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Introdução  
 

A qualidade da ação educativa requer a compreensão alargada dos complexos 

processos de aprendizagem: dos conteúdos e objetivos a alcançar, das 

características únicas e singulares dos aprendentes, dos contextos onde 

ocorrem as ações, das diferenças individuais, dos fatores de motivação e 

envolvimento, das expectativas dos intervenientes, entre muitos outros aspetos 

que condicionam as tomadas de decisão dos educadores e dos professores.  

A planificação atempada e cuidadosa destes processos torna-se por isso uma 

importante etapa do trabalho profissional de um professor. A planificação serve 

três funções relevantes para o professor: segurança emocional ( reduzindo a 

ansiedade do professor tornando a ação mais previsível, com maior ou menor 

grau de detalhe); organização ( ajudando o professor a organizar e a gerir o 

ambiente de aprendizagem, clarificando a forma como serão abordados os 

conteúdos, identificando as sequências de atividades, selecionando ou criando 

recursos e materiais,  a organização do trabalho dos aprendentes e as formas 

de apoio ; e reflexão ( numa perspetiva do professor reflexivo, a planificação e a 

forma como foi implementada são elementos fundamentais para apreciação que 

o professor faz do seu próprio trabalho, dos efeitos que teve nos seus 

aprendentes, do que correu bem e do que poderá correr melhor em situações 

futuras. 

 Uma melhor organização do professor pode beneficiar também os aprendentes 

em termos de resultados a alcançar.  

Podem ser apresentadas e analisadas diversas “ abordagens à planificação da 

ação educativa, cada uma delas baseadas em  diferentes perspetivas 

pedagógicas e com focus ou aspetos centrais, diferentes: abordagens lineares 

mais centradas na ação dos professores, destacando a importância dos 

conteúdos e dos comportamentos observáveis, definindo detalhadamente pré-

requisitos, estabelecendo criteriosamente os objetivos (com recurso a 

taxonomias), alinhando conteúdos, atividades de aprendizagem e avaliação, 

assegurando a progressão etapa a etapa.  
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Outras abordagens apresentam-se centradas nos aprendentes, igualmente bem 

definidas e detalhadas, mas destacando-se das primeiras por se centrarem no 

protagonismo dos estudantes no processo de aprendizagem (aprendizagem por 

projetos, aprendizagem colaborativa, são alguns dos exemplos).  

Finalmente outras abordagens apresentam-se centradas nas características 

únicas e singulares dos aprendentes e neste sentido orientadas a acomodar as 

diversidades dos aprendentes.  As planificações podem ser desenhadas para 

diferentes amplitudes temporais: curtas, de médio prazo ou de longo prazo”. 

(texto resumido e adaptado de Eggen, P. & Kauchak, 1997, pp.434-469).  

Desenho da aprendizagem  
 

Contudo, vivemos numa era definida pela [diversidade] e por uma riqueza de 

informações abertas e prontamente disponíveis e por uma evolução acelerada 

das tecnologias sociais, móveis e criativas. A transmissão do conhecimento, 

antes uma função básica dos educadores, é agora devolvida a uma imensa rede 

de fontes gratuitas e facilmente acessíveis. Consequentemente, os educadores 

precisam, para redefinir seu papel, não apenas de ser sábios no palco da sala 

de aula e mestres na orientação/apoio aos alunos", mas, como cada vez mais e 

mais vozes insistem, ser também “designers para a aprendizagem" (Goodyear 

E Dimitriadis, 2013).  

Adotar uma mentalidade de designer significa usar a empatia e a observação 

para entender onde os alunos estão, e criar os artefactos que irão ajudá-los a 

chegar onde os professores/educadores querem que eles estejam, sejam esses 

artefactos atividades, recursos, configurações sociais ou ferramentas. São 

tempos emocionantes para os educadores, mas também implicam desafios cada 

vez mais complexos. Os educadores ainda podem fornecer acesso a 

informações, mas agora eles também precisam criar cuidadosamente as 

condições para que os alunos possam descobrir, explorar, analisar, sintetizar e 

construir colaborativamente o seu conhecimento a partir de uma grande 

variedade de recursos tecnológicos e informacionais de que dispõem. Isto é 

particularmente importante num clima onde a informação é dinâmica e muda 

rapidamente, precisa de ser contextualizada, e onde uma voz autorizada é 
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necessária. Como Laurillard (2013, p. 2) observa: “Se estivermos confiantes no 

uso que fazemos da tecnologia, então podemos ir além da mera 

consciencialização para a plena exploração dessas novas oportunidades.  

