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Introdução
O que são Metodologias Ativas?
É inegável que o perfil do nosso aluno mudou, enquanto nosso aluno
interagem com o mundo na palma da mão, nossas aulas continuam sendo
ministradas na forma tradicional da mesma forma que eram ministradas no
século XIX. Precisamos nos adaptar as mudanças e colocar o atual discente
no centro do processo. Este guia sugere algumas técnicas que podem
auxiliar o docente na formatação de suas aulas. O Objetivo principal é
fomentar:
•
Alunos protagonistas.
•
Participação ativa.
•
Diversas interações.
•
Colaboração.
•
Criação.
•
Professor orientador e mediador de aprendizagem.
•
Feedback imediato.
•
Acompanhamento sistemático.
•
Times/grupos de trabalho.
•
Objetivo claros e definidos.
•
Tecnologia como facilitadora.
•
Otimização do tempo – aula em 3 momentos (revisão, conteúdo e
síntese).
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Metodologias Ativas

Aprendizagem Ativa
Ênfase em tornar os alunos
comprometidos em manipular,
aplicar, analisar e avaliar ideias.
Exemplos:
Discussões em Grupo; debates,
fóruns, Júri simulado...
Questões sobre conceitos.

Aprendizagem
Experimental
Método ativo no qual os alunos
assumem papéis que simulam
práticas profissionais.
Exemplo:
Aprendizagem baseada em
Solução de problemas; Projetos;
Simulações; Estudo de caso.

