

 Reorienta as atividades de reflexão.

 Reinterpreta as dúvidas.

 Estimula a formulação de hipóteses.

Etapas

 Definição e delimitação do problema.

 Recolha e Classificação dos dados.

 Formulação de Hipóteses.

 Seleção de uma Hipótese.

 Verificação da Hipótese.



O papel do/a 
formador/a na 
pedagogia diferenciada 
e significativa

 Mediador/a

 Facilitador/a 

 Orientador/a 

As relações pedagógicas 

criadas funcionam como o 

motor principal de 

aprendizagem vista como um 

todo: saberes, técnicas e 

competências emocionais e 

psicossociais



Criatividade: o 

que é?

 De uma forma geral 

podemos dizer que é 

capacidade humana em 

exprimir-se de uma forma 

original.

 A criatividade é o processo 

de gerar ideias novas e 

manifestá-las, criando algo 

como resultado. 

 A criatividade é a 

capacidade de relacionar 

conceitos, e/ou objetos.

 A criatividade é uma 

condição humana, que se 

manifesta de diversas 

maneiras e que produz 

diversos resultados.



O processo 

criativo

O processo criativo fundamenta-

se em três princípios: 

Atenção: visa a 

concentração na situação 

ou problema 

Fuga: promove o escape ao 

pensamento convencional

Movimento: fomenta o ato 

de libertar e deixar fluir a 

imaginação



DRAMATIZAÇÃO DE CENÁRIOS 
PEDAGÓGICOS

 O desenvolvimento da dramatização 

é visto como um todo: saber; saber-

fazer; saber-estar e saber-ser.

 Todos os elementos do processo 

formativo são ativos e interativos, 

valorizando as relações intra e 

interpessoais como veículos de 

aprendizagem.

 A criação de cenários mais ou menos 

estruturados permite uma abordagem 

diferente aos conteúdos e a criação 

de novas hipóteses e novas formas de 

relacionamento com as 

aprendizagens. 



A inclusão e a formação de grupos 
coesos

Intimamente ligado com a pedagogia 

diferenciada e a criatividade pedagógica 

estão os conceitos de inclusão e coesão do 

grupo.

 A Inclusão pode ser definida na sua 

generalidade como o processo que visa 

apoiar o acesso e o desenvolvimento da 

aprendizagem de forma igualitária para 

todos os elementos do grupo. 

 A coesão do grupo assume-se como o 

conjunto de forças que mantêm o grupo 

unido, consistente e coerente. Estas forças 

têm várias naturezas: cognitivas; afetivas; 

culturais; relacionais; etc.



Estratégias de inclusão e 
engagement como 
ferramenta fundamental para 
o /a formador/a

 É uma responsabilidade muito 
importante do/a formador/a a criação 
de estratégias para a inclusão e 
formação de grupos coesos.

 O engagement representa o nível de 
envolvimento emocional e de 
dedicação ao processo de 
aprendizagem de cada elemento do 
grupo.

 A inclusão implica a criação de 
condições de acesso e 
desenvolvimento do engagement a 
todos os elementos do grupo, incluindo 
o/a formador/a.



Atividades Outdoor 

 Utilizadas para fomentar a diversidade 

no desenvolvimento das sessões

 Estimulam a criatividade e o espírito de 

equipa

 Exigem uma preparação por parte do/a 

formador/a que assume o papel de 

moderação e dinamização:

 Preparação das atividades tendo em 

conta os objetivos a alcançar;

 Adaptação ao grupo (nível de 

conhecimentos prévios, expetativas e 

necessidades; maturidade emocional, 

etc.);

 Capacidade de análise/avaliação para 

identificar medidas de inovação e 

remediação.



Atividades 

Indoor 

 Decorrem em contexto de 
sala ou local de trabalho e 
assumem os princípios de 
ação de qualquer atividade 
formativa. Tem ainda algumas 
especificidades para o/a 
formador/a:

 Conhecer os recursos e meios 

físicos (espaço), tecnológicos 
e pedagógicos disponíveis;

 Dispor previamente os recursos 
e meios necessários, bem 
como o seting desejável do 

espaço;

 Recolocar a disposição dos 
meios e recursos utilizadas 
após o termino das atividades.


