
https://www.blog.lojasantoantonio.com.br/2017/12/reflexao-parabola-das-moscas.html


Eu reescrevi a frase:
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“O mundo muda em velocidade 

constante e estar preparado fará 

toda a diferença.” 

O mundo muda

constantemente e em

velocidades distintas e

estar preparado faz

toda a diferença.
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Ensina ativamente,

Formulando questionamento,

Orientando a resolução de problemas, 

Construindo saberes e práticas,

Formando seres humanos,

Gente que cuida de gente...

Francino Azevedo, 2019 

https://www.editoraappris.com.br/produto/4103-metodologias-ativas-concepes-avaliaes-e-evidncias


Métodos, estratégias e recursos 
que
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• contribuem para tornar a/o
estudante protagonista de
sua própria aprendizagem,
evitando que ele fique
passivamente aguardando
que o conhecimento lhe seja
entregue.

• Têm a ver com a autonomia
estudantil no gerenciamento
do conhecimento.

https://youtu.be/I3rnoD_1U2k


Comunicação
• Tem a ver com partilhar pensamentos, 

questões, raciocínios, ideias e soluções;
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Criticidade
• Tem a ver com o pensamento crítico. Um olhar 

diferenciado, às vezes enviesado, para os problemas, 
obstáculos ou desafios.

Costumam nomeá-las de CCCC

Colaboração
• Tem a ver com trabalhar em conjunto para 

realização de objetivos comuns. Disponibilizar 
seus talentos, experiências e vivências, seus 
saberes a favor do seu trabalho.

Criatividade
• Tem a ver com a procura por novas abordagens 

para fazer e realizar coisas novas e diferentes.
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A escola assume o 

papel de 

transmissora de 

conteúdos

Ensino Tradicional

O professor é o 

centro do processo 

ensino-

aprendizagem

O aprendizado 

ocorre de maneira 

linear em um 

mesmo ritmo e 

tempo para 

todas/os

O processo 

educativo não 

acompanha a 

realidade 

(contextos) 

estudantis

Tendências para o 

Séc. XXI

O estudante deve 

ser motivado a 

“aprender”

O professor e o 

estudante são os 

eixos centrais do 

processo ensino-

aprendizagem

O aprendizado 

ocorre de maneira 

não linear, em 

ritmos e tempos 

diferenciados.

No processo 

educativo, o 

Professor é o 

mediador entre o 

estudante e o 

mundo.
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Metodologias de Ensino:

• Tradicional, Híbrido e Ativo. 

Técnicas de ensino aplicadas ao ensino:

• Gamificação.

• Peer Instruction. 

• Design Thinking.

• Think Pair Share.

• Arco de Maguerez.

• Simulação Realística.

• The Jigsaw Classroom.

• Team-Based Learning (TBL).

• Metodologia da Problematização.

• Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). 

• Sala de aula Invertida - SAI (Flipped Classroom).

https://novaescola.org.br/conteudo/18762/metodologias-ativas-o-que-os-seus-alunos-ganham-com-elas
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Metodologias de Ensino:

• Tradicional, Híbrido e Ativo. 

Técnicas de ensino aplicadas ao ensino:

• Gamificação.

• Peer Instruction. 

• Design Thinking.

• Think Pair Share.

• Arco de Maguerez.

• Simulação Realística.

• The Jigsaw Classroom.

• Team-Based Learning (TBL).

• Metodologia da Problematização.

• Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). 

• Sala de aula Invertida - SAI (Flipped Classroom).

“A questão não é acabar com a escola, é mudá-la 

completamente, é radicalmente fazer que nasça 

dela um novo ser tão atual quanto a tecnologia. 

Eu continuo lutando no sentido de pôr a escola à 

altura do seu tempo. E pôr a escola à altura do 

seu tempo não é soterrá-la, mas refazê-la.” 

(FREIRE; PAPERT, 1996).

“[...] como professor crítico sou um ‘aventureiro’ 

responsável, predisposto à mudança, à aceitação 

do diferente.” (FREIRE, 1996).

Apud Sant’Ana e Melo (2020, p. 127).

https://novaescola.org.br/conteudo/18762/metodologias-ativas-o-que-os-seus-alunos-ganham-com-elas
https://www.amazon.com.br/Metodologias-Ativas-Concep%C3%A7%C3%B5es-Avalia%C3%A7%C3%B5es-Evid%C3%AAncias/dp/655523167X/ref=asc_df_655523167X/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379725089268&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13296748104290546576&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1031632&hvtargid=pla-950311583980&psc=1


Blended Learning ou b-learning

Sant’Ana e Melo (2020, p. 125).
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• Significa misturado, combinado, 
mesclado.

• “Tem seu conceito desenvolvido a partir
de experiências e-learning, que envolve a 
utilização de tecnologias com foco na 
personalização das ações de ensino e 
aprendizagem, proporcionando ao 
estudante uma prática que integra o 
ambiente online e o presencial.”

https://www.amazon.com.br/Metodologias-Ativas-Concep%C3%A7%C3%B5es-Avalia%C3%A7%C3%B5es-Evid%C3%AAncias/dp/655523167X/ref=asc_df_655523167X/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379725089268&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13296748104290546576&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1031632&hvtargid=pla-950311583980&psc=1


Problem-Based Learning (PBL)

Geralmente associado ao: Team-Basead Learning (TBL)
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Início

•O material se inicia com 
um problema.

