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Estudante como depósito de informação.























METODOLOGIAS ATIVAS



Metodologia Ativa

“O que eu ouço, eu

esqueço; o que eu vejo,

eu lembro;

Confúcio (551 a.C. 479 a.C.)

Abordagem ativa

o que eu faço, 

eu compreendo.”



Metodologia Ativa

Silberman (1996) ampliou esse provérbio para facilitar o

entendimento de métodos ativos na educação, dando a ele
a seguinte redação:

Tradicional

Abordagem ativa

“O que eu ouço, eu esqueço”;

“O que eu ouço e vejo, eu lembro”; 

“O que eu ouço, vejo e pergunto ou discuto, eu começo a 

compreender”; 

“O que eu ouço, vejo, discuto e faço, eu aprendo 

desenvolvendo conhecimentos”; 

“O que eu ensino para alguém, eu domino com maestria”.



Abordagens ativas.

Ouvir

Ver

Perguntar

Discutir

Fazer
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Abordagens ativas.

Ouvir

Ver

Perguntar

Discutir

Fazer https://cdn.pixabay.com/photo/2018/05/28/18/56/statue-3436790_960_720.jpg



Abordagens ativas.

Ouvir

Ver

Perguntar

Discutir

Fazer http://blackboard.grupoa.com.br/wp-content/uploads/2013/12/unnamed1.jpeg



Abordagens ativas.

Ouvir

Ver

Perguntar

Discutir

Fazer http://blackboard.grupoa.com.br/wp-content/uploads/2013/12/unnamed1.jpeg



Abordagens ativas.

Ouvir

Ver

Perguntar

Discutir

Fazer
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Abordagem ativa

Concepção educacional que 

busca estimular o estudante 

a ser o principal agente 

do seu aprendizado.



Abordagem ativa



Abordagem ativa

Propõe a quebra do 

“contrato”.



Contrato



Contrato



Contrato



Contrato



Por que quebrar o contrato?



Metodologia Ativa

“O que eu ouço, eu

esqueço; o que eu vejo,

eu lembro;

Confúcio (551 a.C. 479 a.C.)

Abordagem ativa

O sistema 
educacional é criado 

e mantido pela 
sociedade para 

atender as demandas 
dessa mesma 

sociedade.





Metodologia AtivaAbordagem ativa



Metodologia Ativa

“O que eu ouço, eu

esqueço; o que eu vejo,

eu lembro;

Confúcio (551 a.C. 479 a.C.)

Abordagem ativa

o que eu faço, 

eu compreendo.”

Novas 
demandas 

sociais.



Demandas sociais.

Industrial
Pós

industrial
Cibercultura

Memorizar e repetir procedimentos

Autonomia e criatividade

Empatia e solidariedade

Colaboração e criticidade

Abordagens 
ativas

Protagonismo e proatividade



Abordagem ativa

Nela, o estímulo à crítica, à 

reflexão e à participação

ativa são incentivados pelo 

professor que conduz o 

processo.







Segundo DALE (1969).

Cerca de 30% é a taxa de 

aprendizagem alcançada se 

utilizamos somente a forma 

hegemônica de ensinar.
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DALE Expositiva

MA



Linear e de hierarquia

Ideia de fonte única, de dependência.





Múltiplas fontes, 
incluindo a 
escola/universidade
/professor.



Tradicional X Ativa



Tradicional ou Ativa



Tradicional + Ativa

MULTIMETODOLOGIAS



Tradicional + Ativa

Xiaomei

Fonte - http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/06/robo-professora-da-aulas-e-ate-atende-pedidos-de-alunos-na-
china.html





AVALIAÇÃO E AS METODOLOGIAS ATIVAS

?



AVALIAÇÃO E AS METODOLOGIAS ATIVAS

No lugar de régua para medir, uma bússola 

para dar a direção.



Revisando

- Metodologias Ativas – saem o conteúdo e o professor
do centro do processo de aprendizagem e entra o aluno;

- Co-responsabilidade do aluno;

- O aluno deixa de somente “receber” 
as informações e passa também a 
produzir/construir/tecer conhecimento.











1 – Metodologia ativa é :

A – Aprendizagem e conteúdo no centro do processo;

B – Aprendizagem no centro do processo;

C – Aprendizagem, professor e conteúdo no centro
do processo;

D – Professor e conteúdo no centro do processo.