A alternativa (sombria) é que os educadores sejam deixados para trás e sem 

poderes para moldar novos paradigmas de aprendizagem.  

Na última década, novas perspetivas e linguagens emergem em virtude das 

mudanças sociais, tecnológicas e culturais já referidas, exigindo novas formas 

de pensar a educação, implicando igualmente mudanças significativas no papel 

e na função da planificação nos processos educativos, trazendo à superfície 

novas ferramentas teóricas, conceptuais e práticas. Os contributos provenientes 

das ciências da aprendizagem, ciências cognitivas, ciências da computação, 

psicologia educacional, antropologia, linguística aplicada e mais recentemente 

da inteligência artificial e das ciências dos dados, cruzam-se e combinam-se 

criando novos campos de conhecimento.  

O desenho da aprendizagem surge na sequência de novas e mais complexas 

abordagens, requerendo um novo paradigma que permita assegurar   mais 

reconhecimento e visibilidade da pedagogia (e que aprofunda as relações entre 

a tecnologia, a pedagogia e os conteúdos).  

“A investigação sobre o desenho de aprendizagem está a crescer na Europa, 

embora tenha havido uma mudança de foco dos conteúdos, e na na forma de os 

apresentar em contexto educacional formal (ou seja, ensino), para um foco na 

aprendizagem complexa e nos ambientes de aprendizagem, incluindo o local de 

trabalho e acesso aos dados dos aprendentes, disponíveis nesses ambientes.  

Além disso, há um esforço de capacitar professores (e mesmo alunos) como 

designers de aprendizagem (incluindo ambientes e novas pedagogias) para 

apoiar a reflexão sobre sua própria prática como parte de seu desenvolvimento 

profissional (Oliver, M., et. al). Embora o desenho instrutivo seja um termo 

frequentemente ouvido nos Estados Unidos e que se refere a “traduzir princípios 

de aprendizagem e instrução em planos para criar materiais pedagógicos, 

atividades, recursos de informação, e avaliação ” a Europa tende a se inclinar 

mais para o desenho  de aprendizagem como a chave para proporcionar 

experiências de aprendizagem eficientes, eficazes e agradáveis e de bem estar 

(...) “Esta  não é uma mudança de uma visão instructivista  para uma 
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construtivista, nem de um paradigma centrado no professor para um centrado 

no aluno. É, em vez disso, uma mentalidade diferente ( a new mindset), onde a 

ênfase está no objetivo (ou seja, na aprendizagem) em vez de na abordagem 

(ou seja, na instrução). Projetar e desenhar oportunidades de aprendizagem num 

mundo permeado pelas tecnologias digitais baseia-se em teorias de 

aprendizagem e da cognição humana bem como em oportunidades fornecidas 

pela tecnologia. As novas tecnologias expandem e desafiam alguns princípios 

de desenho educativo [na perspetiva mais tradicional] abrindo novas 

oportunidades para colaboração à distância, tutoria e suporte inteligentes, 

aprendizagem contínua e “ubíqua” bem como o recurso a tecnologias de 

avaliação e [ferramentas de meta-análise e meta-cognição] ”  (Wasson, B.& 

Kirschenr, P. , 2020, disponível aqui).   

Como é que os seres humanos aprendem? O que queremos e como queremos 

que aprendam? Que experiências de aprendizagem são possíveis de vivenciar 

e partilhar? Como desenhar os cenários e ambientes de aprendizagem para 

favorecer essa aprendizagem? Como fazer a ponte entre o conhecimento, as 

teorias e modelos de aprendizagem e a sua aplicação prática? 

Estas questões passam a ser da maior importância e é a procura das respostas 

(diferentes) que nos ajudam a planear e a desenhar os cenários e os ambientes 

de aprendizagem que consideramos, para cada contexto, os mais apropriados. 

Destacamos ainda a importância que as teorias, modelos e princípios de 

aprendizagem têm na procura de respostas àquele tipo de questões pois 

constituem o background que permite suportar e fundamentar ações de 

planificação, implementação e avaliação das propostas educativas em que 

estamos envolvidos.  

