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Introdução
O Projeto ‘Escola 2020: Co-learning Teams’ é um projeto-piloto desenvolvido no ano letivo 2017/2018, em parceria pela

Nautilus Intelligent Furniture S.A. e o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.

Assentando numa abordagem metodológica mista descritiva, o estudo tem como objetivo central desenvolver e testar

uma nova organização da sala de aula orientada para o trabalho colaborativo, onde layout, mobiliário e tecnologia

são colocados em articulação para promover nos alunos novas competências (XXI-century skills).

Como métodos de recolha de dados recorreu-se a observações de registos vídeo de aulas e questionários online, de

forma a permitir o desenvolvimento de descrições detalhadas, elevando o nível de aprofundamento dos fenómenos a

analisar.

O presente relatório apresenta os resultados encontrados no projeto bem como as conclusões que com base nos

mesmos se revelam possíveis de estabelecer.
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Fases do Projeto

. Reuniões
preparatórias 
(entidades 
responsáveis pelo 
projeto e os 
representantes da 
direção das escolas)

. Recolha de 
autorizações escritas 
para inquérito em 
meio escolar 

Fase 1 
Preparação

. 1ª fase de recolha de 
dados: Gravação de 
aulas em sala regular (1 
aula/disciplina curricular)

Park International
School: Português, 
Inglês, Geografia, 
História e Matemática

AE Sra da Hora: Física e 
Química, Matemática, 
Cidadania e 
Desenvolvimento, 
Português, Ciências 
Naturais, Francês, 
História, Inglês e 
Geografia

Fase 2 
Pré-teste

. Reconversão do novo 
espaço de sala de aula

. Atividades de 
acompanhamento a 
professores nas 
seguintes temáticas: 

a) Metodologia de 
trabalho de projeto, 

b) Avaliação formativa 
com base em tecnologias, 

c) Impacto dos espaços 
inovadores na 
aprendizagem.

Fase 3
Criação da sala 

Co-learning
. 2ª fase de recolha de 
dados:  Gravação de aulas 
no novo espaço
(1 aula/disciplina curricular)

. Aplicação de questionários 
de avaliação da sala criada 
(aplicado aos professores)

. Análise preliminar dos 
resultados: Comparação 
entre dados recolhidos nas 
fases de 2 e 4.

Fase 4
Pós-teste 

. Apresentação do 
relatório final

Fase 5
Relatório 
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1 turma do 3º ciclo e respetivo corpo docente.

. Turma do 7º ano de escolaridade, designada por 7ºE, constituída por 23 alunos, 15 rapazes e 8

raparigas com idade média de 13 anos.

. Docentes das disciplinas de Física e Química, Matemática, Cidadania e Desenvolvimento, Português,

Ciências Naturais, Francês, História, Inglês e Geografia.

1 turma do 3º ciclo e respetivo corpo docente.

Turma do 8º ano de escolaridade, designada por 8º A, composta por 23 alunos, 15 rapazes e 8

raparigas com idade média de 13 anos.

Docentes das disciplinas de Português, Inglês, Geografia, História, Matemática e Ciências Naturais.

➢ Caracterização das escolas e participantes 

Metodologia
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A 1ª fase de recolha de dados (pré-teste) estabeleceu-se através da gravação e observação das atividades letivas realizadas em sala

de aula regular | Mês de novembro de 2017 → 2 câmaras de vídeo e 2 tripés

Criação da sala de aula | 12 de fevereiro de 2018

Formação de professores | Mês de fevereiro de 2018

2ª fase de recolha de dados (pós-teste), através da gravação e observação das atividades letivas realizadas em sala de aula

colaborativa | Mês de maio e junho de 2018→ 2 câmaras de vídeo e 2 tripés

Aplicação de questionários de avaliação da sala criada | Mês de julho de 2018

Análise das gravações realizadas na Escola Secundária Senhora da Hora, utilizando uma métrica de observação criada por Byers

(2017), cujo propósito é analisar o impacto do design de sala de aula

na aprendizagem dos alunos | Mês de agosto de 2018

Agrupamento de Escolas Senhora da Hora
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A 1ª fase de recolha de dados (pré-teste) estabelece-se através da gravação e observação das atividades letivas realizadas em sala

de aula regular | Mês de novembro de 2017 e de janeiro de 2018→ 2 câmaras de vídeo e 2 tripés

