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Por que é preciso mudar o 
processo de 

ensino-aprendizagem?

O mundo está diferente

As informações são mais acessíveis
O advento das tecnologias da comunicação tornou 
as informações publicadas no mundo literalmente 
de fácil alcance.  

Os alunos são diferentes
Os alunos atuais tem os aparatos tecnológicos 
como extensão do seu próprio corpo, com acesso 
a diversas informações em tempo real. Então por 
que um aluno deve pensar em seu professor como 
sua única fonte de conhecimento? A tecnologia 
deve ser utilizada para construir um espaço de 
aprendizagem.

Conexão contínua com informações e pessoas. 
Abandonar as tecnologias durante a aula contradiz a 
maneira como vivemos a vida e dá motivo para 
esperar que o que se aprende na aula terá pouco 
relacionamento com a realidade.



Os 4 pilares da 
educação moderna

Aprender a 
conhecer

Aprender a 
fazer

Aprender a viver 
com os outros

Aprender 
a ser

CONHECIMENTO
É diferente de conteúdo e de informação 
Não é transmitido e nem dado 

É constituído de capacidade



A grande tarefa do 
professor é estimular 

no aluno uma bela 
dúvida e conduzi-lo a 

uma resposta 
satisfatória.

A grande tarefa do aluno é 
tornar-se protagonista do 

processo de aprendizagem, 
desenvolvendo sua 

autonomia e 
autoaprendizagem.

O futuro da educação é a aprendizagem baseada 
em aprender a aprender, aprender a desaprender 

e aprender a reaprender!

Qual o papel do professor e do 
aluno neste novo processo de 

ensino-aprendizagem?

O professor deixa de 
ser o centro do 

processo, o detentor do 
conhecimento, e passa a 
ser aquele que facilita a 

aprendizagem.

o aluno é 
personagem 

principal e o maior 
responsável pelo 

processo de 
aprendizado



Aprendizagem não é o 
que o professor diz, mas 

o que o aluno 
descobre

Metodologias ativas 
favorecem a aprendizagem 

significativa



O que são metodologias 
ativas de ensino?

São práticas pedagógicas que 
abordam a questão da aprendizagem 

sob uma perspectiva diferente das 
técnicas clássicas.

O aluno não deve ser meramente um 
"recebedor" de informações, mas deve 

se envolver de maneira proativa na 
busca do conhecimento

Metodologias ativas: 
O processo de ensinar e aprender é 
focado na participação ativa do aluno, 
centrado na realidade em que ele está 
inserido.

Aula expositiva:
Espera-se que o professor "ensine" e 
o aluno “aprenda”.



Quais as vantagens das 
metodologias ativas de ensino 

para o aluno?

Desenvolvimento de habilidades e 
competências que são exigidas no 

mercado de trabalho atual

Autonomia de 
pensamento para 
compreender de forma 
diferente o mundo

Agregação de 
valor ao conteúdo

Treinamento da 
capacidade de 
interpretação



Vantagens das metodologias 
ativas para o aprendizado

A principal vantagem é estimular o aluno 
a pensar de maneira diferente e resolver 
problemas conectando ideias 

que, em princípio, parecem desconectadas.

Como 
nosso 

cérebro 
aprende?

Lendo

Ouvindo

Observando

Vendo e 
ouvindo

Discutindo 
com os outros

Fazendo

Ensinando  
aos outros
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No método ativo o aluno adota uma atitude 
protagonista ao invés da manutenção de uma 

postura de mero expectador diante do professor. 

Assim o aluno desenvolve
habilidades práticas (saber fazer), mas também 

aprende conceitos teóricos que são 
importantes (saber saber) e precisam ser trabalhados.

Aluno 

PROTAGONISTA



Quais são as 
principais 

metodologias 
ativas de 
ensino?



Sala de aula invertida
A sala de aula invertida inverte o modelo tradicional da sala de aula, 

introduzindo o conteúdo teórico antes da aula, permitindo que o 
professor use o tempo da aula para orientar cada aluno através de 
aplicações ativas, práticas e inovadoras dos princípios do conteúdo.

O que é?

Sala de aula tradicional

O professor dá aula expositiva e os estudantes 
absorvem a informação passivamente. Dúvidas ainda 
não existem pois é o primeiro contato com o assunto.