Comprometem o aluno diretamente com atividades de
raciocínio e SOLUÇÕES DE PROBLEMAS.
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AULA EM TRÊS MOMENTOS
A Aula em Três Momentos é uma estratégia de aprendizagem ativa,
por envolver o aluno, instigá-lo a participar, interagir, colaborar e
argumentar. Essa técnica quebra a rotina vivida por muitos docentes e seus
alunos, uma vez que cada aula está organizada em três momentos distintos,
a saber: momento de revisão do conteúdo anterior, momento de
apresentação do conteúdo novo e momento de síntese.
Descrição
1ºmomento - Revisão do conteúdo anterior
Cabe ao professor desafiar os alunos a pensar sobre o tema abordado
anteriormente, revendo-o e levando-os a estabelecer conexão com o
seguinte.
Importante nesse primeiro momento:
• Diálogo entre professor e aluno e entre os alunos.
• Oferecer no momento, uma atividade desafiadora, que permite ao
professor verificar se os objetivos estão sendo atingidos
• A partir daí o professor sabe o que fazer no segundo momento, se avança
ou retoma os conceitos trabalhados.
Exemplo de técnicas para esse momento: pequeno quis, tempestade de
ideias (grupos nos quais os alunos discutem durante 10 minutos e escolhem
uma ideia central do tema), apresentar uma figura sugestiva.
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2º momento- Apresentação do novo conteúdo
Momento de desenvolver novos conceitos e competências.
É importante uma escolha adequada das estratégias e tecnologias, que devem
ser diversificadas, afim de evitar o predomínio de aulas expositivas.
Exemplo de técnicas: estudo dirigido, exposição dialogada, grupos simples
com tarefa única, um filme, em grupo estudam e apresentam um tópico.
Passar cópia de artigo ou reportagem relacionada ao conteúdo e solicitar
algum trabalho: análise crítica, respostas a perguntas predefinidas, resumo.
Convidar um especialista na área de interesse para dar uma palestra ou ser
entrevistado.
3º momento – Síntese
Momento de destacar os aspectos mais importantes do assunto estudado e
orientar para o estudo extraclasse.
Exemplo de estratégia: saco de perguntas, esquemas, mapas conceituais,
troca de um problema.
Expectativas de aprendizagem (habilidades e competências a
desenvolver)
Será específico para cada aula, dependendo do assunto e das necessidades do
conteúdo.
Objetivos: envolvimento, interação, colaboração dos alunos,
conscientização do aluno quanto ao seu papel de protagonista, introdução de
conteúdo novo, revisão de conteúdo, fixar conceitos, ampliar a discussão, ter
mais significado para o aluno.
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Recursos necessários: específicos das estratégias escolhidas para cada um
dos três momentos da aula.
Ter o cuidado de intercalar estratégias para que a aula não perca seu objetivo.
Feedback: O feedback deve ser imediato, o aluno deve saber como está se
saindo.
AULA INVERTIDA
Antes dessa técnica, para incentivar os alunos, fazer pré aulas interessantes,
que causem debates e que sejam curtas, que possam se tornar uma atividade
em grupo e com créditos para sua conclusão.
Descrição
A aula invertida é constituída de 3 momentos: a pré aula, a aula e a pós aula.
1º momento - Pré aula - Encaminhar para os alunos o material, que pode ser
um pequeno texto para leitura, vídeo, filme, cases simples, criar um fórum on
line (onde todos possam fazer e ver as colocações), elaboração de perguntas
sobre o assunto e pedir que escrevam o que querem tratar e discutir em aula.
Antes da aula – conteúdos e ideias.
2º momento – Aula - Discussão em grupo do assunto da pré aula; análises,
aplicação; criação de um produto- apresentar o produto, criação de rubricas
para definir a qualidade do produto. Utilização do Peer Instruction e/ou do
World Coffee.
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3º momento - Pós Aula - filme, leituras complementares e perguntas
adicionais.
Expectativas de aprendizagem (habilidades e competências a
desenvolver)
Será específico para cada aula, dependendo do assunto e das necessidades do
conteúdo.
Objetivos: introduzir conteúdo novo, revisão de conteúdo, fixar conceitos,
ampliar discussão, outros.
Recursos necessários: relativo perante as atividades que serão realizadas na
pré aula, aula e pós aula.
Feedback: créditos pela conclusão das atividades da pré aula; avaliação pelos
pares durante a aula.
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DRAMATIZAÇÃO
O recurso da dramatização como um procedimento de ensino, possibilita ao
aluno a vivência e correlação dos conteúdos programáticos abordados pelo
professor, criando um ambiente favorável para a construção do conhecimento
através da experiência empírica do aluno, utilizando arte, ciência e cultura
como “Instrumento” para esta prática metodológica.
Descrição
A Dramatização como metodologia ativa pode conter explicação de ideias,
conceitos, argumentos e ser também aplicado a estudo de casos, sendo que a
teatralização de uma situação perante os estudantes equivale a apresentarlhes um caso de relações humanas.
Itens importantes a serem observados:
1-Escolha do tema e sua possibilidade de aplicação;
2- Utilização de tecnologias para organização de grupos, socialização dos
trabalhos, pesquisas, divulgação e avaliação;
3- Estabelecer objetivos claros a serem alcançados com a apresentação da
dramatização;
4- Acompanhar a elaboração do roteiro, ensaios e atividades de cada grupo
como a confecção do cenário, roupas, som, luz e outros recursos necessários.
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Esta metodologia pode ser aplicada nas seguintes áreas: política,
economia, saúde, educação, gestão e negócios, etc. Esta metodologia permite
ao professor introduzir outras práticas ativas como a aula em três tempos,
problematização e estudo de caso.
Expectativas de aprendizagem (habilidades e competências a
desenvolver)
Esta prática de metodologia ativa propõe desenvolver habilidades e
competências voltadas para a comunicação e para a socialização e,
principalmente, para emancipação do aluno. Desta forma, a Dramatização
integra este rol de atividades metodológicas, lembrando que o aluno deve
possuir fundamentos conceituais relacionados ao tema abordado muito bem
estruturados, que tenham sido trabalhados anteriormente ou introduzido pelo
professor.
Objetivos: desenvolver a emancipação, o desenvolvimento da comunicação
e da socialização dos alunos, trabalhar conteúdos de forma mais lúdica e
participativa; trabalhar em equipe, argumentar, ouvir, fazer síntese.
Recursos necessários: depende do tema trabalhado.
Feedback: créditos pelo desenvolvimento e conclusão das atividades; auto
avaliação dos grupos, ou seja, a avaliação deve acontecer de maneira
