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A actividade de grupo do estudo de caso é uma estratégia de conceção instrucional que

envolve o professor fornecendo um ou mais estudos de caso aos quais os grupos de

alunos respondem. O(s) caso(s) poderá(ão) ser um caso ou simulação da vida real. Pode ser

uma descrição de conceito(s) chave aplicado(s), uma história ou cenário, um estudo de

caso real, um problema ou mistério, um desempenho, um visual, ou um exemplo.

Uma vez que o caso reflete uma situação da vida real, uma vez que os membros do grupo

interagem entre si, devem descobrir múltiplas soluções, perspetivas, ou métodos de

análise da situação, sem uma única resposta correta. Esta divergência é importante para

encorajar a promoção de níveis mais profundos de aprendizagem e pensamento crítico

(Choi & Lee, 2009) Objetivos Gerais

Desenvolver as capacidades dos estudantes para comunicar de forma eficaz,
persuasiva e respeitosa;
Fomentar as aptidões de trabalho em equipa dos estudantes, gestão de pares e
colaboração;
Desenvolver o pensamento crítico, analítico, de investigação e de síntese dos
estudantes;
Assistir os estudantes no adquirir conceitos teóricos chave;
Melhorar a apresentação dos estudantes, as suas capacidades de falar em público, e
aumentar a sua confiança;
Identificar a delimitação entre fatores críticos e estranhos e desenvolver soluções
realistas para problemas complexos (resolução de problemas);
Aprender a partir de outro;
Lidar com ambiguidades;
Utilizando ferramentas analíticas, quantitativas e/ou qualitativas, dependendo do caso.

O estudo de casos como método de sala de aula pode ser utilizado para alcançar múltiplos
resultados de aprendizagem, como por exemplo:

Método 3
Sinopse
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Apresentação do conteúdo da sessão

Estudo de caso definidos

Divisão em grupos por atividade

Apresentar os casos

Questões de reflexão no Flipchart 

Os estudantes lêem e analisam 

Avaliação dos estudantes

1º Momento: 

2º Momento:

3º Momento:

4º Momento:

5º Momento

Estudo de Caso / Pensadores Críticos: Pasta completa

Método 3
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

MATERIAL DISPONÍVEL

https://docs.google.com/presentation/d/1dglRQCKfDag2U98twKHkFIW9KUtySk6h/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/16wecdjIQ3UmW5gyO7H9jD6DCFt2ufd9q/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/19Sv_BCMSqZB5scEA8k4FVDOHhmnXyo_Z/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1tVZ88I2BAvx-MEs7Q-6oqi9s49G6Fy-K/edit#slide=id.p1
https://drive.google.com/file/d/1THnSuJacTyFHdH69d8E6wjyCgUmjMcvo/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1rJXphB1taJEwBqtP9xEgVpacljFYTUjR/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/document/d/1ApTHS7NJBUYI_L15PYwHDOUQExCOn8og/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1ih3TneJbWWiZEG5S8hYN6RsmpwdCqF-V?usp=sharing