Em sala: aula unidirecional

O aluno não gasta tempo suficiente preparando e 
revisando o conteúdo em casa. Além disso, 

quando está estudando surgem as dúvidas, mas o 
professor não está presente para saná-las.

Em casa: exercícios e atividades
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Sala de aula invertida
O que é?

Sala de aula invertida
Em casa: estudo da teoria

O aluno absorve informações antecipadamente 
através do material preparado pelo professor 

(videoaula, roteiro de estudo, estudo dirigido, etc.) 
e leva suas dúvidas para a aula. 

O aluno aprofunda sua compreensão por meio 
de preleção dialogada, práticas, aprendizagem 

colaborativa e aprendizado ativo conduzido pelo 
próprio aluno.

Em sala: prática e discussão

A sala de aula invertida é uma ancoragem de conhecimento 
teórico em casa para as metodologias ativas em sala de aula. 
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Breve 
exposição 
do assunto

Aplicação do 
teste 

conceitual

Revisão das 
respostas

Reflexão 
individual

Votação 
individual

Acertos abaixo 
de 30%

Professor 
retoma o 
conteúdo

Acertos entre 
30 a 70%

Acertos 
acima de 70%

Alunos 
discutem em 

pares 

Nova votação

Breve 
explanação do 

professor

Novo tópico

O aluno

O professor

Como 
funciona?

Instrução por pares

Do inglês Peer Instruction. É uma abordagem instrucional eficaz que 
aumenta o aprendizado teórico e as habilidades de resolução 

de problemas. E um dos métodos mais importantes de ensino-
aprendizagem para estimular o aluno e obter feedback em 

tempo real acerca do aprendizado sobre determinado assunto teórico, a 
partir da aplicação de testes conceituais, que promovem o debate 

entre os alunos.

O que é?



Aprendizagem Baseada em 
Problemas (PBL)

O que é?

Quais as vantagens do PBL?

Estimula diferentes estilos 
de aprendizado

Aumenta a 
responsabilidade
do aluno para realizar o 
autoestudo

Estimula leitura e 
raciocínio lógico
que serão aplicados nas 
discussões

Incentiva o 
aprofundamento
do estudo para encontrar 
soluções aos problemas 
apresentados

Desenvolve habilidades de 
trabalho em equipe 
através dos grupos de 
discussão

Permite troca de 
informações entre as 
disciplinas e especialidades 
distintas

Possibilita o acesso 
precoce do aluno ao meio
prático profissional, 
enfatizando a formação 
humanizada

Este método é 
focado na PRÁTICA

O método favorece o aprendizado 
nas dimensões cognitiva, pessoal, 
técnico,  social e ético-política.

PBL, do inglês Problem Based Learning, é uma metodologia de ensino, 
centrada no aluno, por meio do estudo autônomo e da discussão em 
grupos (de 8 a 12 alunos) de problemas atuais, relacionados com o 

conteúdo teórico e/ou com contextos sociais e econômicos.



Aprendizagem Baseada em 
Problemas (PBL)

O

M
É
T
O
D
O

A B

O grupo 
realiza a 

leitura da 
situação 
problema

C

O grupo levanta 
quais são as 
palavras 

desconhecidas

O método engloba 3 etapas: 

- Primeira sessão (pactuação)
- Autoestudo 
- Segunda sessão (finalização)

Primeira sessão: Tutorial

Pactuação - O grupo de alunos estabelece as regras das sessões 
no primeiro encontro, podendo haver repactuação se necessário.

Define-se no 
pequeno grupo 

quem será o 
coordenador
e o relator do 

tutorial

D

Definem-se as 
palavras 
chaves

E F G

Realiza-se o 
Brainstorm

Os alunos 
criam as 

hipóteses de 
trabalho

Definem-se os 
objetivos

educacionais



O aluno deve aprofundar o estudo 
sobre a resolução da situação problema 

apresentada.

Deve fazer deveres de casa, 
pesquisar em livros, artigos 

científicos, metanálises, consensos, 
entre outros. 

A B

Podem surgir 
novas
dúvidas, 

questionamen
tos e/ou 

hipóteses 

C

Com base na 
discussão, os 

alunos 
complementam 

suas pesquisas

O tutor atua como mediador auxiliando o grupo a 
atingir os objetivos de aprendizagem e avaliando se 

os objetivos foram alcançados.