Criação da sala de aula | 15 de fevereiro de 2018

Formação de professores | Mês de Março de 2018

2ª fase de recolha de dados (pós-teste), através da gravação e observação das atividades letivas realizadas em sala de aula

colaborativa | Mês de junho de 2018→ 2 câmaras de vídeo e 2 tripés

Aplicação de questionários de avaliação da sala criada | Mês de julho de 2018

Análise das gravações realizadas no Park International School, utilizando uma métrica de observação criada por Byers (2017),

cujo propósito é analisar o impacto do design de sala de aula

na aprendizagem dos alunos | Mês de agosto de 2018

Park International School
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Com intuito de conhecer o impacto do projeto, procedeu-se à aplicação dos seguintes métodos de recolha e análise de dados:

1) Observação de registo de vídeos

1ª fase: na sala de aula regular + 2ª fase: novo espaço criado

Para a análise dos dados recolhidos utilizou-se a Observation Metric Linking Pedagogy, Technology and Space (Byers, 2017),

que assenta em 5 dimensões de análise:

i) Pedagogy = Práticas Docentes

ii) Communities of Learning = Organização do trabalho entre alunos

iii) Learning Experiences = Atividades de Aprendizagem

iv) Teacher Use of Technology = Uso de Tecnologia pelo(s) professor (Nivel e Tipologia)

v) Student Use of Technology = Uso de Tecnologia pelos alunos (Nivel e Tipologia)
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Resultados
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Conclusões |  

Com a constituição do espaço Co-Learning Teams constatou-se que:

• Diminuiram as práticas de instrução transmissiva e de questionamento direto acerca dos conteudos escolares; 

• Aumentaram as práticas docentes ligadas à Instrução interativa, à monitorização e regulação dos progressos 

dos alunos, ao fornecer feedback e à promoção da discussão no seio da turma. 

1. Pedagogia (Práticas docentes)
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2. Comunidades de Aprendizagem 

(Organização do trabalho entre alunos)



Conclusões |  

Com a constituição do espaço Co-Learning Teams constatou-se que:

• Diminui o trabalho individual e em grande grupo (turma);

• Aumentou o trabalho em pequenos grupos (small groups) bem como a colaboração entre alunos pertencentes 

a grupos distintos (mixed groups). 

2. Organização do trabalho entre alunos
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Conclusões |  

Com a constituição do espaço Co-Learning Teams constatou-se que:

• Diminuiram as atividades relativas à recepção da intrução docente e de avaliação formativa;

• Diminuiu igualmente o volume  de tempo em que os alunos demonstraram comportamentos

inadequados ao longo da aula (desatenção, impulsividade, atitude negativa/não cooperativa); 

• Diminui o tempo dedicado a atividades de memorização/recordação, associadas a objetivos

educacionais menos exigentes e promotores de processos cognitivos de menor complexidade;

• Contrariamente verificou-se que aumentou o tempo dedicado a atividades de compreensão, 

aplicação, análise, avaliação e criação.

• O maior aumento verificou-se exatamente nas atividades práticas de criação (    = 31,40).

3. Atividades de Aprendizagem
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Conclusões |  

Com a constituição do espaço Co-Learning Teams constatou-se que:

• Diminui as atividades de uso de tecnologias centradas no professor ao mesmo tempo que, inversamente, 

aumentou as atividades de uso centradas nos alunos;

• As atividades de utilização das tecnologias em regime informal bem como a realização de atividades fora da 

sala de aula revelaram-se pouco expressivas (tanto na sala de aula regular como no novo espaço criado).

4. Uso das Tecnologias pelo Professor
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4. Uso das Tecnologias pelo Professor (Nivel)
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Conclusões |  

Com a constituição do espaço Co-Learning Teams constatou-se que:

• Com excepção do nivel ‘redefinição’, em todos os níveis de utilização das tecnologias pelos professores

registaram-se aumentos consideráveis; tanto em atividades onde a tecnologia é utilizada como ferramenta de 

substituição direta, sem mudanças pedagógicas funcionais (Substitution), como quando a tecnologia é 

utilizada como ferramenta de substituição mas integra já melhorias pedagógicas funcionais (Augmentation), 

sendo aqui que se revistou o maior aumento, e ainda quando a tecnologia permite já o redesenho significativo 

das experiências de aprendizagem  (Modification).

