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introdução 

 Objetivos deste workshop 
1.  Apresentar teoria das inteligências múltiplas no 

âmbito do EPE; 
2.  Sensibilizar para a sua importância; 

3.  Elaborar atividades didáticas que fomentem o 
desenvolvimento dos diferentes tipos de 
inteligência nos alunos.  
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Inteligência múltipla  

(Gardner) 

 Capacidade de: 
  resolver problemas com que o indivíduo se defronta 

na vida real;  
 gerar novos problemas na vida real; 

  fazer algo ou de oferecer um serviço que é valorizado 
no contexto da cultura de cada um.  
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Atividade 1 

 Qual é a minha 
inteligência 
MAIS 
desenvolvida? 

 Qual é a minha 
inteligência 
MENOS 
desenvolvida? 
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1. Inteligência verbo-linguística (VL):  

  Capacidade para usar as palavras com vista a uma variedade 
de fins: argumentar, persuadir, contar histórias, escrever 
poesia e prosa, bem como ensinar.  



+

  Aprendem melhor 
quando podem falar, 
ouvir, ler ou escrever. 

1. Inteligência verbo-linguística (VL):  
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2. Inteligência lógico-matemática (LM) 

  Caracterizam-se por 
pensamento lógico-
matemático, enfatizando a 
racionalidade; 

  bons a detetar padrões, 
estabelecer relações causa-
efeito, conduzir experiências 
de forma controlada e 
estabelecer sequências; 

  pensam em termos de 
conceitos e apreciam testar 
ideias.  



+

  Aprendem melhor 
fazendo contas, 
estabelendo relações 
causa-efeito, analisar 
padrões. 

2. Inteligência lógico-matemática (LM) 
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3. Inteligência espacial 

  Capacidade superior de 
percecionar, de criar, e de 
recriar imagens;  

  profunda perceção de 
detalhes visuais, aptidão 
para apresentar ideias 
recorrendo a gráficos, 
quadros, imagens 

  profundo sentido de 
orientação e de espaço. 
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4. Inteligência musical (M) 

  Permite que indíviduo produza 
melodia e ritmo e compreenda, 
aprecie e forma opiniões sobre 
música; 

  Capacidade de cantar de forma 
afinada, manter o ritmo e de 
analisar ou criar composições 
musicais, são sensíveis a todos 
os tipos de sons não verbais e 
aos ritmos dos ruídos do dia-a-
dia. 
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4. Inteligência musical (M) 
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5. Inteligência corporal/cinestésica (C) 
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5. Inteligência corporal/cinestésica (C) 

  Relacionado com o corpo e a capacidade de o usar em 
diversas maneiras, aptidão para realizar movimentos 
corporais precisos com relativa facilidade; 

  apreciam atividade & desafios físicos; 

  aprendem melhor executando, movendo e agindo sobre as 
coisas. 



+
6. Inteligência interpessoal / emocional 
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  Indivíduos naturalmente sociáveis;  

  trabalham bem com os outros e são bastante sensíveis a 
ligeiras alterações nos estados de espírito, nas atitudes e nos 
desejos de terceiros; 

  amigáveis e extrovertidos; 

  capacidade de avaliar, identificar-se com e reagir ao 
temperamento dos outros. Geralmente, excelentes em 
trabalho de equipa e em liderar. Aprendem melhor quando 
podem interagir com os outros. 

6. Inteligência interpessoal / emocional 



+

  Aprendem melhor quando podem interagir com os outros. 

6. Inteligência interpessoal / emocional 
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7. Inteligência intrapessoal (I) 

  Aptidão para aceder aos sentimentos e aos estados 
emocionais pessoais; 



+

  indivíduos independentes, 
na medida em que usam e 
confiam na compreensão 
que têm de si mesmos para 
orientarem as suas ações; 

  introspetivos e capazes de 
estabelecer objetivos 
realistas e de formular 
imagens precisas de si 
mesmos. 

7. Inteligência intrapessoal (I) 
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8. Inteligência naturalista (N) 

  Indivíduos em superior 
sintonia com o mundo natural 
das plantas e dos animais, 
bem como da geografia 
natural e dos objetos 
naturais, nuvens, estrelas; 

  apreciam estar ao ar livre e 
tendem a reparar em 
padrões, em características e 
em anomalias nas 
configurações ecológicas 
com que contactam. 



+

  Apreço profundo 
pelo ambiente e 
compreensão do 
mesmo. 

8. Inteligência naturalista (N) 
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Inteligências	  como	  predisposições	  

Inteligência	   Sensibilidade	  para	  	   Inclinação	  para	  	   Ap8dão	  para	  
Verbo-‐
linguís/ca	  

Sons,	  significados,	  estruturas,	  
es/lista	  

Falar,	  escrever,	  ouvir,	  ler	   Ser	  eficaz	  na	  comunicação	  oral	  (professor,	  polí/co),	  
escrita	  (poeta,	  jornalista	  etc.)	  

