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Ativas
na

ESCOLA
PÚBLICA

Introdução
Este ebook é um manual confeccionado com o objetivo de ajudar os docentes de Mato
Grosso a diversificarem suas práticas pedagógicas, utilizando estratégias simples,
baseadas em algumas modalidades de metodologias ativas.
As metodologias ativas são processos mencionados em diretrizes e documentos
educacionais diversos, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Documento
de Referência Curricular do estado de Mato Grosso (DRC - MT), ambos recentes e, em
vias de implantação nas escolas. Portanto, as metodologias ativas possuem consistência
documental e teórica, uma vez que, farta produção acadêmica sobre o assunto já está
disponível em periódicos especializados do segmento educacional de todo o país. O
mesmo ocorre nos encontros, congressos e simpósios de educação, seja no país ou no
exterior, onde essa temática tem sido vastamente explorada.

Essas metodologias parecem desafiar a todos na sala de aula, pois propõem-se a
modificar os papéis dos atores envolvidos no cenário do ensino e aprendizagem no
sentido de colocar o estudante como protagonista no processo e os docentes, no papel
de mediadores ou mentores.
As metodologias ativas se endereçam como estratégias para ressignificar os papéis de
estudantes e professores, sendo essa situação também extensiva ao uso das
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) em sala de aula.
Se por um lado, vemos muita propaganda de práticas que chancelam o uso das TDIC nas
escolas, na contramão, há países desenvolvidos que, alegadamente, já rechaçam
completamente o uso de celulares ou smartphones nas suas escolas. Isso parece
corroborar com o que muitos professores defendem: esses recursos digitais devem ser,
de fato, sumariamente evitados nas salas de aula. Isso ajudaria a disciplinar as salas de
aula e a inviabilizar o uso recreativo desses aparelhos pelos estudantes. Mas, e se
utilizássemos esses dispositivos como instrumentos que nos auxiliam a ensinar e a
aprender? As metodologias ativas que fazem uso de TDIC são o princípio, o meio e o fim
para o uso pedagógico de celulares, tablets, computadores e notebooks na sala de
aula.
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Será que, ao iniciarmos o irromper da cultura digital, viabilizando suas chances de se
consolidar em nossas escolas, a nossa postura de resistência em relação às TDIC na sala
de aula mudará? Sugerimos que a viabilização das metodologias ativas nas escolas
poderá constituir o alicerce para o desenvolvimento dessa competência imperiosa a
todos nós, professores e aprendentes contínuos.
Teoricamente, o conceito de metodologias ativas é passível de muito apreço, pois soa
como inovação e algo “pomposo”. Entretanto, deixa uma pergunta certeira após a sua
menção: como é possível colocá-las em prática? Não há claras “instruções” de como
fazer em evidência e, ao alcance de todos nós professores na realidade em que estamos
inseridos. Ao contrário, as maneiras de implantá-las estão surtindo situações
financeiramente lucrativas para profissionais empreendedores em educação, diante
deste silencioso hiato subjacente às nossas práticas didáticas do dia-a-dia.

Nesse ínterim, fazemos comparações com o inevitável: é preciso “receitas” para fazer.
Certa vez, em um congresso educacional, alguém citou uma receita como se fosse um
expediente diabólico: “Você quer receitas prontas? Faça você mesm@, ao seu modo!”.
O que há de errado com receitas? Não vemos nenhum problema com elas. Pelo
contrário, se não as seguirmos à risca, na hora de preparar aquele prato caprichado
para as pessoas que amamos, elas simplesmente desandam e tudo dá errado!
Nesse sentido, produzimos este material para que possa ser utilizado pelos
profissionais da educação básica como um “cardápio de práticas” de ensino e
aprendizagem baseadas em metodologias ativas. Práticas estas simples e possíveis de
serem realizadas para que todos tenham condições de se sentirem engajados no
processo.
Antes de planejar ou implantar qualquer processo de metodologia ativa, baseada no uso
de recursos digitais, recomendamos que todos recorram, reflexivamente, aos cinco “E”
(E de escola, por sinal...). Ou, um “E” para cada dedo da mão, assim:

Educação 2

Empatia
3

4

Eficácia
5

Ensina

Ética

1

FIGURA 1 – “MÃOZINHA” DOS CINCO “E” NECESSÁRIOS PARA SE FAZER METODOLOGIAS ATIVAS
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Em que:
1 – ENSINO: alguma aprendizagem poderá ser facilitada mediante este processo?
2 – EDUCAÇÃO: minhas intenções estão em consonância com os pilares da educação?
Ela poderá colaborar para que o estudante, além de construir o seu conhecimento
acerca de um componente curricular, também prossiga na construção e na
consolidação de sua cidadania digital?
3 – EMPATIA: mantenho um relacionamento empático, com os estudantes a quem
pretendo destinar uma prática de metodologia ativa? A percepção do nível de empatia
poderá interferir na vontade dos estudantes em integrar o processo.
4 – EFICÁCIA: como o tempo e os recursos disponíveis poderão ser usados a contento,
para o alcance dos objetivos propostos? Como otimizar os materiais já que existem na
escola?
5 – ÉTICA: haverá algum dano ou prejuízo aos estudantes? Alguém poderá ser ofendido
no processo? Transgredirei alguma legislação?

Isso justifica a inserção dessa mão no “cardápio” de práticas, pois ela nos convidará a
refletir sobre a contabilização dos cinco itens expostos acima. Usamos a mão, porque
seus cinco dedos são singulares entre si, no entanto, são essenciais à realização de
inúmeras tarefas motoras. Portanto, esses itens enumerados acima, são distintos, mas
interdependentes nas práticas de ensino e aprendizagem baseadas em metodologias
ativas. Assim, é necessário mobilizar todos eles para colocá-las em prática.
Além desta introdução, este material apresenta alguns referenciais baseados em
diretrizes e marcos legais, em que se mencionam os conceitos de metodologias ativas,
suas modalidades, objetivos e possibilidades de implantação; um modelo de plano de
ensino; o “cardápio” de práticas, cada qual com um caso introdutório fictício, para nos
sentirmos, tal e qual em nossas salas de aula e escolas e nos situarmos com tantos
termos e novidades tecnológicas.

Esperamos que vocês se sintam “servidos” por essas propostas, em que alegoricamente
ansiamos, sem desconsiderar as inúmeras dificuldades e desafios postos diante de
todos diariamente, que se sintam estimulados a implantá-las nas escolas, perseverando
coletivamente e, continuamente, na luta pela melhoria do ensino e da aprendizagem
nas escolas de Mato Grosso.
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Diretrizes legais e referenciais teóricos
As metodologias expositivas, que se caracterizam pelo protagonismo do estudante, são
um contraponto a uma sociedade e a uma escola saturadas por tecnologias e recursos
digitais presumivelmente mais atrativos aos jovens e adolescentes.
Segundo Paiva et al (2016), são benefícios das metodologias ativas de ensinoaprendizagem: o desenvolvimento da autonomia do estudante, o rompimento como
modelo tradicional, o trabalho em equipe, a integração entre teoria e prática, o
desenvolvimento de uma visão crítica da realidade e o favorecimento de uma avaliação
formativa. Mas elas apresentam como desafios ao seu uso: a mudança no sistema
tradicional, a necessidade de garantir a formação do profissional educador, a questão de
abordar todos os conhecimentos essenciais esperados e a dificuldade de articulação com
os profissionais dos campos necessários em algumas modalidades de
operacionalização.

As metodologias ativas, utilizadas com intencionalidade pedagógica, poderão favorecer
o rompimento de uma sequência didática mecânica e recorrente de explanação teórica
do docente como base para a compreensão, em que os estudantes permanecem em
posição passiva na maior parte do tempo, atitude esta, característica do método
tradicional. (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017).
Todas as alternativas de metodologias ativas podem colocar o estudante diante de
problemas e/ou desafios que mobilizam o seu potencial intelectual, enquanto estuda
para compreendê-los e/ou superá-los. Os estudantes necessitam de informações, mas
são especialmente estimulados acurá-las sem função do que precisam responder,
equacionar ou resolver. Nesse caminho, é possível que ocorra, aos poucos, o
desenvolvimento do espírito científico, do pensamento crítico, do pensamento
reflexivo, de valores éticos, entre outras conquistas dessa natureza, por meio da
educação, nos diferentes níveis, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia na
formação do ser humano e de futuros profissionais. (BERBEL, 2011).