4. Uso das Tecnologias pelo Professor
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4. Uso das Tecnologias pelo Professor (Tipologia)



Conclusões |  

Com a constituição do espaço Co-Learning Teams constatou-se que:

• Diminui o uso do video-projetor e do quadro de cerâmica, o que se justifica pela disponibilização de paineis

interativos, e que é representado nos dados pelo inscremento substantial da utilização de tecnologia de display 

(    = 44,47);

• Aumentou ainda a utilização de tablets, bem como dos meios tradicionais de escrita (papel e caneta) e ainda de 

outros equipamentos (auscultadores e smartphones).

4. Uso das Tecnologias pelo Professor
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Conclusões |  

Com a constituição do espaço Co-Learning Teams constatou-se que:

• Tal como havia sido detectado na Dim. 4, relativa ao uso das tecnologias pelo professor, diminui as atividades

de uso de tecnologias centradas no professor ao mesmo tempo que, inversamente, aumentou as atividades de 

uso centradas nos alunos;

• As atividades de utilização das tecnologias em regime informal bem como a realização de atividades fora da 

sala de aula também registaram aumentos.

5. Uso das Tecnologias pelos Alunos
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5. Uso das Tecnologias pelos Alunos (Nivel)
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5. Uso das Tecnologias pelos Alunos (Nivel)



Conclusões |  

Com a constituição do espaço Co-Learning Teams constatou-se que:

• Com excepção do nivel ‘redefinição’, em todos os níveis de utilização das tecnologias pelos alunos registaram-

se aumentos consideráveis; tanto em atividades onde a tecnologia é utilizada como ferramenta de substituição 

direta, sem mudanças pedagógicas funcionais (Substitution), como quando a tecnologia é utilizada como 

ferramenta de substituição mas integra já melhorias pedagógicas funcionais (Augmentation), sendo aqui que 

se revistou o maior aumento, e ainda quando a tecnologia permite já o redesenho significativo das experiências 

de aprendizagem  (Modification).

5. Uso das Tecnologias pelos alunos
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5. Uso das Tecnologias pelos Alunos (Tipologia)



Conclusões |  

Com a constituição do espaço Co-Learning Teams constatou-se que:

• Diminui o uso do video-projetor e do quadro de cerâmica, o que se justifica pela disponibilização de paineis

interativos, e que é representado nos dados pelo inscremento substantial da utilização de tecnologia de display 

(    = 60,93);

• Aumentou ainda a utilização de tablets na função de touch ou caneta, surgindo em sentido inverso uma

diminuição do uso dos mesmos para atividades de escrita/digitação. 

• Aumentou também o uso de tecnologia de gravação de audio e video e de outro tipo de equipamentos, como

seja, auscultadores e smartphones.

• Diminuiu ainda o uso dos meios convencionais de escrita, ie, através de papel e caneta.

5. Uso das Tecnologias pelo Professor
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Com intuito de conhecer o impacto do projeto, procedeu-se à aplicação dos seguintes métodos de recolha e análise de dados:

36

Técnicas de Recolha de dados

2) Questionário de satisfação online aos docentes envolvidos no projeto

Aplicação de questionários de avaliação da sala criada no âmbito do projeto, junto dos 14 professores envolvidos no projeto. O

questionário tem como intuito avaliar 4 dimensões:

i)  Mobiliário 

ii)  Equipamento Tecnológico

iii)  Espaço de sala de aula

iv) Dinâmicas de trabalho

O questionário reúne questões de resposta fechada e aberta. Os mesmos foram disponibilizados para preenchimento online, através

do Google Drive com vista a facilitar a distribuição, a recolha e a codificação dos dados.



