
Comunidade de prática 

grupo de pessoas com um interesse comum que trabalham juntas com regularidade para aprender 

umas com as outras, discutir assuntos e resolver problemas comuns 

Porquê? 

Cada vez mais se fala em mudança de metodologias, para um ensino centrado no aluno, 

contextualizado, baseado na investigação (inquiry), na resolução de problemas e na realização de 

projetos. 

A mudança é mais rápida e eficiente se os professores partilharem as metodologias e os recursos 

que utilizam nas aulas, debaterem dificuldades e ideias para novos cenários de aprendizagem. 

 

1 - http://forum.autohoje.com/forum.php 

Existem fóruns/comunidades sobre outros temas, mas não existe uma plataforma deste tipo para 

professores portugueses (pelo menos eu desconheço). 

 

http://forum.autohoje.com/forum.php


Pesquisando no Google não se encontram comunidades ativas. 

Há muitos recursos e não temos tempo para os analisar, pelo que é importante saber como foram 

utilizados por outro professor. 

Há muitas publicações em grupos do Facebook, que não estão organizadas por ano/tema, sendo 

difícil o seu acesso e perdem-se na linha do tempo. 

Normalmente os professores inovadores estão sozinhos nas suas escolas. 

Fazer novos cenários de aprendizagem não é um processo fácil, mas com a colaboração de outros 

professores conseguimos mudar as nossas práticas mais rapidamente. 

Como? 

Registar as metodologias e recursos utilizados nas aulas, numa espécie de diário/semanário que não 

precisa de ter muito texto. 

Utilizar alguns minutos para publicar regularmente na comunidade de prática. 

Uma aluna disse-me que a hora que tinha passado com os drones tinha sido muito melhor do que se 

estivesse no Facebook! Talvez aconteça o mesmo com a comunidade de prática :) 

Wikis 

 



Moodle 

 

2 - https://moodle.fct.unl.pt/course/view.php?id=65  

Google Docs 

 

3 - https://docs.google.com  

Criação de documentos colaborativos 

eTwinning 

 

4 - https://www.etwinning.net/pt/pub/index.htm 

Os professores podem criar projetos ou grupos com fóruns temáticos. 

https://moodle.fct.unl.pt/course/view.php?id=65
https://docs.google.com/
https://www.etwinning.net/pt/pub/index.htm


 

5 - https://groups.etwinning.net/38406  

 

6 - https://groups.etwinning.net/32358  

Exemplos de projetos eTwinning só com professores portugueses: 

 

7 - https://twinspace.etwinning.net/35183 

 

8 - https://twinspace.etwinning.net/1362  

Comunidades no Google+ 

 

9 - https://plus.google.com  

https://groups.etwinning.net/38406
https://groups.etwinning.net/32358
https://twinspace.etwinning.net/35183
https://twinspace.etwinning.net/1362
https://plus.google.com/


 

10 - https://plus.google.com/u/0/communities/117823103429313293537  

 

11 - https://plus.google.com/u/0/communities/101151615217793358203  

Google Classroom 

 

12 - https://classroom.google.com  

Alguém aceita este desafio? 

Ou será que tenho de continuar sozinho... 

https://plus.google.com/u/0/communities/117823103429313293537
https://plus.google.com/u/0/communities/101151615217793358203
https://classroom.google.com/


Nelson Alves Correia 

Agrupamento de Escolas Gil Paes 

nelsonfq@gmail.com 
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