Desenvolvimento

•Os objetos de 
conhecimento/conteúdos 
são subsídios para que a/o 
(s) estudante(s) resolvam o 
problema.

Encerramento

•O material se encerra com 
a resolução do problema 
proposto

Professor

•O professor trabalha os objetos de 
conhecimentos/conteúdos por meio das 
situações da realidade, propondo problemas a 
serem resolvidos.

https://www.amazon.com.br/Metodologias-Ativas-Concep%C3%A7%C3%B5es-Avalia%C3%A7%C3%B5es-Evid%C3%AAncias/dp/655523167X/ref=asc_df_655523167X/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379725089268&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13296748104290546576&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1031632&hvtargid=pla-950311583980&psc=1


Flipped Classroom
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• “A expressão ‘Flip the Classroom’ tem seu 
prestígio destacado em 2007 com 
Jonatham Bergmann e Aaron Sams. Tudo 
aconteceu com o objetivo de auxiliar os 
estudantes que haviam faltado [...] 
produzindo vídeos [...] e postando-os em 
ambiente virtual.” 

• Todos os estudantes se beneficiaram.

• Repensaram o modelo do processo 
ensino-aprendizagem e nomearam de 
Flipped Classroom.

Sant’Ana e Melo (2020, p. 127).

https://www.amazon.com.br/Metodologias-Ativas-Concep%C3%A7%C3%B5es-Avalia%C3%A7%C3%B5es-Evid%C3%AAncias/dp/655523167X/ref=asc_df_655523167X/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379725089268&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13296748104290546576&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1031632&hvtargid=pla-950311583980&psc=1


Taxonomia de Bloom

14



Taxonomia de Bloom
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Lembrar

Avaliar

Compreender

Aplicar

Analisar

Criar



F-L-I-P

16Sant’Ana e 
Melo (2020, 
p. 129-130).

• O aprendizado flexível permite uma grande variedade de 
modelos de ensino. Os professores devem viabilizar os 
espaços para adequá-los para grupos ou indivíduos. 
Precisa ser mais flexível com as expectativas e prazos.

AMBIENTE FLEXÍVEL

Flexibility

• Os estudantes envolvem-se ativamente na construção 
do conhecimento. Eles são capazes de avaliar o seu 
desempenho de forma mais pessoal e útil do que 
provas, por exemplo.

CULTURA DO 
APRENDIZADO

Learn

• O conteúdo não deve ser só algo nos livros. Deve ser 
algo que o estudante seja capaz de aplicar na sua vida 
de alguma forma.

CONTEÚDO 
INTENCIONAL

Intentionality

• Educadores profissionais devem ser capazes de obter 
mais conhecimento a partir dos colegas, refletir sobre 
suas práticas e aceitar críticas construtivas.

EDUCADORES 
PROFISSIONAIS

Professional

https://www.amazon.com.br/Metodologias-Ativas-Concep%C3%A7%C3%B5es-Avalia%C3%A7%C3%B5es-Evid%C3%AAncias/dp/655523167X/ref=asc_df_655523167X/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379725089268&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13296748104290546576&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1031632&hvtargid=pla-950311583980&psc=1


F-L-I-P

17Sant’Ana e 
Melo (2020, 
p. 133).

• O aprendizado flexível permite uma grande variedade de 
modelos de ensino. Os professores devem viabilizar os 
espaços para adequá-los para grupos ou indivíduos. 
Precisa ser mais flexível com as expectativas e prazos.

AMBIENTE FLEXÍVEL

Flexibility

• Os estudantes envolvem-se ativamente na construção 
do conhecimento. Eles são capazes de avaliar o seu 
desempenho de forma mais pessoal e útil do que 
provas, por exemplo.

CULTURA DO 
APRENDIZADO

Learn

• O conteúdo não deve ser só algo nos livros. Deve ser 
algo que o estudante seja capaz de aplicar na sua vida 
de alguma forma.

CONTEÚDO 
INTENCIONAL

Intentionality

• Educadores profissionais devem ser capazes de obter 
mais conhecimento a partir dos colegas, refletir sobre 
suas práticas e aceitar críticas construtivas.

EDUCADORES 
PROFISSIONAIS

Professional

A metodologia da SAI exige a participação de todos os 

atores envolvidos no processo. Requer do estudante que 

desenvolva autonomia, implicando diretamente em seu 

aprendizado, exigindo ação e reflexão em sala de aula. E 

sobre o professor, demanda planejamento e processos 

reflexivos acerca do conteúdo exposto e discutido com os 

estudantes. Eles não são tidos como receptáculos, e sim, 

pensadores críticos e construtores de conhecimentos, 

envolto, junto ao professor, nas teias da complexidade do 

processo ensino-aprendizagem.

https://www.amazon.com.br/Metodologias-Ativas-Concep%C3%A7%C3%B5es-Avalia%C3%A7%C3%B5es-Evid%C3%AAncias/dp/655523167X/ref=asc_df_655523167X/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379725089268&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13296748104290546576&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1031632&hvtargid=pla-950311583980&psc=1



