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São praticas pedagógicas que tem como foco o
aluno no processo de ensino-aprendizagem

criando um ambiente de ensino mais atrativo e
envolvendo esses alunos na aprendizagem por
investigação, resolução de problemas e outros.

 
 Trazendo o estudante para dentro desse processo

motivando e engajando esse sujeito ao longo do
período letivo, esse formato transforma a relação

entre o Professor e o Aluno.
 

 O aluno passa a ser o principal protagonista no
processo de ensino-aprendizagem, o professor

possui o papel de mediar e orientar.
 

O que são Metodologias Ativas ?
 



Essa metodologia deve ser coerente e
possibilitar que o aluno abandone a postura

passiva e mude para uma postura ativa durante
o processo de aprendizagem, a figura abaixo

apresenta os princípios norteadores das
Metodologias Ativas de Aprendizagem



PBL – Aprendizagem Baseada em projetos

Rotação por estação de Aprendizagem

Sala de Aula Invertida

Gamificação

Steam

Aprendizagem Maker

Metodologias abordados neste E-book



Aprendizagem baseada em projetos

A aprendizagem baseada em projetos “Project
Based learning (PBL), possui sua base na
construção do conhecimento através de

trabalhos de investigação e problematização,
também pode ser proposto um desafio onde o

aluno em grupo pode iniciar o
desenvolvimento de uma possível reposta.

 

Para que todo esse processo aconteça o aluno
deve estar envolvido e efetuar  pesquisa,

elaborar hipóteses, buscar os recursos
necessários de forma independente, aprendendo
a filtrar e organizar as informações relevantes ao

assunto, sempre tendo o professor como
mediador.



A interdisciplinaridade é trabalhada
envolvendo as competências e as temáticas
de diversas disciplinas escolares, os alunos

aprendem habilidades diversas como a
autonomia, resolução de problemas,

comunicação interpessoal, curiosidade,
criatividade, trabalho em equipe entre outras.

 

Aprendizagem baseada em projetos

Esta metodologia se baseia na aquisição de
habilidades Socioemocionais, durante o processo de

ensino aprendizagem.

Clique e assista Vídeo CIEB –
Aprendizagem Baseado em

Projetos.
 

https://youtu.be/FYgpi41UrQo


 Consiste em aplicar as aulas de forma cíclica,
desenvolvendo um circuito dentro da própria sala de aula, o
professor propõe uma atividade diferente em cada estação,
mas que conversa entre si e necessariamente deve possuir o

mesmo tema, dividindo os estudantes em grupos de 3 4 ou
até 5 pessoas e esses grupos devem fazer um rodizio entre
as estações, um ponto importante é que pelo menos uma

dessas paradas deve possuir uma tecnologia digital.

Rotação por estação de aprendizagem

 Os grupos devem ser personalizados, é importante possuir alunos com
habilidades diferentes, o professor deve fazer a divisão dos alunos para

conseguir montar grupos mais heterogêneos.
 



Rotação por estação de aprendizagem

 É muito importante nos atentar ao tempo que possuímos
de aula e adequar esta atividade para que nenhum grupo

fique sem passar por todas as estações, e os alunos
devem ser capazes de resolver os desafios isoladamente

em cada estação, mas sempre trabalhando em grupo.

As atividade de uma estação deve sempre ter começo meio
e fim, cada grupo começa em uma estação e conforme as
atividades são desenvolvidas os grupos circulam entre as

outras estações.



Rotação por estação de aprendizagem

Terceiro momento é o uso das tecnologias, neste caso podemos ter
algum estudo individual ou em grupo como uma pesquisa, um Quiz

um game ou outros tipos de interação.

Primeiro momento o professor interage e explica como será a aula,
sanando duvidas explicando conteúdos necessários e provocando os

alunos com algum problema ou desafio.

A interação dessa metodologia pode ser dividida.

Segundo momento inicia o trabalho colaborativo, é neste momento que
os alunos se organizam nos grupos e definem as estratégias propondo

debates ou iniciando algum projeto em comum.



Rotação por estação de aprendizagem

Clique e assista Vídeo CIEB
– Rotação por estação de

aprendizagem

https://youtu.be/1d-UnyZu_II


O aluno  estuda algum material disponibilizado pelo
professor em sua casa ou em outros espaços ao qual
tenha acesso aos recursos necessário, este primeiro
contato deve ser realizado de forma individual cada
estudante deve realizar a atividade proposta pelo

professor para estar preparado e com as informações
necessárias.

Sala de Aula Invertida

Este tipo de material antes da aula pode ser um vídeo, um jogo uma
reportagem ou algum recorte, o professor deve sugerir sempre que

o aluno realize anotações, ou até mesmo crie um Podcast com o
resumo do conteúdo que foi abordado naquela proposta.



O aluno se apropria de um conhecimento prévio do
assunto, que deve ser retomado na sala de aula

podendo ser através de debate ou outros métodos, o
professor deverá sempre mediar esses debates para

que não ocorra a transmissão de informações
desencontradas aos ouvintes.

