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Ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar as

possibilidades para a sua própria
produção ou a sua construção.

Paulo  Freire (1921-1997),
Patrono da Educação Brasileira
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Podemos assistir a vídeos, ler livros,
fazer resumos, desenvolver projetos...
cada um de nós possui um modo de
aprender que acha mais interessante.

Numa palestra, por exemplo, dizemos
que ocorre a aprendizagem passiva:
você está apenas prestando atenção
no que está sendo dito.

Já ao fazer um projeto, ocorre a
aprendizagem ativa: você combina
conhecimentos e desenvolve suas
habilidades para solucionar alguma
coisa.

AFINAL, O QUE É
APRENDIZAGEM

ATIVA?

A APRENDIZAGEM ATIVA É UMA
ABORDAGEM QUE PREZA PELO
PROTAGONISMO DO ESTUDANTE

EM SEU APRENDIZADO

EXISTEM DIVERSAS FORMAS DE
APRENDERMOS ALGUMA COISA



Maior interesse pela
disciplina

VANTAGENS DA
APRENDIZAGEM

ATIVA
Maior interação entre os
alunos que cursam a
disciplina

Maior interação entre
alunos e professores

(dúvidas, discussões, etc.)

Aprendizagem efetiva da
parte técnica (não é só
decoreba!)

Desenvolvimento de
competências interpessoais

Feedback constante para
confirmar o aprendizado

Incentivo à criatividade e ao
pensamento crítico 

Incentivo à proatividade e ao
aprendizado autônomo



COMO PROMOVER A
APRENDIZAGEM

ATIVA?

Tendo em mente quais competências
aquela atividade/disciplina deverá
desenvolver no discente, o professor
poderá implementar a estratégia que
melhor atende aos seus objetivos.

REGRA Nº 1. COLOQUE O ALUNO
NO SEU DEVIDO LUGAR: O DE

PROTAGONISTA

BORA CONHECER ALGUNS
EXEMPLOS PRÁTICOS?

1
PRÉ-AULA: alunos estudam a
matéria em casa.

2
EM SALA: alunos revisam o
conteúdo, tiram dúvidas e fazem
exercícios ou projetos.

3
PÓS-AULA: alunos fazem atividades
de reforço e se preparam para o
próximo conteúdo.

Em geral, essas estratégias estão
inseridas num contexto de ensino
híbrido e seguem as etapas abaixo:



Ao incentivar o trabalho em equipe, o
docente pode cobrar problemas mais

complexos ligados à futura atuação dos
alunos, inserindo-os cada vez em sua

realidade profissional

PARES 

& 

EQUIPES

TRABALHO EM EQUIPE EM PROL DO
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL.

Essa estratégia de aprendizagem consiste
em propor problemas e atividades a serem

desenvolvidas por grupos de alunos.

A tendência é que as equipes
sejam formadas por discentes com

habilidades complementares, o
que gera a entrega de produtos

cada vez melhores!



PROBLEMAS
& 

PROJETOS
Os alunos, divididos em grupos, contam
com feedback constante de docentes
ou tutores, os quais avaliam tanto o
processo de aprendizagem quanto os
produtos entregues.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E PESSOAIS
EM UMA ÚNICA ATIVIDADE.

As abordagens PBL e a PjBL objetivam a
entrega de um produto ao final da
atividade, o qual pode ser um relatório ou
um protótipo, por exemplo. Esse produto é
uma síntese do que se aprendeu no
decorrer da disciplina.

PBL

PjBL
(project-based learning)

(problem-based learning)

Essas estratégias são muito
indicadas para cursos de
Engenharia, sendo amplamente
utilizadas em universidades 

internacionais como
Harvard e MIT.



SALA DE AULA
INVERTIDA

Essa estratégia de aprendizagem combina
momentos de aprendizagem on-line e

presencial a fim de captar o que há de melhor
em cada ambiente para potencializar a

experiência educativa. 

Com o conteúdo disponível on-line, o
aluno pode trabalhá-lo em seu próprio
ritmo. O uso de diferentes abordagens,

como vídeos, artigos, podcasts etc.,
contribui para que cada estudante
consuma um mesmo conteúdo de

diferentes formas.  

O ambiente presencial passa a ser
um ambiente de integração, com

discussões sobre o tema e
desenvolvimento de projetos.

Assim, incentiva-se a proatividade
e a convivência em grupo.  

AMBIENTES VIRTUAIS E PRESENCIAIS
PARA MAXIMIZAR A APRENDIZAGEM.



COMO DEVEMOS
NOS PREPARAR

PARA ESSA NOVATENDÊNCIA?

AS ESTRATÉGIAS QUE
MOSTRAMOS COSTUMAM SER
AGRUPADAS E ADAPTADAS
PARA CADA DISCIPLINA.

Para você melhor se
adaptar a essa tendência,
preparamos algumas dicas:

Você provavelmente já vivenciou
algo assim na sua graduação... mas

você sabe tirar o máximo proveito de
cada uma?

Nunca deixe o conteúdo
acumular e aproveite para
revisá-lo antes de seguir
adiante;

Aproveite o momento em
grupo para sanar todas as
dúvidas e interagir com
professores e alunos;

Curtiu o conteúdo? Tente ir
um pouco além do que foi
proposto!

Gostou do material?
Compartilhe com seus amigos!