Estudo Individual

Fechamento da situação problema e compilação de dados

Cada aluno 
relata a 
pesquisa 
realizada 
durante o 

autoestudo

D

O tutor auxilia a 
condução da 
discussão e a 
verifica se os 
objetivos 

pedagógicos 
foram atingidos

O

M
É
T
O
D
O

Segunda sessão: Tutorial

Aprendizagem Baseada em 
Problemas (PBL)



Aprendizagem Baseada em 
Equipes (TBL)

TBL, do inglês Team-Based Learning, 
é uma metodologia para grandes grupos, 
coordenado pelo professor que possibilita a 

interação e o trabalho em equipe. 

O que é?

Como funciona?

Etapa 1

Etapa 2

Preparação pré-classe
:O aluno responde 

individualmente as questões 
propostas pelo professor.

Aplicação de testes que 
asseguram a aprendizagem e o 

debate sobre as questões 
aplicadas em sala:

Nesta fase o grupo de alunos discute 
e chega em uma resposta única.



É um método educacional 
para grandes grupos.

Como funciona?

Etapa 3

Etapa 4

Aplicação dos conceitos 4S:
Problema significativo, escolha 
específica, mesmo problema e relatos 
simultâneos.
Nesta fase cada membro do grupo 
argumenta com relação ao raciocínio 
que teve para chegar a resposta.

Autoavaliação e avaliação 
inter-pares dos alunos para 

observar o cumprimento dos 
objetivos da discussão do TBL:

Nesta fase, todos os grupos tentam 
chegar a um consenso. Após, cada 

grupo argumenta sobre o que os levou 
a chegar a resposta.

Aprendizagem Baseada em 
Equipes (TBL)



Fundamentado no PBL, este método 

exige que o aluno coloque a mão na 
massa ao propor que  investigue 

como chegar à resolução de um 

problema fundamentada no “faça 
você mesmo”.

O aluno recebe uma tarefa 
desafiadora que o leva a utilizar o 
conhecimento próprio e habilidades a 
serem adquiridas nas aulas e conforme 
vão surgindo os questionamentos. 

O trabalho colaborativo
favorece  o reconhecimento das 
habilidades dos colegas da turma.

Aprendizagem 
Baseada em 

Projetos

Este método consiste na resolução de problemas que tragam uma 
associação com o cotidiano 

fora da sala aula. 



Aprendizagem Baseada em
Projetos

O método

Ferramentas que podem ser 
usadas para este método

01 PERGUNTA MOTIVADORA

02 LANÇAR O DESAFIO

03 PESQUISA DO CONTEÚDO

04 EXECUÇÃO DA PROPOSTA

05 REFLEXÃO E FEEDBACK

06 RESPONDER A PESQUISA

07 AVALIAÇÃO DO APRENDIZADO

• Introdução do assunto em sala

• Não deve ser uma explanação

• Observar o que já se sabe a respeito

• Estímulo a busca

• Feito por uma apresentação, objeto ou pesquisa

• Trabalhar habilidades já adquiridas

• Busca do objeto da proposta desa�adora

• Diversidade de fontes

• Textos, pesquisas ou entrevistas

• Maneira de colocar em prática o projeto

• Professor supervisiona e orienta o trabalho

• Instigar discussão por meio de questionamentos

• Alunos re�etem sobre o tema

• Professoes dão feedback

• Retomar a pergunta norteadora

• Responder com o projeto

• Professor aplica avaliação

• Não precisa ser prova

• Avaliar as habilidades adquiridas



Gamificação

O jogo educacional é uma ferramenta 
pedagógica que estimula e facilita o processo de 
ensino.

Os jogos associam diversão e 
aprendizado. 

Com o uso de jogos há uma maior desenvoltura e 
maior participação do aluno em sala de aula, 
contribuindo assim para sua autonomia.

Gamificação, do inglês Gamification, é o uso de jogos em diversas 
áreas, como a educação, por exemplo. O objetivo é aumentar o 
engajamento, o aprendizado e despertar a curiosidade do aluno.

Quais as vantagens da 
gamificação?

Os jogos permitem a interação do aluno com os 
seus colegas, sendo assim, um meio de saber 
lidar com vitórias e derrotas.