Deixamos agora algumas notas sobre o conceito de desenho de aprendizagem, 

com base num texto de Simon Cross and Gráinne Conole (2009)  e que pode 

ajudar a introduzir este conceito. 

 

 

 

 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11528-020-00498-0.pdf
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O que é o desenho de aprendizagem?  
 

O desenho de aprendizagem refere-se às atividades associadas a uma melhor 

descrição, compreensão, apoio e orientação de práticas e processos de 

planificação educativa. Trata-se, portanto, de apoiar os professores na gestão e 

na resposta a novas perspetivas, pedagogias e práticas de trabalho decorrentes, 

em maior ou menor medida, de novos usos da tecnologia para apoiar o ensino e 

a aprendizagem. 

O desenho de aprendizagem visa permitir a reflexão, o refinamento, a mudança 

e a comunicação, focalizando as formas de representação, notação e 

documentação. Isso pode: 

● tornar as estruturas de ensino e aprendizagem pretendidas - a pedagogia 

- mais visíveis e explícitas, promovendo assim a compreensão e a 

reflexão 

● servir como uma descrição ou modelo, que pode ser adaptado ou 

reutilizado por outro professor para se adequar ao seu próprio contexto 

● agregar valor à construção de entendimentos compartilhados e 

comunicação entre os envolvidos nos processos de desenho e de 

implementação do ensino 

● promover a criatividade. 

 

Níveis para o desenho da aprendizagem  
 

O desenho de aprendizagem pode ocorrer em vários níveis: desde a criação de 

uma atividade de aprendizagem específica, passando por uma sequência de 

atividades e recursos, até ao nível mais amplo de programas curriculares. 

Conceptualmente, há uma apreciação favorável crescente, confirmada pela 

investigação, que o desenho de aprendizagem tem um papel importante em todo 

o processo de ensino e aprendizagem; desde a conceção e produção, passando 

pelo desenvolvimento de projetos educativos, partilha com os alunos, até à 

avaliação e práticas de partilha no âmbito da aprendizagem e desenvolvimento 

profissional dos professores. 
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O termo desenho de aprendizagem pode-se referir: 

• ao processo de planificação, estruturação e sequência de atividades de 

aprendizagem; 

• ao produto do processo de desenho - a documentação, representação (ões), 

plano ou estrutura) criadas durante a fase de desenho ou posteriormente, como, 

por exemplo: roteiros, guias, materiais, etc. (texto adaptado de Cross, S., & 

Conole, G. (2009).  

 

Perspetivas pedagógicas e desenho da aprendizagem  
 

Existem diversas perspetivas do desenho da aprendizagem.  De acordo com 

Cross & Conole, que temos estado a acompanhar, e numa ótica mais prática, 

numa abordagem ao desenho de aprendizagem pode ser adotada  uma 

interpretação mais geral  em que o desenho de aprendizagem se concentra mais 

na pedagogia e na atividade do aluno ao invés de, digamos, se focar no 

conteúdo. Esta abordagem sustenta um processo pelo qual se chega a um 

plano, estrutura ou desenho para uma situação de aprendizagem, onde o apoio 

é realizado por meio de ferramentas que ajudam a desenvolver o processo (por 

exemplo, aplicativos de software, sites, plataformas, etc.) e os recursos que 

representam o desenho (por exemplo, projetos de casos específicos, modelos). 

 

Helen Beetham, citada Cross & Conole (2009) sugere que o foco principal deve 

ser nas atividades realizadas pelos alunos. Ou seja, não apenas as tarefas 

exigidas aos alunos, mas pensando em como os alunos, cada um com sua 

maneira de pensar e proceder, se envolvem como participantes ativos nessas 

tarefas. Isso significa maior ênfase na compreensão e codificação dos 

componentes e relações dentro das experiências de aprendizagem, sejam essas 

"atividades de aprendizagem" específicas ou um currículo inteiro. Um exemplo 

dessa abordagem pode ser um designer dar uma explicação que relaciona os 

resultados da aprendizagem à atividade do aluno, à pedagogia ao conteúdo.  

O desenho de aprendizagem visa fornecer ferramentas e suporte para poder 

ajudar aqueles que estão envolvidos no ensino e na aprendizagem e a responder 

às mudanças - sejam essas de restrições de tempo e recursos [como é agora o 
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caso da situação pandémica], uma maior escolha em tecnologias e pedagogias, 

a indefinição ou o apagar de fronteiras entre o real e virtual.  