processual. Os critérios avaliativos devem ser apresentados para os alunos
com antecedência.
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Expectativas de aprendizagem (habilidades e competências a
desenvolver)
Esta prática de metodologia ativa propõe desenvolver habilidades e
competências voltadas para a comunicação e para a socialização e,
principalmente, para emancipação do aluno. Desta forma, a Dramatização
integra este rol de atividades metodológicas, lembrando que o aluno deve
possuir fundamentos conceituais relacionados ao tema abordado muito bem
estruturados, que tenham sido trabalhados anteriormente ou introduzido pelo
professor.
IV. Objetivos: desenvolver a emancipação, o desenvolvimento da
comunicação e da socialização dos alunos, trabalhar conteúdos de forma
mais lúdica e participativa; trabalhar em equipe, argumentar, ouvir, fazer
síntese.
V. Recursos necessários: depende do tema trabalhado.
VI. Feedback: créditos pelo desenvolvimento e conclusão das atividades;
auto avaliação dos grupos, ou seja, a avaliação deve acontecer de maneira
processual. Os critérios avaliativos devem ser apresentados para os alunos
com antecedência.
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GRUPO A x GRUPO B
O trabalho em grupos ou equipes pode se constituir em uma
metodologia cooperativa, que desafia os alunos a deixarem a atitude passiva e
passarem a ser figuras centrais na condução do processo de ensinoaprendizagem. Existem diferentes formatos e diferentes objetivos para os
trabalhos em grupos. Conforme Menezes (2012), o trabalho em grupo é de
suma importância, o que não significa que todas as atividades em sala de aula
devem ser de forma coletiva.
O estudo individual é necessário também, assim como a exposição do
professor. A aprendizagem no grupo pode ser enriquecida pela afinidade e
confiança gerada entre os participantes; nos grupos identificam-se as
potencialidades de cada um, as experiências e conhecimentos prévios. Uma
atividade de grupo bem planejada pode atender mais às necessidades e
modos de aprender de cada aluno.
Descrição
A turma é dividida em dois grupos e recebem do professor a mesma
atividade, que pode ser uma pergunta ou um problema para que os alunos
pensem nas suas possíveis soluções em um tempo determinado. Terminado
o tempo, cada grupo apresenta o resultado a que chegaram. O outro grupo
pode questionar, sugerir e/ou acrescentar. O professor faz o fechamento,
completando ou corrigindo, caso seja necessário.
Expectativas de aprendizagem
Capacidade de trabalhar em equipe; Capacidade de argumentação;
Construção de conceitos novos; Capacidade de administrar conflitos;
Capacidade de síntese.
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Objetivos
Essa técnica estratégia pode ser usada para preparar o grupo para um
assunto novo, pode servir como revisão. Se naquele dia o professor optou por
uma aula em três momentos, ele pode usá-la no momento inicial, para
verificar o conteúdo anterior. Em seguida, entra com um conteúdo novo,
adotando uma outra forma de trabalhar, e no terceiro momento, uma atividade
de síntese para os alunos.
Recursos Necessários: data show, notebook, PowerPoint, Prezi, videos.
Feedback: a síntese final feita pelos grupos e comentada pelo professor.
- Por exemplo: Um grupo vai fazer o reconhecimento e extrair do texto as
ideias e conceitos chave. O outro vai estabelecer uma relação entre o que é
apresentado pelo autor e as experiências do grupo.
ESTUDO DE CASO
Descrição:
Prática pedagógica ativa que se fundamenta na problematização como
recurso de ensino-aprendizagem. O aluno tem acesso às informações e com
base nelas precisa tomar decisões e fazer escolhas. O estudo de caso pode ser
realizado de forma individual ou em grupo. Em ambos os casos, o aluno
assume o papel central, ativo. É o agente de sua aprendizagem. O instrutor
fomenta a discussão com perguntas, fala menos e encoraja os alunos a se
comprometerem com a discussão e a falarem mais. Utiliza o quadro para guiar
o debate.
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Um bom caso deve refletir o mundo real, trazendo:
- Vários fatos;
- Apresenta significativas alternativas e ambiguidades, como no mundo real;
- Impossível ou muito difícil encontrar apenas uma resposta certa e objetiva.
Expectativas de aprendizagem (habilidades e competências a
desenvolver)
O aluno será capaz de: entender o problema e suas variáveis; tomar decisões.
Isso significa que precisará desenvolver capacidade de análise, síntese e
planejamento, além de argumentação, uma vez que o trabalho poderá ser
realizado em grupos.
Aplicar o conhecimento e o pensamento crítico sobre situações do mundo
real.
Objetivos:
Os estudos de casos são mais indicados para revisar, fixar conteúdos e
ampliar a discussão sobre determinado tema. O professor precisa antes
apresentar o conteúdo base do Estudo de Caso. Desse modo, o Case
aprofunda, fixa e revisa conceitos na medida em que o aluno tem um exemplo
prático para aplicar determinado conteúdo teórico. O professor deve definir
questões básicas para orientar a busca pelo conhecimento – possíveis
soluções do case.
Recursos necessários:
Casos (textos, vídeos, artigos, imagens, palestras)
Alunos podem usar Skype, Facebook e ferramentas similares.
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Feedback:
A avaliação será realizada durante a aula, de maneira processual, o professor
pode avaliar a participação do grupos, junto a eles avaliar a apresentação mais
persuasiva ou o debate mais interessante, por exemplo.
WORKSHOP
Workshop é uma espécie de seminário, grupo de discussão ou colóquio, que
enfatiza a troca de ideias e a demonstração e aplicação de técnicas,
habilidades, etc.
Descrição
Workshop ou oficina é uma atividade dentro da categoria dos experimentos. A
partir do que viram na pré-aula (textos e vídeos) e discussões da aula, vamos
reúnem-se em grupos.
Ÿ Tarefa do grupo (exemplo):
Ÿ Discutir em relação às atividades desenvolvidas.
Ÿ Avaliar pontos fortes e pontos fracos.
Ÿ Ampliar os conceitos abordados.
Ÿ Propor estratégias que conhecem e/ou já desenvolvem para ampliação do
quadro apresentado pelo grupo.
Ÿ Avaliar as possibilidades de ação.
Ÿ Planejar estratégias e recursos necessários para o bom desempenho das
técnicas.
.
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Expectativas de aprendizagem (habilidades e competências a
desenvolver)
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Discutir a viabilidade da aplicação das técnicas.
Analisar a eficácia das técnicas utilizadas.
Experimentar algumas das técnicas propostas pelo grupo.
·Selecionar elementos do corpo docente que possam compor o grupo de
Metodologias Ativas.