Resultados
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Para resposta ao questionário foi enviado convite 

a todos os professores envolvidos no projeto:

- 9 docentes Sra. da Hora

- 5 docentes do Park International School

As taxas de resposta registadas foram de: 

. 89% (8 docentes) no AE Sra. da Hora

.100% (5 docentes) do Park International School
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Média = 3,23

Média Sra Hora = 3,25

Média ParK = 2,60

Média = 3,23

Média Sra Hora = 3,50

Média ParK = 2,80

Média global = 3,92

Média Sra Hora = 3,88

Média ParK =  4,00

Média global  = 3,38

Média Sra Hora = 3,50

Média ParK = 3,20

Média global = 3

Média Sra Hora = 3,50

Média ParK = 3,20

Média = 3,31

Média Sra Hora = 3,38

Média ParK = 3,20
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1. Mobiliário



Pontos fortes:
- Mesas e material informático (AE Sra. da Hora)

- Permite e facilita o trabalho em grupo; pela atribuição de cores diferentes permite que os alunos distingam os vários espaços de 

trabalho ou identifiquem o seu grupo (AE Sra. da Hora + Park International School)

Pontos fracos:
- Cadeiras pouco confortáveis ao fim de algum tempo, especialmente pelas costas não serem ajustáveis/flexíveis (Park International School)

- Mesas demasiado pesadas para serem movidas com facilidade e difíceis de rebater/levantar para ajustar a sua altura 

(Park International School)

- Mesas com baixa qualidade, após alguns meses algumas mesas já estavam danificadas (Park International School)

- A dimensão das mesas dificultou o trabalho de grupo mais pequenos; quando os grupos eram maiores tornava-se difícil ouvirem-se pela 

distância aos colegas da frente (AE Sra. da Hora + Park International School)
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Facilidade de utilização Qualidade do display Qualidade do som
Diversidade de 

funcionalidades 

disponibilizadas pelo sistema

Nível de interatividade Qualidade da Conectividade 

(internet, etc.)

Média global = 3,31

Média Sra Hora = 3,50

Média ParK =  3,00

Média global = 4,15

Média Sra Hora = 4,13

Média ParK =  4,20

Média global = 4,38

Média Sra Hora = 4,50

Média ParK =  4,20

Média global = 3,69

Média Sra Hora = 4,13

Média ParK =  3,00

Média global = 3,77

Média Sra Hora = 4,25

Média ParK =  3,00

Média global = 3,15

Média Sra Hora = 3,75

Média ParK =  2,20
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2. Equipamentos Tecnológicos



Pontos fortes:
- Os painéis apresentavam-se de utilização intuitiva, com ótima imagem e som; móveis e ajustáveis (Park International School)

- Equipamento de boa qualidade (AE Sra. da Hora e Park International School)

- Promotores de motivação dos alunos (AE Sra. da Hora e Park International School)

Pontos fracos:
- Os tablets recebidos tardiamente (AE Sra. da Hora)

- A rede wireless (da escola) revelou falhas frequentes, interferindo na exploração e utilização dos equipamentos (AE Sra. da Hora)

- Os equipamentos não foram explorados em todas as suas potencialidades, necessidade de mais tempo para praticar e utilizar as 

diversas funcionalidades (Park International School)
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Adequação da iluminação Conforto térmico Qualidade acústica Adequação da 

configuração 

estabelecida

Facilidade de 

movimentação de alunos 

e professor(es) no espaço

Proporcionalidade do 

espaço face ao 

mobiliário integrado

Garantia de adequados 

níveis de visibilidade 

para/entre alunos e 

professor(es)

Média global = 2,46

Média Sra Hora = 2,75

Média ParK =  2,00

Média global = 3,54

Média Sra Hora = 3,50

Média ParK =  3,60

Média global = 3,23

Média Sra Hora = 3,25

Média ParK =  3,20

Média global = 3,31

Média Sra Hora = 3,25

Média ParK =  4,00

Adequação das 

infraestruturas para acolher 

os equipamentos 

tecnológicos

Média global = 2,69

Média Sra Hora = 2,88

Média ParK =  2,40

43

3. Espaço de Sala de Aula

Média global = 2,54

Média Sra Hora = 2,88

Média ParK =  2,00

Média global = 2,27

Média Sra Hora = 3,25

Média ParK =  2,00

Média global = 2,62

Média Sra Hora = 3,00

Média ParK =  2,00



Pontos fortes:
- Fácil utilização (Park International School)