Lógico-‐
matemá/ca	  

Padrões,	  números,	  dados	  
numéricos,	  causas	  &	  efeitos,	  
raciocínio	  obje/vo	  e	  
quan/ta/vo	  

Detetar	  padrões,	  fazer	  cálculos,	  
formular	  e	  testar	  padrões,	  aplicar	  
método	  cienMfico	  

Trabalhar	  eficazmente	  com	  números	  (contabilista,	  
responsável	  por	  estaMs/cas),	  desenvolver	  um	  
raciocínio	  eficaz	  (engenheiro,	  cien/sta,	  programador	  
informá/co)	  

Espacial	   Cores,	  formas,	  quebra-‐cabeças	  
visuais,	  simetrias,	  linhas,	  
imagens	  

Representar	  ideias	  visualmente,	  
criar	  imagens	  mentais,	  reparar	  em	  
detalhes	  visuais,	  desenhar	  e	  fazer	  
esboços	  

Criar	  visualmente	  (ar/sta,	  fotógrafo,	  decorador),	  
visualizar	  de	  uma	  forma	  precisa	  (guia	  turís/co,	  guarda-‐
florestal)	  

Corporal	  /
cinestésica	  

Tato,	  movimento,	  corpo,	  
atle/smo	  

A/vidades	  que	  requerem	  força,	  
velocidade,	  flexibilidade,	  
coordenação	  motora	  e	  equilíbrio	  

Usar	  as	  mãos	  para	  consertar	  ou	  criar	  (mecânico,	  
cirurgião,	  carpinteiro)	  e	  usar	  o	  corpo	  de	  forma	  
expressiva	  (despor/sta,	  bailarino,	  ator)	  

Musica	   Tom,	  ritmo,	  melodia,	  /mbre,	  
som	  

Ouvir,	  cantar,	  tocar	  um	  instrumento	   Compor	  música	  (escritor	  de	  letras,	  compositor,	  
cantor),	  analisar	  música	  (crí/co	  musical)	  

Interpessoal	   Linguagem	  corporal,	  humores,	  
voz,	  sen/mentos	  e	  emoções	  

Aperceber-‐se	  dos	  sen/mentos	  e	  
dos	  temperamentos	  dos	  outros	  e	  
reagir	  a	  eles	  

Trabalhar	  com	  pessoas	  (administradores,	  gestores,	  
consultores,	  professores)	  e	  ajudar	  as	  pessoas	  
(terapeutas,	  psicólogos)	  

Intrapessoal	   Forças	  e	  fraquezas	  pessoais,	  
obje/vos	  e	  desejos	  

Estabelecer	  obje/vos,	  avaliar	  as	  
capacidades	  e	  incoerências	  
pessoais,	  monitorizar	  o	  próprio	  
pensamento	  

Mediar,	  refle/r,	  denotar	  autodisciplina,	  manter	  a	  
compostura	  e	  obter	  o	  máximo	  de	  si	  

Naturalista	   Obje/vos	  naturais,	  plantas,	  
animais,	  padrões	  que	  ocorrem	  
naturalmente,	  questões	  
ecológicas	  

Iden/ficar	  e	  classificar	  seres	  vivos	  e	  
objetos	  naturais	  

Analisar	  situações	  e	  dados	  de	  ordem	  ecológica	  e	  
natural	  (eclogistas	  e	  guardas-‐florestais),	  aprender	  com	  
os	  seres	  vivos	  	  (zoólogo,	  botânico,	  veterinário)	  e	  
trabalhar	  em	  ambientes	  naturais.	  



+ Exemplos	  de	  a8vidades	  em	  contexto	  de	  sala	  de	  aula	  

Tipo	  de	  
inteligência	  

A8vidade	  

Verbo-‐linguís/ca	   Troca	  de	  impressões,	  debates,	  escrita	  de	  textos	  (composições,	  histórias,	  jornalís/cos,	  reflexões,	  
poemas),	  conferências,	  contar	  histórias,	  a/vidades	  de	  escuta,	  leitura	  	  

Lógico-‐
matemá/ca	  

Cálculos,	  experiências,	  comparações,	  jogos	  com	  números,	  usar	  evidências,	  formular	  e	  testar	  
hipóteses,	  raciocínio	  dedu/vo	  e	  indu/vo	  

Espacial	   Mapas	  de	  conceitos,	  gráficos,	  quadros,	  projetos	  de	  arte,	  pensamento	  metafórico,	  visualização,	  
vídeos,	  diaposi/vos,	  apresentações	  visuais	  

Corporal	  /
cinestésica	  

Drama/zação,	  dança,	  exercício	  ^sico,	  material	  manipuláveis,	  demonstrações	  prá/cas,	  mimar	  
conceitos	  

Musica	   Tocar	  música,	  cantar,	  criações	  de	  rap,	  assobiar,	  bater	  palmas,	  analisar	  sons	  e	  música	  

Interpessoal	   Projetos	  com	  envolvimento	  da	  comunidade,	  debates,	  aprendizagem	  coopera/va,	  jogos	  de	  equipa,	  
tutoria	  pelos	  pares,	  conferências,	  a/vidades	  sociais,	  par/lhar	  

Intrapessoal	   Opções	  do	  alunos,	  escrita	  de	  textos	  introspe/vos,	  auto-‐avaliação,	  auto-‐instrução,	  estudo	  
independente,	  debater	  sen/mentos,	  refle/r	  

Naturalista	   Visitas	  de	  estudo	  subordinados	  à	  ecologia,	  estudo	  do	  meio	  ambiente,	  tratar	  de	  plantas	  e	  de	  
animais,	  trabalho	  ao	  ar	  livre,	  reconhecimento	  de	  padrões	  
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Atividade 2 

 Trabalho em grupo 
 Atividade didática que desenvolve (no mínimo um 

tipo de inteligência) 

 Preenchimento ficha 
 Apresentação aos colegas 
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Síntese & conclusões 

  Diferentes “perfis” de inteligência nos alunos; 

  Todas as inteligências devem ser desenvolvidas; 

  Importância de diversificar atividades didáticas para ir ao 
encontro de todos os perfis de aprendizagem.  