Objetivos do exemplo dado
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Relatar os estudos feitos pelo grupo de Metodologias Ativas.
·Identificar possíveis dificuldades para implementação.
·Traçar metas para serem alcançadas.
·Esquematizar as ações a médio e longo prazo.

Recursos necessários: dependerá das atividades desenvolvidas na pré-aula,
aula e pós-aula.
Feedback– créditos pela conclusão das atividades da pré-aula; avaliação
pelos pares durante a aula.
.
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ESTUDO DIRIGIDO
O estudo dirigido é uma técnica fundamentada no princípio didático de
que o professor é o facilitador da aprendizagem, auxilia o aluno a
compreender os assuntos que estão sendo estudados. É o incentivador e o
ativador da aprendizagem. De maneira especial, essa técnica põe em
evidência o modo como o aluno aprende. Pode atender, com vantagens, às
exigências do processo de aprender, o estudo dirigido incentiva a atividade
intelectual do aluno, força-o à descoberta de seus próprios recursos mentais,
facilitando-lhe o desenvolvimento das habilidades e operações de
pensamentos significativos.
IDescrição
O professor organiza a turma em pequenos grupos e apresenta as
atividades que devem ser realizadas. Essas tarefas podem ser: ler e interpretar
um texto respondendo perguntas, realizar exercícios, experiências,
observando, seguindo as etapas e fazendo anotações, assistir filmes ou
documentário anotando pontos principais, observar imagens estabelecendo
relação e comparação, ler situações-problema (desafios), expressar
graficamente sua interpretação e conclusão sobre o proposto, etc.
Expectativas de Aprendizagem
Aprende a: identificar, selecionar, comparar, experimentar, analisar,
concluir, solucionar problemas, aplicando o que aprendeu e possibilitandolhe ajustar-se às tarefas que deve executar para alcançar o previsto nos
objetivos.
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O estudo dirigido predispõe o aluno à criatividade, uma vez que a sua
finalidade principal está voltada à atividade da reflexão, sendo que o
pensamento reflexivo, de acordo com as circunstâncias do indivíduo, provoca
a necessidade de inventar, buscar modos pessoais de operar e resolver o que
lhe foi proposto.
Objetivos
Aprender por meio de sua própria atividade, de acordo com seu ritmo
pessoal.
Desenvolver a atenção e as habilidades de identificar, estabelecer relações,
solucionar problemas.
Facilitar o atendimento das diferenças individuais, pelo professor.
Participar comprometidamente do trabalho.
Realizar adequadamente as tarefas propostas.
Favorecer o desenvolvimento do sentido de independência e de segurança do
aluno;
Possibilitar a criação, a correção e o aperfeiçoamento de hábitos de estudo, a
fixação, a integração e a ampliação da aprendizagem.
Recursos Necessários: dependendo da atividade proposta, livros, dispositivo
com internet, laboratórios da área, etc.
Feedback: o feedback deve ser imediato, pode ser feita pelos pares, pelo
próprio professor.
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QUIZ
Jogos de perguntas e respostas utilizados como importante estratégia
de ensino-aprendizagem construtivista e problematizadora. Tem como
requisitos a elaboração de questões sobre conteúdos da disciplina que
objetivam revisar temas de maior dificuldade dos alunos, como também
ajudá-los a estudar. As turmas são divididas em equipes, que respondem as
questões. Em seguida o professor explica os porquês das respostas corretas e
incorretas.
Descrição (uma possibilidade)
Pode ser utilizada para revisão, introdução de um conteúdo novo, etc.
O professor pede aos alunos que formem duplas e que fiquem
distantes umas das outras como forma de manter o sigilo de suas escolhas.
Distribuir os quites com as plaquetas às duplas e deixar um som como fundo.
O professor expõe aos alunos as regras do Quiz:
Ÿ A cada erro nas respostas as duplas são automaticamente eliminadas do
jogo.
Ÿ Quando todas as duplas acertarem, todas são mantidas.
Ÿ Quando todas erram, todas são mantidas.
Ÿ O jogo deve ser mantido, até que sobre apenas uma dupla.
Quando tudo estiver preparado, o professor apresenta as questões,
atentando para que ninguém mude de alternativa depois que todos tiverem
escolhido.
Caso seja possível, premiar os primeiros colocados com livros, por
exemplo, todos os outros recebem pirulitos.
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Se foi usada para introduzir um conteúdo novo, terminado o Quis, o
professor escolhe uma outra forma para apresentar o conteúdo e fazer a
síntese do mesmo.
Expectativas de Aprendizagem
Ÿ Desenvolvimento de competências como concentração e atenção.
Ÿ Rever conceitos e adquirir novos.
Ÿ Capacidade de trabalhar em dupla, cedendo as vezes e em outros

