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ACTIVE LEARNING. ACTIVE MINDS. ACTIVE 
SPACES.

O objetivo da Steelcase Education é ajudar
escolas, colégios e universidades a criar os mais
eficazes, estimulantes e inspiradores espaços de 
aprendizagem activa indo ao encontro das 
necessidades de alunos e educadores.

Através de uma metodologia de observação, desenhamos
soluções para multiplos espaços, desde salas de aula e 
bibliotecas, até cafetarias e espaços in-betwen. Somos
apaixonados pelo conhecimento e sabemos a importancia
que o espaço tem para uma aprendizagem activa
aumentando o sucesso na educação.



como se aprende hoje?



Os alunos
precisam de 
competências
para o séc. XXI

Pensamento crítico

Resolução de problemas

Raciocínio lógico

Inovação

Comunicação efetiva

Colaboração constante

Aprendizagem auto-dirigida

Conhecimento dos meios

Capacidades globais

Responsabilidade social

Capacidade de mudança

Inovação
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A SALA DE AULA MANTEM-SE IGUAL!



MAS APESAR DE TUDO ISTO O QUE 
ENCONTRAMOS?



passar disto… …para isto.

7

QUEREMOS….



https://www.youtube.com/watch?v=MA3QxofLUEQ

https://www.youtube.com/watch?v=MA3QxofLUEQ


ecossistema de 
aprendizagem activa



o ecossistema de 
aprendizagem
activa



pedagogia

Permitir transições fluidas 
entre diferentes formas de 
ensino – de passivo a activo e 
vice-versa

Desenhar para a 
aprendizagem em equipa

Facilitar a circulação do 
professor para incentivar o 
trabalho em grupo e apoiar os 
alunos



tecnologia

Desenhar para partilhar, 
aproveitando as superficies 
horizontais e verticais para 
projectar informação e interajir

Aproveitar os novos meios para 
melhorar a integração pessoal e de 
grupo, oferecendo um acesso
global

Promover a persistência da 
informação e permitir capturá-la



espaço

Proporcionar acesso visual e físico a cada aluno, 

dando-lhes acesso à melhor localização e permitir que 

acedam ao professor em igualdade de circunstâncias

Permitir a alteração e reorganização rápida da sala de 

aula.

Facilitar a colaboração (flexível e adaptativa)

Facilitar a concentração quando necessária

Engagement (envolvimento e compromisso)

Espaço inspirador e motivador

Onde o professor ensina como quer e o aluno aprende 

como gosta



1

32

1. Pedagogia desvalorizada = O mesmo de sempre

2. Tecnologia desvalorizada = + trabalho / + stress / - eficiência

3. Espaço desvalorizado  =  Limitações à actividade pretendida



gasta menos tempo em dar a lição

tem mais tempo para trabalhar

com os alunos individualmente

tem mais tempo para trabalhar com

pequenos grupos

a tecnologia dá suporte às
mudanças pedagógicas

Após a integração da 
tecnologia na aula, o 
professor:

Fuente: Pennsylvania State’s College of Education evaluation of the Pennsylvania Department of Education “Classroom of the Future”

A importância do 
espaço



é necessário proporcionar 
zonas para que os alunos
interajam com os seus
professores e colegas

o espaço deve dar suporte a 
actividades offline que 
complementam a 
aprendizagem online

1 as ligações pessais
continuam a ser 
essenciais para a 
aprendizagem



2 a tecnologia proporciona 
uma melhor interação e um
maior nivel de aprendizagem
cognitiva

Espaços flexíveis de 
aprendizagem para dar 
suporte a diferentes niveis
de interação

Espaços individuais e de 
equipa para aprendizagem
generativa e criativa



Espaços individuais e de 
equipa para aprendizagem
colaborativa e criativa Use image 12-0002596

3 a integração da 
tecnologia implica 
flexibilidade e 
adaptação ao
trabalho a realizar

As superficies de trabalho

devem ser suficientemente

grandes para comportar 

diverso equipamento e objectos



Frequentemente a aula e 
aprendizagem ocorre
também fora da sala, fisica
ou virtualmente.

4 as fronteiras
espaciais estão a 
desaparecer



as ferramentas de grupo 
devem permitir uma
transição directa entre a 
tecnologia analógica e digital

o uso de quadros
brancos é muito
importante para a 
persistencia da 
informação

5o digital e o 
analógico irão sempre
coexistir



1. Objectivos e prioridades

2. Barreiras e obstáculos APRENDIZAGEM

ACTIVA

ESPAÇO

PEDAGOGIA

TECNOLOGIA1ª Dinâmica



A concentração é 
um bem variável1



Fonte: Breslow, L., Pritchard, D., DeBoer, J., Stump, G., Ho, A., & Seaton, D. (Summer 2013). 
Studying Learning in the Worldwide Classroom: Research into edX’s First MOOC. Research & 
Practice in Assessment, 8, 13-25. 

Duração média: 10 a 15 

minutos

Perde-se logo após 30 

segundos do inicio de 

aula

É apenas possível 

mantermos um nível de 

atenção de 45 minutos 

a 1 hora

Dificuldade de obtenção



Proposta: 

Utilizar novas pedagogias.