Da mesma forma, ao ensinar a distância, pode haver uma necessidade ainda 

maior de um planeamento mais detalhado bem como o desenho e a avaliação 

rigorosa, antes da intervenção destinada aos aprendentes.  

Além disso, tornar o desenho de aprendizagem mais explícito incentiva um foco 

maior no que o aprendente está a fazer- a sua experiência e as atividades de 

aprendizagem. Também ajuda a fazer perguntas sobre como ocorre e é - ou 

pode ser - implementado: que decisões os professores tomam? Quais os 

processos que privilegiam?  (Cross & Conole, 2009).  

Daremos agora alguns exemplos de desenhos de aprendizagem que são bem 

conhecidos por parte da larga maioria dos professores.  

O Desenho Universal de Aprendizagem será certamente um dos melhores 

exemplos do conceito de desenho de aprendizagem e que está desde há muito 

em uso nas nossas escolas e em particular nos últimos anos, por força do 

reconhecimento da relevância da educação inclusiva.  

Este desenho foi desenvolvido a partir do conceito de desenho universal no 

domínio da arquitetura e em particular na acessibilidade de espaços, objetos e 

ferramentas e foi trazido para a área da educação, ampliando os constructos 

iniciais de forma a flexibilizar o acesso ao currículo e ajudar os professores a 

desenvolver uma perspetiva de educação inclusiva e de diferenciação 

pedagógica, face aos desafios da grande diversidade de alunos e de formas de 

aprender.  

As atividades desenhadas sob esta perspetiva, acolhem e oferecem 

oportunidades de aprendizagem para todos em termos de métodos, recursos, 

formas de apoio e de avaliação oferecendo também alternativas personalizadas 

de modo a acolher as diferenças.   

A implementação de práticas pedagógicas em sala de aula tendo por base o 

desenho universal de aprendizagem implica uma abordagem flexível e 

personalizada por parte das/os docentes, na forma como envolvem e motivam 

as/os alunas/os nas situações de aprendizagem, no modo como apresentam a 

informação e na forma como avaliam, permitindo que as competências e os 

conhecimentos adquiridos possam ser manifestados de maneira diversa.  
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Uma importante diferença da adoção do desenho de aprendizagem como 

instrumento para pensar e planear o currículo e ou a ação educativa mais 

específica é explicitação dos princípios pedagógicos que sustentam o desenho 

de aprendizagem, ou por outras palavras, a sua pedagogia e em particular 

aspetos como o papel do aluno nos processos de aprendizagem.  Damos um 

exemplo de uma planificação simples com base no desenho universal de 

aprendizagem, cuja fonte está aqui.  

 

Figura 1 Exemplo de planificação com recurso ao Desenho Universal da Aprendizagem 

 

Como referimos, em abordagens mais tradicionais à planificação da ação 

educativa, a atenção dos professores focou-se mais nos conteúdos, na 

formulação de objetivos e na observação dos efeitos, em termos 

comportamentais.  

Na perspetiva do desenho de aprendizagem, a pedagogia e os seus princípios 

acabam por permitir explicitar as ações a desenvolver com base nesses 

princípios e ajudar os professores a estruturar as atividades de ensino-

aprendizagem.  

É neste ponto importante salientar os princípios da formação de professores 

abordados no Modulo 4 – e disponíveis na plataforma Moodle. Naturalmente que 

se espera que estes princípios sejam considerados no desenho da proposta de 

trabalho a realizar no âmbito do plano da oficina de formação neste Módulo 6. 

https://eiaesgama.files.wordpress.com/2019/02/anexo_8.pdf
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Deixamos agora mais alguns exemplos de princípios pedagógicos que podem 

dar lugar a desenhos de aprendizagem, uns mais estruturados do que outros.  

Princípios da aprendizagem dirigida (Merril, D., 2002) 

(a) A aprendizagem é promovida quando os aprendentes estão envolvidos em 

resolver problemas do mundo real.  

(b) A aprendizagem é promovida quando o conhecimento existente é ativado 

como base para a aquisição de novos conhecimentos. 

(c) A aprendizagem é promovida quando novos conhecimentos são 

demonstrados aos aprendentes. 

(d) A aprendizagem é promovida quando novos conhecimentos são aplicados 

pelos aprendentes.  

 

(e) A aprendizagem é promovida quando novo conhecimento é integrado no 

“mundo do aprendente”. 