Nesse sentido, para que seja almejada a formação integral dos estudantes, é de grande
relevância racionalizar um processo de aprendizagem capaz de articular as
metodologias ativas com as TDIC, algo propício à transformação do espaço da sala de
aula, de forma que propicie a sua abertura para o mundo digital e o mundo digital
também possa fazer parte do espaço da sala de aula, auxiliando professores e
estudantes em um processo de ensino e aprendizagem dinâmico e colaborativo. (DRCMT, 2018).
6

As metodologias ativas ainda estão em processo de delineamento metodológico e
classificação. Por este motivo, encontraremos diversificadas práticas sob esta
designação. É como se fosse uma abordagem “guarda-chuva” para muitos processos de
ensino e aprendizagem cujas bases teóricas confluem para o sociointeracionismo, para
o escolanovismo de Dewey e para a pedagogia de Freire, mesclados ao boom de recursos
digitais que surgiram nas duas últimas décadas. (CHRISTENSEN, HORN; STAKER, 2013).
Não temos a pretensão de propor uma “corrente” melhor ou mais específica de
metodologias ativas, mas esperamos que essas opções aqui apresentadas possam
estimular a todos no propósito de viabilizá-las, de fato, em nossas escolas.
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Planejar é preciso!
Como já dissemos, no preparo de uma receita culinária, há a necessidade prévia de
observar os recursos disponíveis para tal. Começamos olhando a nossa dispensa, se há
todos os ingredientes e utensílios ao alcance das mãos. Depois, ponderamos se o gás
será suficiente para cozer a receita a ser preparada. Trazemos, aqui, esta analogia para
ilustrar que, até para se fazer um bolo bem feito, é preciso seguir uma receita à risca e,
previamente, planejar a sua execução. Aqui têm-se a palavra-chave: PLANIFICAÇÃO.
Para viabilizar uma proposta baseada em metodologias ativas, é necessário um PLANO
DE AULA. Com este instrumento, é possível estimar os conteúdos passíveis de enfoque
na aprendizagem, os objetivos vinculados a eles, os recursos disponíveis e os meios para
a sua viabilização.
Construa o seu plano. Você poderá fazê-lo eletronicamente ou manuscrito. Faça-o
conforme o meio que julgar mais oportuno. Apenas, não deixe de fazê-lo,
simplesmente recorrendo a improvisos. Peça ajuda à coordenação pedagógica de sua
escola, ou, busque dela uma devolutiva que auxilie na melhoria de sua estratégia e,
ainda valide as suas práticas baseadas em metodologias ativas então desenvolvidas no
decorrer de sua prática. Lembre-se de que por melhores que sejam as intenções, em
relação à viabilização de metodologias ativas em sua escola, é importante atentar ao
Projeto Político da Escola (PPP). Não se prive de compartilhar com seus colegas
experiências que, certamente, poderão culminar em boas práticas de ensino e
aprendizagem. Isto poderá catalisar a constituição de comunidades de prática na
formação continuada realizada na escola onde você atua.

Ao fazer o seu plano de aula, faça um CONTRATO com os seus estudantes. Prepare-os de
véspera para a proposta baseada em metodologias ativas. Você empreende este
contrato, passando uma espécie de ementa escrita da atividade no quadro, estipulando
tema(s), objetivo(s), valor da atividade - em pontos - (infelizmente, isso ainda é o que
move os estudantes, não é?), data, recursos necessários à sua realização e como ela será
realizada (metodologia). Antes de apagar o quadro ou de passar para o próximo slide,
recomenda-se que seja feita a seguinte pergunta, enfaticamente, a todos: vamos fazer
esta atividade? Sim ou não?

