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Âmbito 

O perfil dos estudantes do século XXI 
requer que a inovação pedagógica 
impulsionada pelo processo de Bolonha 
os conduza a aprender ensinando. Com 
esta premissa, preconiza-se a 
implementação de uma metodologia de 
mapeamento multimodal para orientar os 
estudantes no processamento (cri)ativo e 
colaborativo dos tópicos programáticos a 
desenvolver em diferentes UC. 

Finalidades 

Apoiar estratégias pedagógicas centradas 
nos estudantes, que promovam uma 
aprendizagem ativa em ambiente virtual 
colaborativo, fomentando o 
desenvolvimento da literacia digital. 

Diversificar os formatos e abordagens de 
avaliação passíveis de monitorizar o 
processo de aprendizagem. 

Estimular os processos de comunicação 
de ciência, quer na comunidade 
académica, quer na sociedade. 

Contexto 

O projeto envolveu 7 docentes e mais de 
500 estudantes, distribuídos por 8 
licenciaturas e 7 mestrados de várias 
UOEI da UMinho: 
 
ILCH | Instituto de Letras e Ciências Humanas 
ECUM | Escola de Ciências 

EEG | Escola de Economia e Gestão 

EEng | Escola de Engenharia 

 

Relatório do projeto (link) 

Email de contacto: 
saraujo@ilch.uminho.pt 
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Processos 

A implementação da metodologia foi adaptada por cada docente conforme a tipologia, a 
carga horária e o número de estudantes inscritos nas UC. Esta metodologia prevê várias 
etapas: i) [Pesquisa/Seleção de informação] pesquisa documental e gestão da 
informação recolhida em várias plataformas científicas (EBSCO, Web of Science, RCAAP, B-
on, Google Scholar, Jstor, entre outras); ii) [Mapa mental] elaboração de mapas mentais 
ou conceituais sobre um determinado tópico programático; iii) [Comunicação 
monomodal] transposição oral e/ou por escrito desses mapas mentais/conceituais; iv) 
[Comunicação multimodal] conversão do mapeamento dos tópicos programáticos em 
narrativas digitais; v) [Feedback imediato] validação do conhecimento adquirido por via 
de questionários online (ARS) elaborados pelos estudantes. Esta metodologia pode ser 
aplicada parcialmente ou na sua totalidade, recorrendo a murais virtuais que podem servir 
de palco à implementação de metodologias ativas e colaborativas (Flipped Classroom, 
Project-Based Learning | PBL, Team-Based Learning | TBL, Problem-Based Learning | 
PBL, Challenge-Based Learning | CBL). 

Resultados 

A avaliação da metodologia utilizada recorreu a questionários que contemplaram três 
domínios de avaliação: i) competências adquiridas na UC; ii) tarefas e dificuldades na 
realização do trabalho em equipa; iii) parecer do estudante sobre o uso da metodologia, 
mensurados através de escalas de seis itens (de 1 [Discordo totalmente] a 6 [Concordo 
totalmente]). Resumidamente, cerca de 75% dos respondentes consideraram a 
aprendizagem dos conteúdos mais efetiva quando desenvolvem um trabalho envolvendo 
vários meios (mapas mentais, escrita colaborativa, narrativas digitais - pitches). 
Cerca de 90% dos respondentes reconhecem ter realizado, com agrado, as atividades 
inerentes à metodologia, referentes quer ao pré-processamento do material de apoio, quer 
à respetiva textualização escrita e/ou oral. A maioria dos estudantes validou as 
potencialidades pedagógicas dos mapas mentais como co-construtores do conhecimento e 
dos murais virtuais como ferramenta de partilha e interação. A maioria dos estudantes 
evidenciou recetividade à reutilização desta metodologia. 

Recursos 

o Murais virtuais (ex. Padlet, com limitação de três murais por utilizador na versão 
gratuita) 

o Mapas mentais/Mapas conceituais (com ferramentas disponíveis online: 
GitMind, Coogle, Mindmup, Cmap, entre outras) 

o Escrita colaborativa (Framapad, MeetingWords, Etherpad, Google Docs, entre 
outros)  

o Narrativas digitais (Videoscribe, Powntoon, Moovly, entre outras) 
o Audience Response Systems | ARS 

 

https://idea.uminho.pt/pt/publicacoes/Documents/2018/Cen%c3%a1rios%20de%20aprendizagem%20ativa%20e%20colaborativa_Relat%c3%b3rio_2018.pdf
https://idea.uminho.pt/pt/ideadigital/entradas/Paginas/entrada33.aspx?fbclid=IwAR1F9lfTb2cEy_BkM-cj5KwmcS78QDvWob8eCN1Qqau2EXU6s0glN96FJ0E
https://idea.uminho.pt/pt/ideadigital/entradas/Paginas/entrada28.aspx
https://idea.uminho.pt/pt/ideadigital/entradas/Paginas/entrada22.aspx
https://idea.uminho.pt/pt/ideadigital/entradas/Paginas/entrada22.aspx
https://gitmind.com/
https://coggle.it/
https://www.mindmup.com/
https://cmap.ihmc.us/
https://framapad.org/en
http://meetingwords.com/
https://etherpad.org/
https://drive.google.com/
https://www.videoscribe.co/en
https://www.videoscribe.co/en
https://www.powtoon.com/
https://www.powtoon.com/
https://www.moovly.com/
https://www.moovly.com/
https://idea.uminho.pt/pt/ideadigital/entradas/Paginas/entrada27.aspx