 

Em “contraponto” aos princípios anteriores anunciados, apresentamos um 

segundo exemplo agora baseado na nossa prática e centrado nos princípios da 

aprendizagem colaborativa e da construção do conhecimento (Scardamalia, M., 

& Bereiter, C., 2010), aplicados no âmbito de um projeto de investigação – 

VISUAL – Video-Supported Collaborative Learning – com recurso ao vídeo na 

formação inicial de professores na Universidade de Évora. Para saber mais 

sobre este projeto, pode consultar aqui ou aqui.  

 

http://visualproject.eu/blog/
http://www.visual.uevora.pt/
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Figura 2 Desenho de aprendizagem - aprendizagem colaborativa e construção do    

conhecimento 

 

Componentes do desenho de aprendizagem 
 

Esta pergunta poderá ter muitas respostas dependendo da perspetiva 

pedagógica adotada, dos princípios que apoiam a organização das situações de 

aprendizagem, mas também das conceções pedagógicas e tecnológicas dos 

professores, entre outras dimensões.  

Os desenhos de aprendizagem referem-se a uma larga variedade de maneiras 

de planear as experiências de aprendizagem dos alunos. Os desenhos de 

aprendizagem podem destinar-se e ser propostos para diferentes planos; ao 

nível curricular, ao nível da disciplina ou de componentes de conteúdo.  

Um desenho de aprendizagem pode ser considerado a estrutura que dá suporte 

às experiências de aprendizagem dos alunos, com base em princípios 

pedagógicos. Oliver (1999) argumenta que um desenho de aprendizagem 

compreende os seguintes elementos-chave: 1) Atividades que os alunos devem 

fazer: 2) Recursos que ajudam os alunos a realizar a atividade; 3) Mecanismos 

de apoio definidos pelo professor que o implementa.   

Outros abordagens e perspetivas atuais podem ser analisadas para a 

compreensão da ideia de que o trabalho educativo pode ser desenvolvido a partir 
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de princípios  de aprendizagem, como sejam e entre outras possibilidades, a 

formação de professores através do design (TEED) ver aqui. 

Finalmente uma última proposta que nos permitirá aprofundar este tema e que 

consiste na visita ou exploração de uma ferramenta online para o desenho de 

aprendizagem e neste caso fundamentada na conhecida teoria conversacional 

de Diana Laurillard.  

 

      Figura 3 Exemplo de plano para ação de formação contínua de professores  

 

Esta ferramenta de design de aprendizagem poderá ser um recurso no processo 

de inovação do trabalho dos professores neste campo, considerando que a 

pedagogia da conversação foi a base de desenvolvimento desta aplicação e 

pode ser muito interessante num momento em que muitas das nossas atividades 

de ensino estão a ser transferidas para ambientes online.  

A aplicação “Learning Designer” é uma ferramenta online para ajudar 

professores e outros profissionais a desenhar atividades de ensino e de 

aprendizagem e compartilhar os seus planos de aprendizagem uns com os 

outros. Foi desenvolvido por uma equipa liderada por Diana Laurillard do London 

Knowledge Lab, Institute of Education no Reino Unido e é de acesso gratuito 

pelo que qualquer pessoa pode usar. Pode ser encontrada aqui : 

https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/ 

https://tedd.org/teacher-educator-pedagogies/
https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/
https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/
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A ferramenta é baseada nos seis tipos de aprendizagem da Estrutura de 

Conversação de Diana Laurillard - um modelo das condições necessárias para 

a aprendizagem ocorrer.  

Os seis tipos de aprendizagem são: Ler / Escrever / Ouvir (ou Aquisição), 

Inquérito, Prática, Produção, Discussão e Colaboração. Em princípio, um bom 

design de aprendizagem irá conter uma mistura harmoniosa de alguns ou de 

todos esses tipos de aprendizagem. 

Em síntese : foram aqui apresentadas algumas das ideias que consideramos 

mais relevantes no que diz respeito ao tema da planificação da formação no 

domínio da formação continua dos educadores e dos professores, incluindo os 

conceitos principais, as mudanças observadas nos últimos anos com particular 

destaque para o desenho de aprendizagem e alguns exemplos de como 

podemos pensar e planear as nossas propostas de trabalho no âmbito do Plano 

de Capacitação Digital dos Docentes.  
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