Com a articulação prévia junto à coordenação pedagógica, a anuência dos estudantes e a
verificação dos insumos necessários e possíveis na escola, o “cardápio” de práticas
estará pronto para uso e “degustação”.
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Modelo de plano
Para empreender metodologias ativas na sala de aula, sugerimos um modelo de plano
de aula. Este modelo contém todos os elementos básicos para organizar a prática e
prever a sua implantação. O design do plano será o desenho da organização da sala no
momento da prática.

Plano de aula básico para rotação por estações
ESTAÇÕES

Estação 1

Estação 2

ATIVIDADE
(especificar
qual(is)
habilidade(s) da
BNCC é/são
contemplada(s)
)
Descrever uma
pintura do século
XVIII sobre
revoltas populares
ocorridas no
Brasil.

PAPEL DO
RECURSOS
ESTUDANTE NECESSÁRIOS

AÇÃO
DOCENTE

TEMPO DE
DURAÇÃO

Fotocópias,
Ler,
interpretar e
livro
responder à
didático,
questão.
cadernos.

Orientar,
esclarecer,
controlar o
tempo.

12 minutos

Ler,
Responder
interpretar e Fotocópias,
à uma
responder à
cadernos.
questão.
questão.

Estação 3

Estação 4

Estação 5

Estação 6

Fazer
postagem
em um
aplicativo.

Smartphone
Ler,
s com
interpretar e
internet,
responder à
Aplicativo
X.
questão.

Realizar uma
Desenhar,
tarefa de
colorir e
confecção de esquematizar.
mapa.

Postar um
excerto da
tarefa no
blog.
Fazer uma
produção de
texto.

Cartolinas,
lápis
coloridos e
canetas
hidrocor.

Ler, interpretar Smartphones
com acesso à
e responder à
questão em
internet,
uma página da acesso ao blog
internet
“Historiando”
Ler, interpretar
e responder à
questão.

Folhas de
papel para
anotações.

Facilitar o
acesso dos
estudantes
aos recursos
online.
Orientar a
rotação dos
grupos
através das
estações e,
desestimular
o “arraste”
de tarefas
não
concluídas
de uma
estação para
outra.

12 minutos

12 minutos

12 minutos

12 minutos

12 minutos

Modelo hipotético. Fonte: a autora. (2020).
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Plano de aula básico para sala de aula invertida
AMBIENTE

ATIVIDADE
(especificar
qual(is)
habilidade(s) da
BNCC é/são
contemplada(s))

AÇÃO DO
ESTUDANTE

Interagir com o
professor e
Abordagem do
anotar os tópicos
1. Sala de aula
tema
colocados no
“Protistas”.
quadro sobre o
assunto.

2. Em casa

Assistir ao vídeo
sobre açaí
contaminado com
protozoários
causadores da
doença de Chagas.

Realizar uma

3. Laboratório pesquisa sobre
as várias formas
de
de transmissão
informática
da doença de
da escola
Chagas.

Realizar
4. Sala de aula verificação de
aprendizagem.

Anotar o que
entendeu no caderno.
Pontuar dúvidas que
o vídeo suscitou,
para discuti-las na
aula com os colegas e
o professor.

AÇÃO DO
PROFESSOR

TEMPO

Introduzir a
temática na
forma de
esquemas e
mapas
conceituais.

1 hora-aula

Orientar como
o estudante
deve proceder
para encontrar
o vídeo.

35 minutos

Mediar a busca de
Selecionar as
fontes de pesquisa
informações mais
dos estudantes.
convenientes e
Coibir atitudes dos
confiáveis.
estudantes que
Anotar de forma
culminem em
sintética e organizada
os assuntos.
dispersão.

1 hora-aula

Corrigir os testes
e verificar os
resultados
obtidos. Intervir
em relação aos
estudantes não
exitosos no
processo.

40 minutos

Responder ao
teste, de forma
mais assertiva
possível.

Modelo hipotético. Fonte: a autora (2020).
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Recursos de rede
Padrões de banda larga possíveis em ambientes escolares:
Acesso irrestrito: todos possuem acesso, sejam professores, funcionários ou
estudantes.
Acesso parcial: há internet disponível para os estudantes, mas em locais e períodos
específicos.

