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Introdução 

Estratégias para um “professor moderno” 

 
 
 

Para além das dificuldades que os professores precisam de enfrentar, exclusivas da sala de aula de hoje, 
como o tamanho crescente das turmas, currículos extensos, problemas comportamentais, existem 
inúmeros outros fatores que os educadores devem considerar. 

Um dos maiores desafios para os educadores do século XXI é o papel da tecnologia na sala de aula. Como 
a tecnologia cresce como uma influência para a vida cotidiana, é importante que os professores ensinem 
os alunos sobre as melhores maneiras de usar os recursos digitais na Web e por meio de novos dispositivos. 
No entanto, os smartphones, a internet e os inúmeros aplicativos também podem apresentar distrações 
significativas na sala de aula e dividir a atenção dos alunos. Ensinar os alunos a usar a tecnologia de 
forma ideal e adequada é uma das partes mais difíceis para hoje se ser professor. 

Com o aumento do tamanho das turmas, há também um aumento na diversidade de alunos e nos seus 
estilos de aprendizagem. Daí que, para os professores, usar métodos de ensino variados para responder 
a currículos específicos e conhecer vários estilos de aprendizagem também é um desafio.  

À medida que se descobre como os alunos vão aprendendo melhor, abordar estilos de aprendizagem 
específicos torna-se num desafio constante, daí que convém termos algumas ideias e sabermos o que 
fazer para se poder elaborar planos de aula eficazes. Assim, ao longo deste pequeno artigo vamos poder 
ficar a conhecer algumas estratégias que podem ser úteis para o encarar desta nova realidade e ajudar 
a formar este “novo professor”, “moderno”, que se integra neste novo paradigma do século XXI, que são 
as tecnologias digitais. 

 
 
 

São aqui apresentadas 10 estratégias importantes, que os professores precisam de conhecer e que podem 
ser úteis na planificação e na gestão do dia-a-dia da sua sala de aula.  

Cada uma delas pode ajudar os professores de qualquer nível de ensino a ajustar as suas estratégias e 
consequentemente a ensinar melhor. 

 Colaboração online: Seja a criar e a partilhar um vídeo do YouTube de uma experiência em sala de 
aula ou usando o blogue de um outro professor para ensinar os fundamentos de um dado conteúdo, 
os professores podem trabalhar juntos para ensinar com mais eficiência e obter suporte de colegas. 

 Adaptabilidade: Desde a mudança de um exercício para uma sala de aula maior até a mudança dos 
planos de aula com base nos novos requisitos de teste, os “professores modernos” precisam de ser 
ágeis para se adaptar a um ambiente educacional em constante mudança. Essa habilidade é 
fundamental para acompanhar novos estilos de aprendizagem. 

 Gerir o tempo: Com os professores a ter que dar mais materiais e assumindo mais responsabilidade, 
é essencial usar cada minuto com eficiência. Daí que o planeamento de algumas pausas, 
intercaladas, com atividades diferenciadas pode ajudar a formar um cronograma mais consistente. 

 Fundamentos técnicos: Processadores de texto, planilhas e e-mails podem parecer os fundamentos 
absolutos da era digital, mas aprender os meandros desses softwares pode ajudar a economizar o 
tempo dos professores e permitir uma organização mais fácil. Aprender a pesquisar na web com 
eficiência também é uma ótima maneira dos professores encontrarem os melhores resultados. 

 Paciência: A paciência tem sido fundamental para os professores desde o início dos tempos, mas 
cada vez mais se impõem a sua importância na era agitada que hoje vivemos.  

 Trabalho em equipa: Quando as turmas são grandes e os recursos são escassos, é importante que 
os professores trabalhem uns com os outros. Seja na escola ou na web podem trabalhar juntos para 
obter melhores resultados nas suas próprias salas de aula. 
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Conclusão 

 Organização: Organizar tudo, desde arquivos de planos de aula digitais até materiais de sala de aula 
física, sempre valerá a pena e terá os seus efeitos. 

 Criatividade: Hoje há maiores restrições curriculares, mas isso não significa que os professores não 
possam se divertir com isso. Com certeza que os alunos apreciarão formas criativas de aprender, de 
se prepararem para os testes, tudo que atenda e envolva novos e vários estilos de aprendizagem.  

 Aprendizagem constante: Os professores podem usar os inúmeros recursos online para que os se 
mantenham atualizados sobre as mais novas tendências na sua área, procurar ajuda nos colegas com 
conhecimento e procurar formação. 

 Comunicação com os Encarregados de Educação: Com sites escolares, portais de lição de casa e e-
mail, pais e professores têm uma linha de comunicação mais aberta do que nunca. Devem por isso 
ter um plano com a escola para políticas de comunicação saudáveis. 

 
 
 

Se os professores tiverem conta estas estratégias, e se todos os anos aprimorarem e desenvolverem-nas, 
podem permanecer na vanguarda da sua função e garantir a melhores experiências aos alunos.  

Agora, existem inúmeras maneiras de melhorarem essas estratégias. Alguns professores recorrem a 
aplicativos e recursos da Internet para ler sobre as tendências mais recentes e aprender como colocá-
las em prática. Os aplicativos podem permitir uma abordagem prática de novas técnicas de ensino, 
enquanto a Internet fornece acesso a inúmeros periódicos comerciais com novas pesquisas. Outros, 
mantêm as suas credenciais de aprendizagem atualizadas e avançam por meio da educação online, que 
é de fácil acesso. À noite ou nos finais de semana, podem estudar a sua especialidade e obter diplomas 
ou certificações que podem se traduzir em inovações reais em sala de aula. Depois há quem recorra à 
formação contínua, mas o importante, será sempre a atitude de procura com o objetivo de melhorar, 
de se atualizar e “modernizar”, por forma acompanhar a evolução e as novas tendências desta nova era 
tecnológica e digital.  

Deve-se ter presente que estamos a lidar com os denominados de nativos digitais, daí que ensinar boas 
habilidades de cidadania digital agora, significa que se está a estabelecer as bases para um melhor futuro 
dos alunos. Aqueles que não adotam boas práticas de cidadania podem ter dificuldades com futuras 
tarefas online e podem até ter dificuldades em conseguir um emprego, à medida que mais e mais as 
carreiras giram em torno da tecnologia. Daí que permitir uma boa formação ao nível da cidadania digital 
antecipa os alunos para o sucesso dentro e fora da sala de aula. 


