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Para quê fazer diferenciação pedagógica em 
sala de aula? 

O que fazer? 

Promover 

Aprendizagem 

Sucesso 

Curiosidade 
intelectual 

Envolvimento 

 

Aumentar 

Motivação 

Autoestima 

Preparar 

Para a vida 
ativa 

Reduzir 

Indisciplina 

Falta de 
interesse 

Alunos com 
diferentes: 

Realidades; 

Níveis de 
preparação; 

Perfis de 
aprendizagem; 

 
Interesses. 

 



Quais são os princípios gerais da diferenciação 
pedagógica? 

Princípios Gerais 

Currículo 

Tarefas motivadoras 

Grupos flexíveis 

Sentido de 
comunidade 

 

Avaliação contínua 
da aprendizagem 

 



Alunos 

Preparação 

Aplicar teste 
diagnóstico 

Interesses 

Observar 

Receber 
Feedback em 

relação a 
interesses      

Perfil de 
Aprendizagem 

Aplicar 
inquéritos 
múltiplas 

inteligências 

Como fazer diferenciação pedagógica em sala 
de aula? 



Professores 

Conteúdo 

Desenvolver de 
acordo com o 

nível de 
preparação dos 

alunos 

 

Processo 

Organizar de 
acordo com o 

perfil de 
aprendizagem 

dos alunos 
 

Produto 

Organizar de 
acordo com os 
interesses dos 

alunos 

 

Ambiente de 
Aprendizagem 

Preparar de 
acordo com os 

objetivos de 
aprendizagem 

 

Como fazer diferenciação pedagógica em sala 
de aula? 



Em que consistem as atividades implementadas 
no AEPAP? 



Em que consistem as atividades implementadas 
no AEPAP? 



Em que consistem as atividades implementadas 
no AEPAP? 



Em que consistem as atividades implementadas 
no AEPAP? 

Com esta metodologia os alunos: 

• Desenvolvem a criatividade e espírito de inovação; 

• Aprendem a comunicar e colaborar; 

• Aprendem a fazer pesquisa e recolha de informação; 

• Desenvolvem pensamento crítico; 

• Desenvolvem o sentido de cidadania digital; 

• Desenvolvem conhecimento da tecnologia na 
perspetiva do utilizador; 

• Fazem uma aprendizagem mais profunda. 



Quais são os recursos alocados à 
diferenciação pedagógica em sala de aula? 

Pavilhão CF 

Pavilhão BN1 e BN2 



Que resultados/avaliação? 

Ranking 2017 

Expresso, 2018-02-03 

Concelho da Amadora - Cursos Profissionais 

Nº 
Posição 

Geral 

Índice de 

Conclusão 

Conclusão no 

tempo normal 

Taxa de 

abandono 

Número 

de 

alunos 

2 118 14.6 75% 0 90 