Acesso restrito: a internet da unidade escolar não é disponível aos estudantes.
Compartilhamento de banda particular: do próprio professor, que “roteia” dados
móveis ou dos estudantes entre si. Deve ser esporádico.
Banda larga residencial: um número superior a 89% dos estudantes do ensino
fundamental da rede estadual de Mato Grosso possui banda larga em suas residências.
(PENSE/IBGE, 2016). Isso possibilita mais tranquilidade ao professor para negociar
práticas de metodologias ativas baseadas na SALA DE AULA INVERTIDA.
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ROTAÇÃO
POR
ESTAÇÕES
METODOLOGIAS

Ativas
na

ESCOLA
PÚBLICA
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CASO 1
Célia é professora de História na Escola Estadual Tarumã, situada na Vila
Maravilha. Está apreensiva e ansiosa, pela expectativa de adentrar o 1º ano
B, do Ensino Médio vespertino. Logo que o sinal bate, ela sai do 7º ano e
caminha pelos corredores, até a sala. Ao chegar à porta, cumprimenta os
estudantes e, ainda com os pés à soleira da porta da sala de aula, ouve um
estudante quase sussurrar:
– De novo essa veia chata...
Ela ignora o comentário e avança em direção à mesa dos professores, onde
dispõe os seus materiais. Corre a sala com o olhar e pergunta:
– Cadê o restante do pessoal?
– Estão todos lá fora, fessora. – Responde a aluna Inês, sentada próxima à
mesa dos professores. Inês mal se mexe, pois está sempre melancólica e
chorosa. Todos os professores suspeitam que ela sofre de depressão.
Célia já está cansada de lutar contra esse hábito costumeiro de seus
estudantes. Volta à porta e fica a chamar por eles, que transitam pelos
corredores. Quando, finalmente, recolhe a todos, pergunta:
– E então? Vamos apresentar o seminário que planejamos há quinze dias?
O estudante Elvis Junior responde, enquanto coloca o fone de ouvidos:
– Que seminário, professora? Não fiz nada pra esse negócio aí, não...
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Sua colega, Millany Keterley, o repreende:
– Como não, Elvis? Não vou ficar sem nota por sua causa não, viu?
Outro colega intervém:
– Eu falei Millany, pra não colocar essa bucha em nosso grupo!
Elvis Junior não dá a mínima para os argumentos de seus colegas e persiste
indiferente a tudo e a todos na sala de aula.
No entanto, Célia não podia adiar aquela atividade. O calendário estava
muito curto e, na semana seguinte, já seria a recuperação interventiva na
escola. O seminário sobre revoltas populares no Brasil aconteceu mesmo
assim. Em uma sala de dezenove estudantes, somente onze pessoas apresentaram
o trabalho. E ninguém fez um cartaz sequer! A apresentação limitou-se a
leituras de trechos do livro didático de História, que alguns estudantes
ousavam fazer na presença da professora Célia e dos colegas. O estudante
Elvis Junior ficou alheio a tudo, mantendo o fone nos ouvidos o tempo todo.
Célia já o levara para a coordenação pedagógica por causa do celular, o
professor de Física também já tomou o aparelho dele durante a aula, mas nada
adiantava para demover o jovem do hábito. Ele já havia sido expulso de outra
escola, por ameaçar agredir fisicamente a professora de matemática, quando
ela tentou impedir seu o habitual costume.
Célia concluiu a aula sentindo-se frustrada pelo resultado obtido com o
seminário prescrito ao 1º ano B. Ela foi para o intervalo muito triste,
ficando cabisbaixa durante todo o tempo na sala dos professores. Concluiu
que o seminário pouco ajudou no processo avaliativo e muitos estudantes
ficarão de recuperação, devido às notas baixas que obtiveram. Pior: eles nem
se importavam com essa situação!