A gamificação permite o desenvolvimento de 
uma relação afetiva entre o aluno, o professor e o 
conteúdo estudado

O que é?



O intuito da gamificação é educar e ensinar, de 
maneira que haja diversão e interação entre 

aluno e professor.

Podem ser utilizados jogos simples como jogo 
da velha, bingo, autódromo, trilhas, tiro ao alvo, 
até jogos digitais através de aplicativos como o 
Memorang, o Quizizz e o Kahoot, por exemplo.

Jogos permitem a 
exploração de diferentes 

habilidades e competências 
nos alunos.

Gamificação



Ferramentas 
Google que 
auxiliam o 

processo de 
aprendizagem



O Google Classroom é uma 
sala de aula online

em que professores podem 
gerenciar atividades e criar aulas 

interativas. A plataforma 
permite a distribuição de tarefas, 

feedbacks e interação entre 
professores e alunos.

Esta ferramenta ajuda o aluno a
aumentar o aprendizado 

por meio de outras 
ferramentas de ensino.



O Documentos Google tem 
diversas ferramentas de 

edição e estilo para a 
elaboração de textos. O 

usuário pode acessar, criar e 
editar seus documentos.

Todas essas ferramentas 
são online e colaborativas e podem 
ser usadas no computador, tablet ou 
celular. E não precisa salvar porque 
todas as modificações são salvas 

automaticamente!

O Planilhas Google possui 
fórmulas integradas, tabelas 

dinâmicas, gráficos e opções de 
formatação condicional que 
poupam tempo e simplificam 

tarefas comuns.

O Apresentações Google 
permite destacar ideias com 
diversos temas, fontes, vídeo 

integrado, animações e 
recursos. 

Com o Formulários Google 
é fácil criar, editar e 

responder a formulários. 
A ferramenta permite o 

envio de feedbacks.



O Google Agenda é uma agenda virtual eletrônica que facilita e 
otimiza as atividades do dia-a-dia. É possível organizar o dia, 
receber lembretes de atividades em sua caixa de e-mail ou 

celular. Outra vantagem é a possibilidade de anexar arquivos 
ou documentos na atividade agendada.

O Google Drive é um serviço de disco virtual que permite o 
armazenamento de arquivos na nuvem do Google. Os arquivos 
podem ser compartilhados com amigos e colaboradores através 

da conta do Google.

O YouTube EDU é uma plataforma que seleciona e agrega vídeos 
de educação elaborados por professores. Antes de serem 

publicados os vídeos passam pela curadoria de uma comissão de 
professores, que avaliam a veracidade das informações e a 

qualidade das aulas.

Agenda



Dicas de estudo
1. Organize seus estudos

Crie um hábito de estudo. Seja 
disciplinado. Organize seus 
horários, atividades, hábitos e 
metas. Um bom aprendizado depende 
também da sua rotina de estudos.

2. Estude todos os assuntos
Lembre-se de que é muito importante 

que você estude os assuntos 
de maneira integrada. Assim, é 

importante que você tenha uma rotina 
de estudos para todas as matérias, 

visto que os assuntos estão 
conectados. Isto é fundamental para 

sua formação.

3. Pratique o conteúdo
Não se prenda  apenas ao conteúdo 
disponibilizado pelo professor. Seja 
proativo. Faça exercícios, resolva 
casos clínicos, responda a 
questões. Estude de maneira aplicada e 
integrada.  Isso tornará seu conhecimento 
sólido.



4. Desligue-se das redes sociais
As redes sociais são uma grande 

fonte de distração que podem 
atrapalhar seu estudo. Além de tomar 
muito do seu tempo, elas atrapalham 

seu raciocínio e quebram seu ritmo de 
estudo. Use seu tempo de 

maneira produtiva.

5. Seja persistente e flexível 
As metodologias ativas de ensino não 
são um sistema de aprendizado 
perfeito. 
Pode ser que você tenha mais 
facilidade em um método que em outro. 
Entretanto, saia da zona de 
conforto e seja flexível com 
seu aprendizado. Com dedicação 
e persistência será mais fácil e 
efetivo aprender pelo método ativo. 
Seja persistente e dedicado.

Seja proativo com seus estudos e 
protagonista do seu aprendizado!

Dicas de estudo
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Quer ler mais 
sobre o assunto?

Confira as referências que foram usadas 
para a elaboração deste material:
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