
 

 

 

Team-Based Learning: é um processo estruturado de ensino-aprendizagem, baseado em equipas; promove a aprendizagem 

colaborativa, planeada em torno de unidades de ensino, que podem ser consideradas "módulos", a aprofundar numa única 

sessão. Promove competências como autonomia, responsabilidade e trabalho em equipa. As evidências científicas mostram 

que os resultados dos alunos são mais positivos, assim como os níveis de satisfação por eles reportados. 

 

 

 

Fora da sala de aulas

•preparação 
individual do aluno, 
a partir dos 
materiaos 
disponibilizados 
pelo docente

Na sala de aulas -
individual

•aferição individual 
do aluno, através da 
resposta a um 
questionário 
preparado pelo 
docente 

Na sala de aulas -
pequeno grupo

•Discussão e 
consensualizaçao 
das respostas ao 
questionário em 
pequenos grupos 
(5-8 elementos)

Na sala de aulas -
grande grupo

•Discussão e 
resolução do 
questionário com o 
docente em 
assembleia com 
todos os grupos

Na sala de aulas -
pequeno ou grande 
grupo

•Aplicação do 
conhecimento 
/compreensão 
através de novas 
perguntas mais 
complexas ou 
pergunta de exame

10-15 

min. 

 

45-60 

min 

45-60 

min 

Variável em 

função do 

problema 

Indicar tempo 

de leitura 

esperado 

 



 

 

 

 

 

 

 

P
ro

fe
ss

o
r • Papel do professor passa 

a ser o de produtor de 
questionários e o de 
dinamizador de discussão

• Questionários devem 
convocar compreensão 
dos conteúdos, não a sua 
mera reprodução

A
lu

n
o

s • Os alunos devem ser 
responsabillizados pela 
preparação dos materiais 
e pelo trabalho em 
equipa

• A formação dos grupos é 
um passo importante: 
grupos devem ser 
estruturados e mantidos 
ao longo das sessões

• Os alunos devem receber 
feedback regular

Te
cn

o
lo

gi
as

• É possível incorporar as 
tecnologias do dia-a-dia 
como os telemóveis (para 
consulta de materiais ou 
procura de informação)

• É possível incorporar 
tecnologias para 
promover a participação 
na dicussão final, como 
Audience Response 
Systems

• É flexível e adaptável ao 
ensino à distância


