
6 sugestões de práticas que os educadores atuais (pais, professores, formadores,
etc.) devem adotar para impulsionar as competências que as novas gerações
evidenciam e estimular outras que sendo também necessárias poderão estar a ser
esquecidas.  

1. Entender as necessidades das novas gerações

2. Desenvolver actividades cativantes

3. Tirar partido das tecnologias

4. Promover atividades coletivas

5. Assegurar o desenvolvimento de competências

6. Monitorizar a aprendizagem
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6 Sugestões de Práticas para Educadores



 

Para poder trabalhar com a mente das novas gerações de forma efetiva é imprescindível

conhecê-las e entender as suas necessidades.

Comece por perguntar quais os hobbies e atividades preferidas dos seus educandos. Desta

forma será mais fácil entender o que os motiva.
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1. Entender as necessidades das novas gerações



Se �zer sentido, desenvolva um questionário que permita respostas mais diretas. Por um lado,

facilitará a análise posterior, por outro, possibilita que educandos menos sociáveis tenham

maior facilidade de se exprimir.



As novas gerações cresceram com as tecnologias: computadores, tablets, smartphones,

consolas de jogos, internet, realidade virtual, instant messenger, etc.

Quando confrontados com os métodos de ensino tradicionais, há uma resistência natural a

essas formas de aprendizagem, para as quais as suas mentes não foram moldadas.

Consequentemente, a insistência nestes métodos leva ao desinteresse dos alunos.

Tendo em consideração o conceito 'nativos digitais', motive os alunos e

garanta que mantém o foco, atribuindo-lhes tarefas dinâmicas e

cativantes e que se adequem às necessidades e interesses da sua

geração. 
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2. Desenvolver actividades cativantes

http://https//PT.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/NATIVO_DIGITAL




Como educador, tente tirar partido das tecnologias para motivar os seus educandos. Eles vão

apreciar as atividades propostas na sua "própria lingua" e os resultados serão melhores.

As tecnologias permitem inúmeras possibilidades �didáticas. Explore-as bem antes de as

propor e bene�cie da sua utilidade, não só no contexto de ensino, mas também no seu dia-a-

dia.

Pondere o uso da metodologia game-learning. As novas gerações desde cedo foram

confrontadas com jogos e que lhes permitiu desenvolver uma capacidade nativa de lidar com

os seus desa�os virtuais. Este método fará com que tenho maior facilidade e vontade em

aprender. 
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3. Tirar partido das tecnologias



As atividades de grupo podem ser bené�cas na realização de tarefas, envolvendo o uso de

tecnologias ou não.

Mesmo que a motivação esteja praticamente garantida com atividades mais interativas, não

podemos esquecer a necessidade de desenvolver um número de competências elementares. As

actividades coletivas poderão incentivar a realização destas tarefas mais corriqueiras pelo

estímulo de trabalhar em equipa.
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4. Promover atividades coletivas



Os educandos podem partilhar conhecimento e ajudarem-se mutuamente a atingir o objectivo

�nal do trabalho.



 

O educador têm um papel fundamental na formação dos seus educandos. No �nal da

aprendizagem e mais importante é que cada educando tenha desenvolvido as competências

necessárias para realizar independentemente o trabalho do qual foi alvo de estudo.

De nada vale providenciar conhecimento, se este não tiver utilidade. Por esta razão, o

educando deve procurar formas de garantir que os objectivos foram cumpridos.
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5. Assegurar o desenvolvimento de competências



Com as inúmeras distrações do mundo atual,

devemos estar conscientes de que as novas

gerações têm alguma di�culdade em se

manter focadas.

Para garantir que o seu trabalho com

equipamentos tecnológicos não se desvia do

De forma a facilitar o processo de

monitorização, o tarefas devem ser

devidamente equacionadas e subdivididas de

forma a poder intervir atempadamente em

alguma situação que o exija.
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6. Monitorizar a aprendizagem



objectivo �nal, o educando deve monitorizar

o progresso dos educandos de forma a, não

só supervisionar, como orientar-los a seguir

o rumo correto.

Partindo do princípio que a vontade do

educando é manter o foco na tarefa, as

tecnologias podem, por alguma razão

externa, fornecer informação errada ou

insu�ciente. Portanto, é imprescindível que o

educador ajude a manter o foco.