- Luminosidade (Park International School)

Pontos fracos:
- Localização da sala (muita luz exterior, obrigava a usar os estores) (AE Sra. da Hora)

- A sala tornava-se muito quente (AE Sra. da Hora)

- Alguns alunos e ficavam voltados de costas para o professor e quadro principal (têm que se colocar numa posição pouco confortável)

(AE Sra. da Hora)

- A mesa do professor era muito reduzida (AE Sra. da Hora)

- Distribuição das mesas promove conversas paralelas e indisciplina (Park International School)

- Sala com dimensões pequenas, difícil movimentação à volta das mesas ou criação de layout distinto (AE Sra. da Hora + Park International School)
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A sala criada facilitou o 

desenvolvimento de 

trabalho colaborativo e 

à co-construção

A sala criada favoreceu 

a participação e 

envolvimento dos alunos

A sala criada 

estimulou à interação 

entre alunos

A sala criada favoreceu 

uma comunicação mais 

regular entre alunos e 

professor(es)

A sala criada 

favoreceu facilitou 

a gestão do 

trabalho de grupo

Média global = 3,46

Média Sra Hora = 4,00

Média ParK =  2,60

Média global = 3,62

Média Sra Hora = 3,88

Média ParK =  3,20

Média global = 3,31

Média Sra Hora = 3,75

Média ParK =  2,60

Média global = 3,54

Média Sra Hora = 4,13

Média ParK =  2,60

Média global = 3,69

Média Sra Hora = 4,25

Média ParK =  2,80
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3. Dinâmicas de Trabalho



Pontos fortes:
- Consegue-se uma maior participação e envolvimento dos alunos (AE Sra. da Hora)

- Sala com múltiplos locais de partilha do trabalho desenvolvido pela existência de vários painéis (AE Sra. da Hora)

- Os alunos procuravam trabalhar sempre em grupo, ajudando-se mutuamente, independentemente da tarefa ser ou não individual 

(Park International School)

- Promove a experimentação de novas metodologias (Park International School)

- Distribuição em grupos promove a interação oral (Park International School)

Pontos fracos:
- A distribuição das mesas promove a indisciplina e a distração por parte dos alunos  (AE + Park International School)
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Conclusões

Registou-se um favorável acolhimento do projeto em ambas as instituições.

Verifica-se que em ambas as salas criadas:

O Mobiliário integrado relevou elevada atratividade; a durabilidade dos materiais e a flexibilidade de configurações

possíveis são pontos a definir como prioridade de melhoria.

Os Equipamentos Tecnológicos mobilizados (Painéis interativos e Tablets) foram a dimensão melhor avaliada do

projeto. Revelaram elevada qualidade de imagem e som, bem como amplas funcionalidades, o que revelou um efeito

entusiasmante para os alunos. A complexidade da utilização e a garantia de adequados níveis de conetividade

precisam ser mais atentamente considerados aquando da constituição de novos AEIs.

O Espaço da sala de aula revelou-se a dimensão mais criticamente avaliada. A área das salas de aula em geral

revela-se pouco adequada ao número de alunos em aula e não favorecem configurações mais maleáveis e

inovadoras.
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A iluminação, a qualidade acústica e o conforto térmico apresentam valores médios favoráveis mas são 

apontados como críticos pelos professores. Na edificação de AEIs, um dos aspetos que deve ser tido em atenção 

será a proporcionalidade entre equipamentos-espaço-pessoas, importa ainda garantir adequados níveis de 

mobilidade e de visibilidade.

A flexibilidade e a reconfigurabilidade releva-se neste novo tipo de espaços fatores particularmente relevantes.

As dinâmicas de trabalho proporcionadas pela nova sala foi igualmente bem avaliadas pelos professores 

envolvidos no projeto, sendo sinalizado que a mesma promove o trabalho colaborativo e a co-construção, 

estimula a interação entre os alunos e facilita ao pofessor a gestão/acompanhamento do trabalho dos grupos. 

A renovação dos espaços, do seu mobiliário e a integração da tecnologia exerceu um efeito motivador sobre os 

alunos, estimulando o seu envolvimento nas atividades propostas. 
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