Incorporar o ecossistema de forma 
equitativa

Implicar os alunos

Dar protagonismo aos alunos

Modificar o espaço em função do 
trabalho em curso



a aprendizagem
activa estimula a 
concentração2



Mais concentração
durante os momentos de 
aprendizagem activa

Mais concentração logo 
após uma ação prática ou
uma pergunta Use image 12-0002596

Fonte: Diana M. Bunce, et.al. in 2010 “How Long Can Students Pay Attention In Class?)
WorkSpace Futures Research by Steelcase  



• Captar a atenção do 
aluno e reiniciar o 
processo logo de 
seguida.

• Utilização das tecnologias
na sala de aula

Proposta: 



O novo e as 
alterações atraem a 
concentração3



Porque é que os alunos não
gostam da escola?

Tudo o que acontece fora da 
sala chama a atenção

Mudar de tema
Começar nova actividade
Realizar uma mudança
Definir a frequencia com que 
deve acontecer

O novo e o diferente

Fonte: Daniel Willingham in “Why Don’t Students Like School? 
Louis Cozolino, Kennesaw State University



• Tirar partido da curiosidade
natural do aluno

• Utilizar  quadros de escrita 
individuais que favorecem a 
memória visual

• Sair da sala de aula para o 
exterior

• Passar videos

• Fazer as coisas de outra forma

Proposta: 



O movimento físico 
alimenta o cerebro4



O movimento fisico aumenta a 
capacidade de alerta e ajuda a 
codificar e activar a memória

Sedentarismo não é sinónimo 
de maior concentração e 
atenção

Permitir que o aluno se mova
enquanto aprende proporciona 
ao cerebro interesse e 
estimulo

Fonte:  Lengel and Kuczala report “The Kinesthetic Classroom: Teaching and Learning Through 
Movement”
WorkSpace Futures Research by Steelcase  



Proposta: 

• Evitar espaços e uma
disposição de sala em
que o aluno não se 
possa mover

• E porque não 5 
minutos de exercicios
no inicio da aula?

• Permitir que o aluno se 
levante e se mova
enquanto trabalha

• A aula pode decorrer
fora da sala



O sitio onde se 
sentam condiciona 
a concentração5



Lugares à frente e a meio = 
maior concentração

Lugares atrás = maior
distração

Alterar a postura e mudar 
as cadeiras de sitio 
estimula a concentração e 
a atenção

Todos têm o mesmo direito

Mobilidade de mesas e 
cadeiras = flexibilidade total

Todos os sitios são os 
melhores
Fonte: Beatriz Arantes, WorkSpace Futures Research by Steelcase  



Proposta: 

• Conceda aos alunos a 
possibilidade de 
configurar a sala

• Os grupos devem estar 
juntos

• Todos os objectos
necessários devem estar 
sempre junto ao aluno



O ambiente afecta o 
pensamento6



Instalações inadequadas
Acústica pobre
Ruido externo
Má iluminação
Temperatura desajustada 

Quanto mais estimulos
negativos pior será a 
concentração

Poder bloquear as 
distrações



Proposta: 

• Poder controlar o 
ambiente da sala

• Tentar bloquear os 
ruidos e inputs do 
exterior

• Ter na sala todo o 
equipamento necessário
à actividade planeada



A aprendizagem
tem um ritmo 
natural7



Ciclos de descanso e de 
actividade

Níveis de maior e menor 
concentração

Incorporar planos de estudo
e pedagogias

Crie soluções para dar 
suporte a diferentes  ritmos 
de aprendizagem

Diferentes espaços para 
diferentes ritmos



• Crie soluções para dar 
suporte a diferentes  
ritmos de aprendizagem

• Diferentes espaços para 
diferentes ritmos

• Concentração e 
interação

• Trabalho individual e em
grupo

• Socialização e descanso

Proposta: 



2ª Dinâmica



Desenho de sala de aula



múltiplos modos de 
aprendizagem

APRENDIZAGEM
PERSONALIZADA

TRABALHO EM 
EQUIPA

DISCUSSÃO E 
APRESENTAÇÃO

EXPOSITIVO E 
REVISÕES



múltiplas reconfigurações
de sala de aula



Espaço Inovador de Educação – Uma sala-tipo

10mx6m (60m2)

26 alunos + Prof.

3ª Dinâmica



resultados

Capacidade para ser criativo

Motivação para ir assistir/dar 

a aula

Capacidade para adquirir 

mais conhecimentos

Empenho na aula

Professores
Alunos



SALA DE AULA ACTIVA – O ESPAÇO É IMPORTANTE:

• Motivação para os alunos escolherem a sua aprendizagem e melhorarem

continuamente

• Capacidade para os alunos trabalharem mais e estudarem melhor

• Realização de actividades relevantes e intencionais que motivam os alunos

• Espaço de circulação

• Melhorar padrões e comportamentos

• Melhorar a eficiencia e vantagem competitiva da escola

• Mais tempo para ensinar

• Desenvolvimento pessoal do professor e conselhos de gestão

• Interação regional, nacional e internacional em redes com os mesmos

padrões educativos



https://www.youtube.com/watch?v=RtoiCaOW5ho&list=PL45F5E0911052CD63&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=RtoiCaOW5ho&list=PL45F5E0911052CD63&index=3


Teresa Vendeirinho

teresa.vendeirinho@steelcase.com