Sala de Aula Invertida

Clique e assista Vídeo CIEB
– Rotação por estação de

aprendizagem
 

https://youtu.be/EFtCTLvMX6M


Gamificação

Gamificar algo na realidade é utilizar elementos de
jogos em contextos que não são jogos, tornando
esse ambiente mais engajador, possuímos vários

motivos para Gamificar uma aula: aumentar a
participação, criatividade, autonomia o diálogo
entre os participantes e ainda podemos inserir
situações problemas para que os participantes

resolvam para passar de fase!!



 

Games é um sistema no qual jogadores se
engajam em um desafio abstrato, definido

por regras, feedback e interatividade,
gerando resultados, normalmente

mostrando reações emocionais.
 

Games são Sistemas fechados, Possuem
Regras previas, pode conter elementos da
realidade, um game nunca será “cópia da

vida Real”.

Gamificação

Conceito de Games

Não confunda Gamificação com Game "Jogo"



 

Gamificação
Então Gamificar uma aula é nada mais que
conseguir trazer todos os elementos que

possuímos em um game para as atividades
dentro da sala de aula ou on-line, inserindo
elementos como recompensas, feedback,

desafios.......



 

Gamificação

Elementos de Design de Jogos:

Quadro de Medalhas.
Ranking
Feedback.
Desafios e regras de competição.
Avatares e outros....

Podemos possuir elementos de Jogos fora de um jogo, um
exemplo é o gráfico de pontuação dos alunos em uma
tarefa ou uma apresentação “seminários ou outros”



 

Gamificação

Elementos de Design de Jogos:
Devemos sempre criar uma competição agradável!!
Para que esta competição não tenha efeito inverso

e desestimule os participantes!!

Porque Gamificar uma Aula?
A Gamificação ajuda no desenvolvimento habilidades
socioemocionais; Será que nossos estudantes estão

prontos e gostam de trabalhar em grupo,
compartilhar suas ideias, resolver problemas,

ajudar o colega......?



 

Gamificação

Para Gamificar uma aula não
necessariamente devemos usar aparelhos

digitais, podemos criar uma aula ou interação
gamificada apenas com elementos que
usamos no dia a dia, até mesmo EVA ou

objetos diversos que ilustrem algum tipo de
recompensa!!



StEAM
STEAM (“Science – Ciências”, “Technology –

Tecnologia”, “Enginnering – Engenharia”, “Art –
Artes”, “Math – Matemática”), esta metodologia

tem com proposta o trabalho de forma
interdisciplinar, formando pessoas com

conhecimento em diversas áreas preparando-os
para os desafios necessários ao Século XXI e o

futuro.



Muitos confundem essa metodologia com a
PBL (Aprendizagem baseada em projetos),
as duas tem como foco principal o trabalho
com projetos e podem ser realizados de
forma interdisciplinar.

 
No entanto o modelo STEAM – trata-se da
integração de conhecimentos de Artes,
Ciências, Tecnologia, Engenharia e
Matemática, preparando o aluno para os
desafios futuros.

StEAM



Maker

Esta metodologia está aliada a um movimento
grande e crescente a cada ano.  Conhecemos como
sendo a cultura do faça você mesmo, esta cultura
vem ganhando espaço entre todas as idades,
existem grupos que motivam seus participantes a
plantar sua própria horta, construir seus objetos
ou moveis com materiais reciclados e outros.



Maker

Podendo ser aliado ou não as tecnologias digitais,
essa metodologia pode ser adaptada ao ambiente
escolar ou corporativo, possuindo diversas formas de
aplica-la em aulas expositivas ou até mesmo em uma
feria de ciências com projetos que estimulam os
alunos no desenvolvimento das suas ideias.



Maker

Nos dias atuais é importante pensar fora da caixa,
buscar novas estratégias e soluções criativas,
sabendo aproveitar ao máximo os recursos que
possuímos, quando desenvolvemos algum protótipo
ou possuímos alguma ideia seja ela qual for devemos
iniciar com pesquisas e após colocar os conceitos em
prática.

O professor pode propor uma feira de ciências
na escola, levantando alguns desafios, os
alunos ficam livres para desenvolver suas

próprias soluções, sendo eles os responsáveis
por todo o projeto desde sua ideação passando

pela construção e finalização do mesmo.



Os professores podem criar os protótipos que iram
usar em suas aulas e após pedir para os alunos
opinarem sobre melhorias ou até mesmo novos
projetos baseados no protótipo que o professor
desenvolveu, criando um ambiente de participação
colaborativa, dando voz aos alunos no processo de
ensino-aprendizagem. 

 Com aulas Mão na Massa “Faça você mesmo” os
alunos conquistam autonomia e diversas
habilidades!!!

Pensamento Critico, Autonomia, trabalho em grupo,
empatia, liderança.......

Maker



Conclusão

Sabe-se que as possibilidades são imensas, possuímos
diversas Metodologia de Ensino que nos auxilia,
transformando as aulas mais engajadoras e
participativas, o professor deve sempre estar atendo ao
tipo de metodologia que irá inserir.

Você pode inserir uma Metodologia em especifica ou
mesclar metodologias que conversam entre si,
tornando suas aulas mais engajadoras e ainda
conseguindo trabalhar com as competência e
habilidades do currículo escolar.

A falta de Tecnologia dentro de sala de aula nem
sempre será um obstáculo, podemos trabalhar com
metodologias diversas sem a necessidade das TDIC
(Tecnologia Digital da informação e Comunicação).
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