momentos convencendo o colega da dupla.
Ÿ Rapidez de raciocínio.
Objetivos
Ÿ Discutir e revisar conteúdo.
Ÿ Interagir de forma lúdica.
Ÿ Participar de uma competição saudável.
Ÿ Posicionar-se frente às perguntas.
Recursos Necessários: plaquetas coloridas com as letras A,B,C D, uma
apresentação em Power Point com as questões, de preferência com
animações entre os slides.
Feedback: resultado das duplas, comentário do professor e premiação.
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WORLD CAFÉ
É um método de conversação que objetiva promover diálogos
construtivos, acessar a inteligência coletiva, aumentar a capacidade de criar e
trocar conhecimentos.
Descrição da técnica
Em cima de cada mesa deixar disponíveis canetas, lápis e folhas de
papel que sirvam para as anotações do grupo.
O World Café acontece da seguinte forma: os participantes sentam à
mesa e após as explicações, em relação ao processo de trabalho, é iniciada
uma conversação sobre tema/pergunta pré-definidos.
As ideias-chave são anotadas na folha da forma como os participantes
julgarem melhor. Terminado o tempo da rodada, em torno de 20 a 30 minutos,
os participantes da mesa exceto um, deverão mudar para outras diferentes
mesas.
Aquele que permaneceu na mesa tem a responsabilidade de receber
os novos companheiros, apresentar o que foi sintetizado "na toalha" e
estimular que sejam compartilhadas as conversações experimentadas nas
outras mesas.
Nesse momento, inicia-se o processo de polinização cruzada, que
acontece durante todas as rodadas do "World Café". Esse conteúdo deve ser
incorporado ao registro daquela mesa.
Terminada aquela rodada novamente os participantes, menos um, mudam de
mesa e, dependendo do objetivo da conversação, continuam na mesma
questão ou recebem um novo detalhamento ou um novo foco.
Expor as folhas com as sínteses.

17

METODOLOGIAS

ATIVAS
Expectativas de Aprendizagem
Desenvolver a capacidade de compreensão e argumentação, discussão,
síntese, trabalhar em equipe, respeitar o outros, etc.
Objetivos
Compartilhar conhecimento, ideias, visões e experiências, criar sinergia e
comprometimento, estimular inovação e mudanças, enfim, estimular e
acessar as inteligências e sabedoria coletiva.
Recursos necessários: canetas e lápis para escrever e desenhar, folhas de
papel que sirvam para as anotações do grupo.
Feedback: a avaliação pode ser feita pelos pares ou pelo professor, sendo
definidos os critérios anteriormente.
TIMZIP (adaptação do Peer Instruction)
A referida técnica propõe uma forma de aumentar a participação dos
alunos nas aulas, de forma ativa e interativa. Parte do princípio que a educação
transmissiva, onde o professor é o centro do processo, não constrói
conhecimentos.
Neste sentido, a mesma pode ser usada no intuito de introduzir
conceitos novos ao grupo de estudantes ou até mesmo contribuir para
momentos de consolidação e revisão, de forma a ampliar discussões e níveis
de progressões nas aprendizagens, possibilitando a participação ativa dos
discentes durante todas as etapas planejadas.
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Descrição:
Essa técnica refere-se a atividades individuais e de grupo planejadas e
mediadas pelo professor, podendo ser alterada de acordo com as
necessidades discentes e observações docentes.
1º momento: leitura prévia por parte dos alunos e elaboração de questões
(afirmativas verdadeiras ou falsas ou múltipla escolha) pelo professor;
2º momento: apresentação das questões e registros/respostas individuais
dos alunos, tabuladas no aplicativo ZipGRADE¹;
3º momento: formação dos grupos/times (3 ou 5 alunos), respostas
tabuladas no aplicativo ZipGRADE, análise e discussão nos pequenos
grupos/times;
4º momento: reapresentação das questões, levantamento das respostas dos
grupos através do uso de plaquetas com as letras V ou F e discussão no
grande grupo com mediação do professor.
5º momento: fechamento – construção coletiva de um texto usando as
afirmativas relacionadas ao conteúdo. Presença participativa do aluno
escriba, através do uso computador.
6º momento: socialização dos textos.
Expectativa de aprendizagem
A presente técnica busca mobilizar os mais variados conhecimentos e
esquemas nos alunos, afim de que os mesmos possam desenvolver
respostas inéditas, criativas e eficazes para novos problemas, dentre elas:
Ÿ Capacidade de ler com compreensão;
Ÿ Capacidade de responder questões de forma coerente e clara;
Ÿ Capacidade de trabalhar em equipes/times;
Ÿ Capacidade de argumentar, analisar e sintetizar conhecimentos
construídos.
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Possibilita, também, que os docentes possam conhecer a
aprendizagem real dos alunos, auxiliando-os a compreender e construir
conceitos através de uma aula ativa que perpassa por momentos de leitura,
apresentação inicial, ação individual e grupal, através do uso de recursos
tecnológicos tornando-a mais atraente e prazerosa.
Exemplo trabalhado:
Ÿ Texto base para leitura prévia: Práticas Pedagógicas Ensino Superior:
Processo formativo. Autores: Carlos Eduardo Signorini, Olavo Raymundo
Júnior e Raquel Cristina Cortez.
Ÿ Questões elaboradas pelo professor: as questões devem ser apresentadas
uma a uma, de forma coletiva, através de recursos tecnológicos, como um
projetor de imagens.

- Instrumento de registro individual e coletivo.
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- Reapresentações das questões com recursos sonoros nas afirmativas falsas,
uso das plaquetas e debates mediados pelo professor.

- Elaboração dos textos por parte dos times e socialização com a utilização de
computadores e projetores de imagens.
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Indicação
Por possibilitar diversas interações, a presente técnica pode ser utilizada
em pequenos grupos e/ou turma de alunos, porém, em turmas maiores, onde se
possa estruturar mais de 3 times com 5 alunos em cada um, promoverá maiores
trocas e aprendizagens.
Recursos necessários: a técnica requer o uso de várias tecnologias, como:
computador, projetor de imagem, aplicativo ZipGrade e plaquetas coloridas com F
e V.
Feedback: imediato. Na medida em que se consolidam as discussões nos
pequenos e grande grupo.
JOGOS/ GAMES - QUEBRA-CABEÇA
Os games são ótimas opções para se trabalhar conteúdos em aula de
maneira mais lúdica e descontraída. Os alunos se envolvem e aprendem.
A aula tradicional, expositiva, na qual o professor fala, escreve e o aluno fica
passivo, apenas ouvindo, não tem mais lugar nessa sociedade atual. Tanto a
lousa, como os livros, assim como também uma boa aula expositiva, continuam
tendo seu lugar no processo de ensino e aprendizagem, mas há uma tendência na
educação de hoje, de buscar a interatividade, a participação, o protagonismo do
aluno.
A falta de motivação é a principal causa do desinteresse dos alunos,
muitas vezes causada pela metodologia inadequada adotada pelo professor ao
repassar os conteúdos. Para despertar o interesse do aluno para a aprendizagem é
necessário o uso de uma metodologia atraente, capaz de aproximá-lo o máximo
possível da realidade, transformando os conteúdos em algo significativo.
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Os jogos podem colaborar no processo de ensino e aprendizagem, de
forma diferenciada, dinâmica e atrativa. Por meio de atividades mais
descontraídas, o professor pode colaborar com a construção de conceitos;
reforçar conteúdos; promover a sociabilidade entre os alunos; trabalhar a
criatividade, o espírito de competição e a cooperação.
Os jogos que são utilizados por professores da educação básica, devem
ser utilizados também no ensino superior. Portanto, aprender através da
brincadeira é uma técnica de aprendizagem que pode ser muito eficaz em qualquer
idade, sendo também útil para manter o aluno motivado. O professor deve
desenvolver projetos que são apropriados para seus alunos, tendo em conta a sua
idade e ao conhecimento, ao torná-los atraentes o suficiente para dar motivação
extra.
A melhor opção para descobrir bons jogos para ensinar a sua matéria
ainda é a leitura de blogs e sites que falam de games e/ou educação, porque eles
geralmente escrevem resenhas detalhando como eles funcionam, sua sinopse –
caso seja um exemplo de RPG – e outros aspectos relevantes para que você
decida se realmente vale a pena aplicá-los ao seu programa de aula.
Os jogos ou qualquer outra metodologia ativa devem ser escolhidos
conforme o objetivo da aula, a idade e desenvolvimento da turma. O professor tem
que conhecer bem o jogo antes de propor para os alunos.
Portanto, não tenha receio em acrescentar jogos ao seu programa de aula.
Incluindo-os, seus alunos aprenderão se divertindo de modo que os conteúdos
trabalhados em classe são fixados mais facilmente.
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ENSINO HIBRIDO - ROTAÇÃO POR ESTAÇÕES
Uma das técnicas utilizadas pelo Ensino Híbrido é a Rotação por Estações.
O professor divide a sala de aula em várias estações (grupos) com atividades
diferentes, mas que se complementam. Pelo menos uma delas propõe o uso da
plataforma digital. O aluno deve passar por todas as estações ao longo da
aprendizagem de determinado conteúdo.
A turma é dividida em 03 estações (grupos) cada uma com uma atividade
diferente:
- Na primeira estação o grupo faz um relatório coletivo do que acabaram de ver no
filme (15 minutos);
- Na segunda estação, o grupo busca na internet pequenos vídeos sobre o assunto
estudado (15 minutos);
- Na terceira estação os alunos elaboram um pequeno Power Point colocando
trecho do vídeo e do relatório feito (20 minutos);
Terminar cada grupo apresentando o resultado para a turma (20 minutos).
Feedback- professor atribui a nota ao grupo ou um grupo avalia o outro, tendo o
professor dado os critérios para avaliação anteriormente. Professor faz o
fechamento, acrescentando e corrigindo.
AULA EXPOSITIVA DIALOGADA
A aula expositiva dialogada, diferente da aula expositiva tradicional,
propõe uma parceria e interação entre professor e alunos. A grande diferença
entre elas é a participação dos alunos, os quais tem suas colocações analisadas,
consideradas e respeitadas.

24

METODOLOGIAS

ATIVAS
Trata-se da exposição de um conteúdo pelo professor, cuja característica
principal é o diálogo, a possibilidade de questionamentos, sugestões, solução de
dúvidas.
Trabalhar com a aula expositiva dialogada é abrir espaço para a troca de
experiências e produção de conhecimentos pelos alunos.
Para que a aula expositiva alcance resultados satisfatórios é necessário que o
professor e os alunos tenham bem claros os objetivos de aprendizagem e as
competências a serem desenvolvidas. A Taxonomia de Bloom pode ajudar o
professor no planejamento e desenvolvimento de suas aulas, mostrando a ele que
a cada conteúdo novo, devem ser explorados os diferentes níveis de
aprendizagem (conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e
avaliação).
Descrição
O planejamento é fundamental para que o professor possa definir os objetivos
para cada um dos três momentos em que a aula expositiva é organizada.
A Aula Expositiva Dialogada pode ser dividida em três momentos distintos, porém
interligados:
1º momento - O professor deve fazer uma revisão do conteúdo trabalhado na aula
anterior, utilizando para isso uma estratégia/atividade que permite verificar os
dois níveis básicos de aprendizagem, conforme a Taxonomia de Bloom
(conhecimento/lembrar e compreensão/entender). Após apresentar no Power
Point, os principais tópicos do assunto anterior, pedir aos alunos que, por
exemplo: citem, escrevam, listem, nomeiem, resumam, descrevam, etc.
Em uma aula de 100 minutos, esse primeiro momento pode ocupar 15 a 20
minutos.
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2º momento - Nesse segundo momento (70 minutos, aproximadamente), o
professor expõe o conteúdo novo, apresentando conceitos, exemplificando,
possibilitando que os alunos se familiarizem com o assunto apresentado. Em
seguida apresenta uma situação problema relacionada ao assunto, para que os
alunos, a partir dos conceitos e dos exemplos, possam analisá-la e avaliá-la.
Nesse momento, se exploram os níveis de aprendizagem mais elevados
(aplicação, análise e avaliação). Após conhecerem o assunto, tem a oportunidade
de, através dos exemplos dados, observar situações do dia a dia da profissão
(aplicação), analisar a situação problema apresentada pelo professor e justificar
as tomadas de decisão referentes à situação problema apresentada.
3º momento - Nos 15 minutos finais, o professor deve fazer o fechamento da aula
com os aspectos essenciais do assunto. Pedindo para isso, que os alunos
apresentem a síntese da aula.
Essa síntese pode ser feita por meio de um esquema, um gráfico, um desenho,
pequeno texto, etc.
Expectativas de aprendizagem (habilidades e competências a desenvolver)
- Possibilitar ao aluno participar de forma ativa;
- Desenvolver os objetivos/habilidades de aplicação, análise, julgamento, síntese
( conforme a Taxonomia de Bloom);
- Outras habilidades específicas conforme o assunto.
Objetivos
•
Participar ativamente da aula;
•
Questionar, tirar dúvidas, sugerir;
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•
Aprender novos conceitos e aplicá-los em situações novas;
•
Outros objetivos específicos conforme o assunto.
Recursos necessários: data show; um texto com a situação problema; papel
ofício e canetas.
Feedback: auto avaliação pelos alunos e avaliação pelo professor da síntese
apresentada (esquema, gráfico ou outra).
METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO
Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez
A Metodologia da Problematização se caracteriza por se constituir de três
momentos que se integram: identificação de um problema, busca de explicação e
proposição de soluções (ZANOTTO,2002).
Descrição
Atividade em grupos a ser desenvolvida em 5 a 6 encontros:
1º momento - é a OBSERVAÇÃO DA REALIDADE e definição do problema.
Em sala, o professor pode trazer algumas situações problema, relacionadas
à área do curso ou os alunos podem ser orientados e encaminhados às empresas,
instituições...
Pode ser trazida a mesma situação para todos os grupos.
Os alunos, apoiados pelo professor, analisam e problematizam a situação,
definido o problema a estudar/investigar, inicia-se uma reflexão acerca dos
possíveis fatores e determinantes maiores do problema, possibilitando uma
maior compreensão da complexidade deste.
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2º momento - PONTOS-CHAVE
Definido o problema os alunos vão discutir e eleger os pontos-chave que podem
ser expressos de forma variada: questões básicas que se apresentam para o
estudo; afirmações sobre aspectos do problema; tópicos a serem investigados;
ou, ainda, por outras formas.
3º momento – TEORIZAÇÃO
É o momento de construir respostas mais elaboradas para o problema, pode se
constituir de pesquisa bibliográfica, entrevista a especialistas no assunto,
observações. Os alunos utilizam das redes sociais para irem trocando ideias,
dados de entrevistas e síntese dos estudos.
Os dados obtidos, registrados e tratados, são analisados e discutidos, buscandose um sentido para eles, tendo sempre em vista o problema. Todo estudo, até a
etapa da Teorização, deve servir de base para a transformação da realidade.
É o momento do estudo e registro.
4º momento - HIPÓTESES DE SOLUÇÃO
Aqui a criatividade e a originalidade devem ser bastante estimuladas para se
pensar nas alternativas de solução.
Bordenave afirma que “o aluno usa a realidade para aprender com ela, ao mesmo
tempo em que se prepara para transformá-la” (BORDENAVE, 1989, p. 25).
5º momento – A APLICAÇÃO À REALIDADE
Apresentação do trabalho mostrando a aplicação que podem fazer para melhorar a
realidade observada.
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Expectativas de aprendizagem: capacidade de trabalhar em equipe, de analisar e
identificar problemas, de escolher alternativas adequadas à realidade observada,
elaborar trabalho acadêmico conforme normas.
Objetivos:
Conhecer a prática avaliativa nas escolas em que faz estágio;
Aprofundar os estudos sobre a Avaliação da aprendizagem;
Apresentar alternativas para melhorar a prática avaliativa observada
Recursos necessários: Internet, Data show.
Feedback: acompanhamento do processo pelo professor. Cada grupo é avaliado
pelos outros (professor e alunos juntos definem anteriormente os critérios)
GRUPO DE VERBALIZAÇÃO E OBSERVAÇÃO GV - GO
É a análise de tema/problemas sob a coordenação do professor, que divide os
estudantes em grupos de verbalização – GV e de observação – GO.
É uma estratégia aplicada com sucesso ao longo dos processos de construção do
conhecimento e requer leituras, estudos preliminares para um contato inicial com
o tema, com objetivo de tornar a aula mais dinâmica, num processo de
aprendizagem.
GV – GRUPO DE VERBALIZAÇÃO
Este grupo é colocado em um círculo interno e é responsável pela exposição do
conteúdo a ser aprendido.
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Nesta fase o grupo deve expor o tema colocando-o em debate, de forma
coerente, para isto, o grupo deve estabelecer um líder, um mediador. Após o
início, o debate não poderá mais parar, sendo que todos os integrantes devem
participar simultaneamente, até esgotar os argumentos, avaliando os pontos
positivos e negativos, como também gerando questionamentos, ao autor e aos
próprios membros.
GO – GRUPO DE OBSERVAÇÃO
Esse grupo observará a exposição e, poderá:
•
Fazer perguntas sobre o tema apresentado;
•
Pedir esclarecimentos sobre algo que não ficou claro, difícil de ser
compreendido, desconectado com o tema, etc.;
•
Questionar viabilidade, tempo de execução, pertinência de objetivos,
relacionamento problema x objetivos;
•
Apontar problemas, falhas etc.;
•
Sugerir modificações, ajustes, inclusões, retiradas de objetivos,
justificativas, itens do referencial teórico, etc.
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FUNÇÃO DO PROFESSOR
•
Ficará responsável por fixar as regras, determinar o tempo, promover a
participação de todos os membros do GV e do GO;
•
Fazer intervenções, após ambos os grupos atuarem, para fechar as
propostas e/ou soluções apresentadas.
•
Fechar o conteúdo com as explicações que se fizerem necessárias.
Indicação
A técnica chamada GV – GO é muito utilizada para grande quantidade de
participantes, pois exige que o grupo seja dividido em dois subgrupos.
•
Grupos que precisam praticar a interação e comunicação eficaz para a
solução de problemas.
Variação
•
Poderá ser aplicada em turmas fechadas de cada curso, em cursos afins
ou não como prática de interdisciplinaridade (nesse caso, poderia inserir a
metodologia na disciplina de tópicos integradores).
Objetivos
Essa técnica possibilita contribuir para ampliação do conhecimento.
•
Análise de conteúdo de um assunto-problema;
•
Introdução de um novo conteúdo;
•
Conclusão de estudo de um tema;
•
Discussão de problema e exame de solução;
•
Levar o grupo a um consenso geral.
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Expectativas de Aprendizagem
Desenvolver a capacidade de atenção, percepção, análise, observação,
comunicação (capacidade de ouvir o outro e persuasão), obtenção e organização
de dados, comparação, resumo, interpretação e análise crítica, levantamento de
hipóteses, elaboração de síntese, solução de problemas, poder de decisão e
habilidades de liderança.
Forma de aplicação
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

O professor propõe o conteúdo e explica o qual o objetivo que pretende;
Explica como se processará a discussão e fixa o tempo disponível;
O grupo é dividido em dois;
Um grupo formará um círculo interno (GV) e o outro um círculo externo (GO);
Apenas o GV debate o tema. O GO observa e anota;
Após o tempo determinado, o GO faz as considerações;
Após as discussões, o professor poderá apresentar uma síntese do conteúdo
debatido.

Variações
O grupo poderá ser dividido em 3 ou 4 subgrupos de verbalização - GV e 1
grupo de observação – GO.
Cada GV deterá uma parte de informações para solução do problema, havendo a
necessidade de comunicação entre eles para a efetiva solução do problema. Para
essa comunicação poderá ser solicitado a utilização de recursos tecnológicos
(Skype, whatsapp, facebook, vídeo conferência).
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O GO fará considerações podendo apresentar um relatório sobre a
postura, a interação, a comunicação, a liderança, os meios utilizados para a
solução do problema.

Recursos necessários
•
•
•
•

Espaço físico e mobiliário adequados;
Estudo do conteúdo /tema;
Rede de internet / wi-fi;
Disponibilidade e bom relacionamento para o trabalho em equipe.
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Feedback ou avaliação
Alunos avaliam a utilização da técnica (andamento, ideias, sugestões);
Professor avalia participação dos alunos (clareza ao explicar o tema,
participação no debate - grupo de verbalização, observações coerentes – grupo de
observação, respostas às perguntas feitas por colegas e professor), utilização dos
recursos tecnológicos, papel do líder, etc.
“PEGUE O SEU”
O professor prepara dois exercícios da matéria já ensinada, dispõe em
folhas separadas que serão colocadas viradas para baixo, sobre sua mesa.
Se a turma tem 10 alunos, organiza a turma em 5 duplas.
Cada dupla pega uma das folhas que está sobre a mesa, sem escolher, vai
para seu lugar e resolve os exercícios.
O professor diz para as duplas que quem precisar de ajuda pode chamar.
Cada turma que termina apresenta os exercícios resolvidos para a turma.
A dupla que concluir, corretamente, os exercícios primeiro, será a
vencedora daquele dia.
No final, o professor faz no quadro os exercícios que ninguém conseguiu,
se for o caso.
MAPAS CONCEITUAIS
Com os Mapas conceituais, o professor pode iniciar um processo de
pensamento.
Pode digitar uma palavra no tópico central de um mapa ou propor um
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tema e deixar os alunos desenvolverem suas próprias ideias a partir dele.
Por exemplo, se o foco é o corpo humano, alguns podem criar mapas
mentais sobre Sistemas, outros sobre ossos ou doenças que afetam o corpo
humano.
Mais tarde, os alunos serão avaliados de acordo com os mapas mentais
que criaram e podem colaborar uns com os outros a melhorar sua aprendizagem
sobre a disciplina.
No final, socializam os diferentes Mapas conceituais e o professor entra
com uma pequena exposição completando e enriquecendo o grupo.
TROCA DE ATIVIDADES
Dividir a turma em 4 grupos. Cada grupo elabora 3 questões para os
outros grupos resolverem. Estas voltam para o grupo que elaborou, para que
corrijam.
Sempre com a supervisão do professor, que media este processo nos
grupos.
Grupo A entrega as questões para o B,C,D / Grupo B entrega para o C,D,A.
E assim por diante.
GRUPO DE COCHICHO
Consiste na divisão do grupo em subgrupos de dois membros que dialogam, em
voz baixa, para discutir um tema ou responder uma pergunta, sem requerer
movimento de pessoas. Após, é feita a apresentação dos resultados do grande
grupo. É um método extremamente informal que garante a participação quase
total, sendo de fácil organização.
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Utilizar para:
Comentar, apreciar e avaliar, rapidamente, um tema exposto;
Sondar a reação do grupo, saber o que ele quer;
A consideração de muitos aspectos distintos do assunto.
Como usar a técnica:
1.
Dividir o grande grupo em subgrupos de dois membros, dispostos um
junto do outro (lado ou frente);
2.
Explicar que os grupos de cochicho dispõem de um tempo determinado
para discutir o assunto, após o que um dos membros irá expor o resultado ao
grande grupo, na ordem que for convencionada;
3.
Apresentar a questão e conduzir as exposições, que serão feitas, após o
cochicho, de forma objetiva e concisa.
PAINEL DE TRÊS
Como usar a técnica
1.
Dividir o grupo em três subgrupos. Denominá-los: Apresentador,
Opositor e Assembleia;
2.
O grupo Apresentador apresenta (sem ser interrompido), o conteúdo do
tema;
3.
O grupo Opositor anota o que não concorda e o que concorda. Após o
Apresentador terminar, lança suas anotações para o grupo;
4.
A Assembleia, que tudo ouviu e anotou, apresenta seu depoimento;
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5.

O professor conclui.

ESTUDO DIVIDIDO
Como usar a técnica
1.
Dividir a classe em 3 ou 4 grupos;
2.
Dividir o assunto em partes iguais ao número de grupos;
3.
Entregar a cada grupo parte da síntese do assunto para estudarem durante
5-10 minutos;
4.
Pedir que comentem por escrito o que entenderam e as dúvidas que
permaneceram;
5.
Trocar as partes e os comentários entre os grupos, pedindo que analisem
e completem o trabalho;
6.
Prosseguir até que o trabalho volte ao grupo original, que deve rever e dar
unidade ao seu tema;
7.
Pedir a um elemento de cada grupo para que leia o resultado;
8.
O professor faz a conclusão.
PERGUNTA CIRCULAR
É um processo de encadeamento de diferentes aspectos dentro de uma
mesma ideia, de um mesmo tema. Oferece oportunidades de desenvolvimento do
raciocínio rápido, pois cada aluno tem que apresentar um novo aspecto, uma nova
compreensão do tema.
Objetivos:
Agilizar o raciocínio individual;
Fazer uma rápida revisão de um assunto estudado;
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5.

O professor conclui.

ESTUDO DIVIDIDO
Como usar a técnica
1.
Dividir a classe em 3 ou 4 grupos;
2.
Dividir o assunto em partes iguais ao número de grupos;
3.
Entregar a cada grupo parte da síntese do assunto para estudarem durante
5-10 minutos;
4.
Pedir que comentem por escrito o que entenderam e as dúvidas que
permaneceram;
5.
Trocar as partes e os comentários entre os grupos, pedindo que analisem
e completem o trabalho;
6.
Prosseguir até que o trabalho volte ao grupo original, que deve rever e dar
unidade ao seu tema;
7.
Pedir a um elemento de cada grupo para que leia o resultado;
8.
O professor faz a conclusão.
PERGUNTA CIRCULAR
É um processo de encadeamento de diferentes aspectos dentro de uma
mesma ideia, de um mesmo tema. Oferece oportunidades de desenvolvimento do
raciocínio rápido, pois cada aluno tem que apresentar um novo aspecto, uma nova
compreensão do tema.
Objetivos:
Agilizar o raciocínio individual;
Fazer uma rápida revisão de um assunto estudado;
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Desenvolvimento da técnica
O professor faz uma pergunta sobre o tema estudado ou que os alunos
leram em casa, ou ainda, pode deixar um tempo para que todos releiam o assunto.
Explique que cada um deve apresentar um aspecto novo sobre a pergunta
feita, ou seja, não vale repetir coisas já faladas.
Cada um tem um minuto, no máximo, para se expressar.
Terminado o tempo para a leitura, caso opte por ela em sala, o professor
faz a pergunta e indica um aluno para iniciar respondendo. O aluno seguinte, no
círculo, continua até que todos tenham apresentado sua reposta sobre o tema.
Verificar se algum aluno quer apresentar algo a mais.
O professor conclui, acrescenta algo que por acaso ficou sem ser dito e faz
o fechamento com uma pequena exposição para enriquecimento e conclusão da
aprendizagem.
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