Ensino cooperativo
No quadro da iniciativa Sucesso Escolar, as escolas secundárias do Ontário oferecem programas
alargados a fim de responderem ao estilo de aprendizagem e aos interesses de cada aluno. Estes
programas permitem aos alunos personalizar a sua experiência escolar graças a diversas opções de
aprendizagem, quer sejam novas ou melhoradas. Estas compreendem o duplo reconhecimento de
crédito, a especialização numa matéria principal e o ensino cooperativo.
Estes programas satisfazem as necessidades, os interesses e os pontos fortes de todos os alunos,
envolvendo-os na sua aprendizagem pessoal e preparando-os melhor para a obtenção do diploma e para
o futuro.

O ensino cooperativo é um programa aprovado
pelo ministério que permite aos alunos obterem
créditos do ensino secundário no âmbito de um
estágio laboral. O programa é composto por um
curso em ensino cooperativo com supervisão de um
professor, por um curso relacionado com o programa
de estudos, não importa qual a matéria, e por um
estágio laboral.
• Para obtenção do diploma de estudos secundários,
os alunos podem contar dois créditos do ensino
cooperativo entre os créditos obrigatórios. Não
há qualquer limite quanto à obtenção de créditos
a título facultativo. Os estágios laborais são
organizados para os alunos através da sua escola
secundária e devem respeitar as políticas e as
diretrizes do Ministério da Educação.

A quem se destina o ensino cooperativo?
• Os programas de ensino cooperativo destinam-se
aos alunos do ensino secundário que pretendam
fazer uma aprendizagem, entrar no mercado de
trabalho ou seguir os estudos em universidades ou
escolas superiores.
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Principais vantagens dos programas de
ensino cooperativo
Os alunos do ensino cooperativo têm a
oportunidade de:
• Realizar uma aprendizagem prática;
• Analisar as diversas opções de carreira;
• Conhecer a pertinência da sua aprendizagem
na aula;
• Obter créditos através de uma experiência em meio
laboral;
• Adquirir as competências essenciais e os hábitos
exigidos no meio laboral;
• Adquirir uma experiência de trabalho preciosa que
contribua para enriquecer o seu currículo tendo
em vista os programas pós-secundários e os
empregos futuros.

Onde são oferecidos os programas de ensino
cooperativo? Onde poderei obter mais
informação?
Todos os conselhos escolares do Ontário oferecem
programas de ensino cooperativo. Para obter mais
informação, contacte a direção da sua escola ou
o responsável pela iniciativa Sucesso Escolar do
conselho escolar. Poderá encontrar mais pormenores
sobre o ensino cooperativo em
ontario.ca/studentsuccess
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O que é o ensino cooperativo?

