
06 REGRAS 
PARA UMA APRENDIZAGEM BEM-SUCEDIDA

Descubra
como a CEGOC integra estes princípios pedagógicos nos seus percursos
de aprendizagem.

Visite-nos em www.cegoc.pt 
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Criar os seus próprios atalhos mentais!

Construa elos e ligações que o ajudem a memorizar.
O QUE FAZER

Faça um storyline para ligar vários conceitos ou ferramentas...

Ou utilize técnicas mnemónicas: metáforas, acrónimos, emoções... 
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O nosso cérebro é menos eficiente quando

faz várias coisas ao mesmo tempo.
 

 

O QUE FAZER

Dê instruções claras e organizadas.

Concentre-se no essencial.

Desenvolva o conteúdo gradualmente.

Um minuto focado é melhor do que cinco minutos de pensamento difuso!
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O QUE FAZER

Encoraje os formandos a desenvolverem o seu atual nível
de proficiência, um pequeno passo de cada vez.
Alterne os conceitos a serem aprendidos para que os formandos
tenham de fazer um esforço para os memorizar e tenham
a oportunidade de fazer as suas próprias ligações entre conceitos.

Ajuste o nível certo de dificuldade.

Os formandos gostam de fazer esforços quando
estes conduzem ao sucesso!

 
Detailed feedback (a test, a problem to solve, 
a restitution) helps learners to fine-tune their skills 
building and correct their mistakes.

DO
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O feedback detalhado (um teste, um problema para resolver,
uma repetição de exercícios) ajuda os formandos a aperfeiçoarem
o desenvolvimento das competências e a corrigir os seus erros.

O QUE FAZER

Saber a teoria não é suficiente para dominá-la:
o cérebro precisa de prática e feedback.
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Não stressar por causa dos erros: eles ajudam-nos a aprender!
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O QUE FAZER

Limite o conteúdo a ser absorvido.

Varie os ângulos e os métodos de entrega para consolidar
o conteúdo necessário.
Divida o conteúdo e adapte a informação a ser entregue
conforme o nível dos formandos.

Apresentar a informação certa na altura certa

A sobrecarga mental pode impedir ou bloquear
o processo de aprendizagem.
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O QUE FAZER

Combine diferentes formas de representar conceitos-chave:
texto, imagens, som, vídeo, animações, etc. 
Selecione as informações a destacar.

Forneça materiais estruturados/organizados.

Utilize uma variedade de canais sensoriais que lhe permita ter
uma ideia mais clara e gerir melhor a quantidade de informação.

Recordar que há mais do que uma forma
de transmitir uma mensagem!

Módulos baseados em exercícios de simulação
ou resolução de problemas

Conteúdo interativo e animado através
de materiais multimédia

Storyline conduzido através de um módulo
com ligação a vários conteúdos

Aprendizagem progressiva/Módulos repartidos em
sequências e ajustados para consolidar o conteúdo necessário

Foco nas atividades essenciais/simples
a serem realizadas

Módulos de prática & níveis ajustados

Como a CEGOC aplica 
as 06 regras para uma aprendizagem bem-sucedida:


