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Ensino híbrido: novas abordagens para 
novas competências  



 Estratégias para a promoção de competências de 
concetualização, argumentação e problematização 

 

Bibliografia comentada 

Kialo.edu 

Página WEB 



Bibliografia 
comentada 

Bibliografia comentada 

A Bibliografia comentada é uma atividade que permite aos alunos 
conhecerem mais profundamente um autor a partir da análise de um 
texto filosófico.  
 
Desenvolve competências de exposição de ideias, análise e 
concetualização. 
 
Contribui para a aquisição da capacidade de construir referências 
bibliográficas e citações. 
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Bibliografia comentada 

 
Em que consiste:  
 
A partir de uma lista de citações, artigos ou capítulos de livros 
(fornecidos pelo professor e disponíveis online, no Google Docs), os 
alunos fazem uma descrição e avaliação crítica que resuma o tema 
em estudo ao mesmo tempo que identificam a relevância e 
qualidade das fontes citadas. 
 
Inspiração: https://guides.library.cornell.edu/annotatedbibliography 
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1. Identificação da fonte (livro) 
Autor; data; título; editora e local  
 

2. Identificação da fonte (artigo) 
Autor; data; título do artigo; revista …. 
 

3. Citação 
Identificação do autor, livro e páginas 
 

3. Quem é o autor e afiliação profissional 
 

4. Outros livros ou artigos sobre o tema do mesmo autor 
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2. Análise crítica do conteúdo 
 
Ler o capítulo do livro ou o artigo. 
Identificar a tese e os argumentos. 
Escrever as anotações ou resumo no Google docs.  
Revisão e Feedback do professor. 
Reescrita do trabalho. 
 
(pode ser individual ou em grupo) 
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Exemplos:  
 
https://docs.google.com/document/d/1jab2wH3ZvYxkn5bagjNTjksYgmo3ThVKiHt3lTnq
MSk/edit 
 
https://docs.google.com/document/d/1RmgG8-
99KixkSbnhoO20IK50oNft7MwD5qOTyYYHX-U/edit 
 
https://docs.google.com/document/d/1ZFbA79BEoNRybP88WzZhxuird0QM0EwXgt2A8
XOzVX8/edit 

 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1jab2wH3ZvYxkn5bagjNTjksYgmo3ThVKiHt3lTnqMSk/edit
https://docs.google.com/document/d/1jab2wH3ZvYxkn5bagjNTjksYgmo3ThVKiHt3lTnqMSk/edit
https://docs.google.com/document/d/1RmgG8-99KixkSbnhoO20IK50oNft7MwD5qOTyYYHX-U/edit
https://docs.google.com/document/d/1RmgG8-99KixkSbnhoO20IK50oNft7MwD5qOTyYYHX-U/edit
https://docs.google.com/document/d/1RmgG8-99KixkSbnhoO20IK50oNft7MwD5qOTyYYHX-U/edit
https://docs.google.com/document/d/1RmgG8-99KixkSbnhoO20IK50oNft7MwD5qOTyYYHX-U/edit
https://docs.google.com/document/d/1RmgG8-99KixkSbnhoO20IK50oNft7MwD5qOTyYYHX-U/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZFbA79BEoNRybP88WzZhxuird0QM0EwXgt2A8XOzVX8/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZFbA79BEoNRybP88WzZhxuird0QM0EwXgt2A8XOzVX8/edit


Com a ferramenta Kialo.edu é possível trabalhar a argumentação com 
a estruturação de um debate sobre uma questão. 
 

O professor escreve a tese ou questão a discutir, os objetivos da 
tarefa, as instruções e os critérios de avaliação. 
 

A ferramenta Kialo.edu permite ver o número de argumentos e 
contra-argumentos de cada aluno, as votações e contribuições. 
 

Também é possível exportar para uma folha Excel os resultados. 



https://www.kialo-edu.com/my 

https://www.kialo-edu.com/my
https://www.kialo-edu.com/my
https://www.kialo-edu.com/my


 
Os alunos podem ver os argumentos que os colegas já introduziram. 
 

Podem pedir esclarecimentos, justificações, dados… 
 

Podem apresentar contraexemplos, refutar e levantar objeções. 
 

O professor pode dar feedback e pedir justificações em algumas 
opiniões menos bem fundamentadas. 
 

Ficam visíveis os contributos de todos. 
 

Pode ser feito on-line ou na sala de aula com o telemóvel . 
 



Autoavaliação dos alunos sobre a utilização do Kialo.edu: 
 

“Pude analisar melhor os argumentos dos meus colegas e confrontar 
com aqueles que não concordava (sic)” 
 

“Conseguimos visualizar o que os nossos colegas pensam  e assim fazer 
críticas para todos melhorarmos” 
 

“ Os comentários dos colegas e da professora ajudaram-me a perceber 
melhor as falhas dos meus argumentos” 
 
 



“Temos o dever moral de erradicar a pobreza?”  
 

A partir desta questão os alunos construíram o problema, ensaiaram 
respostas convocando autores já estudados, realizaram pesquisas 
guiadas, responderam a guiões e construíram uma página Web com 
os resultados das suas reflexões. 
 

 
https://sites.google.com/d/1NeseTAxeA7Je7YeHPgbmsNAhLusGRixx/p/1eL4ONu9mi7G
iv3n--dJgAjCe3Ic9WALX/edit 
 



 
 
 
 
 

Aprendizagens   
 

Aplicar os conhecimentos adquiridos para discutir problemas políticos das 
sociedades atuais e apresentar soluções, cruzando a perspetiva filosófica 
com outras perspetivas; 
;Formular o problema da erradicação da pobreza como obrigação moral; 
 

Erradicar a pobreza ou diminuir as desigualdades?; 
 

Definir o problema, circunscrevendo-o de forma clara e concisa; 
 

Clarificar os conceitos relativos ao tema, 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Conhecer as teorias que respondem ao problema; 
 

Aplicar as teorias à resolução de problemas práticos; 
 

Cooperar; Escutar atentamente; Respeitar as ideias dos outros; Ter 
curiosidade; Estar aberto a novas ideias; 
 

Como reduzir a pobreza e as desigualdades: as propostas dos 
economistas; 
 

Pode o RBI ser uma solução?; 
 

Promover a pesquisa autónoma sobre as temáticas em estudo; 
 



Planear e conduzir pesquisas com qualidade de acordo com o modelo 
Pesquisa Guiada (articulação com a Biblioteca Escolar).  
 

Explorar o fundo documental da BE nas classes de Economia e Filosofia. 
 

Utilizar as ferramentas digitais para apresentação dos trabalhos. 
 





Recursos digitais 
 

Kialo.edu 
Sites da Google 
Google Docs 
Cornell University Library 
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