2 – Vantagem (ens) da utilização de Metodologias Ativas:

A – Pode otimizar o tempo de aprendizagem;

B – Estudante pode desenvolver autonomia;

C – Estudante pode aprender ainda mais;

D – Todas estão corretas.



3 – Qual a principal mudança esperada na postura de um
estudante frente ao uso de Metodologias Ativas?

A – Nenhuma;

B – Que seja mais passivo;

C – Que seja mais autônomo;

D – Não sei, não respondo.





Cerca de 420 
professores 
fizeram essa 

formação.



Como funciona o curso?

Modalidade – híbrido. Quatro abordagens:

 Personalização e metodologias ativas;

 Aprendizagem baseada em problemas;

 Sala de Aula Invertida;

 Aprendizagem baseada em pares.



Como funciona o curso?

Modalidade – híbrido. Quatro abordagens:

 Personalização e metodologias ativas;

 Aprendizagem baseada em problemas;

 Sala de Aula Invertida;

 Aprendizagem baseada em pares.



Como funciona o curso?

Cada abordagem com 10 horas
(4 presenciais e 6 à distância).



Como funciona o curso?

Certificação de 40 horas.



NEUROEDUCAÇÃO





ATENÇÃO AO PRÓXIMO SLIDE/LÂMINA

Qual a primeira coisa que lhe chama a 
atenção?

O que você percebe primeiro?









O que você vai aprender fazendo?

1. Aplicar a metodologia ativa da Sala de Aula Invertida na 

sua realidade profissional;

2. Criar o seu próprio site (grátis) no Google Sites para 

publicar seus materiais educativos;

3. Criar e aplicar um formulário no Google Form que lhe 

permita acompanhar a aprendizagem dos seus estudantes;

4. Criar e aplicar uma avaliação interativa e gamificada

simples utilizando o Mentimeter.

5. Aplicar a metodologia ativa da Aprendizagem Baseada 

em Pares na sua realidade profissional.



O que você vai aprender fazendo?

6. Criar uma apresentação digital no Power Point utilizando 

os conceitos da neuroeducação;

7. Criar um formulário de avaliação digital avançado 

adicionando devolutiva individual e a ramificação;

8. Utilizar o recurso digital Plickers para realizar uma 

avaliação com correção automatizada usando somente o 

seu smartphone sem internet;

9. Preparar uma aula utilizando a metodologia ativa 

Aprendizagem Baseada em Problemas;

10. Criar sua própria sala de aula digital;



O que você vai aprender fazendo?

11. Compartilhar sua sala de aula digital com seus alunos 

(seu conteúdo no celular deles);

12. Preparar uma aula personalizada na sua sala de aula 

digital;

13. Avaliar seus alunos por meio da sala de aula digital (com 

correção automatizada, ou seja, o aluno faz a avaliação e o 

sistema corrige pra você);

14. Criar e aplicar um quiz interativo utilizando um recurso 

digital simples e acessível.



CERCA DE 420 PROFESSORES FIZERAM ESSA

FORMAÇÃO E, RELATOS DE CERCA DE 260 DELES,

DEMONSTRAM QUE A MAIOR PARTE JÁ

EXPERIMENTOU E APROVOU UMA OU MAIS DESSAS

NOVAS ABORDAGENS EM SUAS PRÁTICAS

DOCENTES.

VEJA ALGUNS A SEGUIR:



Alguns depoimentos



Alguns depoimentos



Alguns depoimentos



Alguns depoimentos



Alguns 
depoimentos



Alguns 
depoimentos



Alguns 
depoimentos



Alguns 
depoimentos



Alguns 
depoimentos



Alguns 
depoimentos



Turma 1 -
Campos dos 
Goytacazes - RJ



Turma 1 –Rio 
capital



Turma 1 –
São Paulo 
capital



Turma 2 –Rio 
capital



Turma 2 –
Juiz de Fora 
MG



Turma 3 –Rio 
capital



Turma 4 –Rio 
capital



Turma 5 –Rio 
capital



Turma 7 –V. 
Redonda RJ.















Mais informações? Acesse
www.docenciacriativa.com

ou chame no WhatsApp

24 98818-0169
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