Qual seria a alternativa para o caso de Célia?
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ROTAÇÃO POR ESTAÇÕES

2

3

4
5

1

Modo de fazer:
Elabore um plano de aula (como o sugerido neste manual) que contenha na estratégia,
até seis atividades diferentes. Essas atividades deverão versar sobre um mesmo
conteúdo, sendo, entretanto, distintas entre si. Se forem interdependentes, melhor
ainda! O número de atividades deverá ser equivalente ao número de grupos formados
previamente na sala.
Ao elaborar essas atividades, considere o tempo disponível para a realização das
mesmas pelos estudantes. Será que dará para realizar tudo no tempo disponível de aula
ou, embora a intenção seja boa, as atividades demandarão tempo a mais? Então, tenha
cautela na hora de elaborar as atividades, considerando a dosagem do tempo.
Cuidado com a prolixidade! Muitas vezes, menos é mais. Não elabore enunciados muito
extensos e com objetivos confusos.
Ao elaborar o seu plano de aula, tenha ao alcance das mãos uma interface de respostas
(manuscrita mesmo, anotada em seu próprio caderno de campo, por exemplo)
estimadas para cada atividade da prática de rotação por estações ou metas que você
supõe que os estudantes atingirão. Isso será de muita valia na hora de obter e analisar o
feedback da produção dos estudantes.
Faça a checagem prévia dos recursos digitais e online que eventualmente serão usados
na sua prática de rotações. Não recorra a improvisos, pois você poderá ser surpreendido
pela adversidade e isso prejudicará a viabilização de seu planejamento.

METODOLOGIAS

Ativas
na

ESCOLA
PÚBLICA
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Anteriormente, falamos sobre a consecução de um contrato prévio à realização da
rotação por estações com os estudantes. Sendo eles (e a aprendizagem) o alvo de todo o
processo, deverão saber de antemão que uma atividade de rotação por estações
acontecerá em sua aula. Esse contrato é um combinado entre partes, em que se
estipulam: a estrutura da atividade, o tema, as datas, a pontuação dentro do rol de
avaliações do bimestre e, entre outras coisas, os recursos que todos deverão
aprovisionar para garantir o sucesso da atividade. O professor poderá sondar, ao formar
equipes, se haverá possibilidade de cada uma delas portar um smartphone com acesso à
internet na ocasião. Muitas escolas não possuem banda larga suficiente para
compartilhar com seus estudantes. Então, o compartilhamento de recursos digitais
pessoais e de rede dos estudantes é um aspecto das metodologias ativas chamado
interdependência positiva. O uso de dispositivos digitais dos próprios estudantes
consiste uma estratégia BYOD (Bring your own device - traga seu próprio aparelho),
chancelada em publicações da UNESCO.
Possível questionamento:

Meus estudantes ficarão
“uma
fera”
se
eu
planejar atividades que
utilizem os recursos de
rede
dos
celulares
deles!!!

Se houver um contrato prévio com os
estudantes e, o professor deixar claro
para eles que o uso desses recursos
será restrito a algum intervalo de
tempo,
eles
concordarão
em
compartilhar seus insumos. Lembre-se
de que as práticas de rotação por
estações deverão ser ocasionais e não
tornam
as
aulas
expositivas
dispensáveis.

Após a realização do combinado com os estudantes, forme as equipes, o critério para a
formação dos grupos, a princípio, poderá ser a afinidade. Entretanto, é válido, também,
tentar agrupar os estudantes de modo mais aleatório, desestimulando a continuidade
de “panelinhas” dentro da sala de aula. Atente-se aos estudantes mais introvertidos
que se recusam a interagir com os colegas para realizar atividades que demandam a
formação de grupos. Alternativamente, o professor poderá buscar por um grupo em que
esse estudante se sinta mais acolhido pelos colegas.
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Cada equipe poderá receber uma identificação, que pode ser cores, nomes de plantas,
aves ou, se não houver constrangimento para ninguém, deixe que eles próprios cunhem
os apelidos para os seus respectivos grupos. Anote todos os grupos. Depois, reforce a
formação deles, enviando um arquivo com os nomes de todos no grupo de
compartilhamento de mensagens eletrônicas da sala de aula. Tenha paciência e “jogo de
cintura” para lidar com estudantes que trocam de equipes. O importante é que todos se
sintam confiantes e seguros para o dia da rotação por estações.

No dia da prática, agrupe as carteiras, formando “ilhas” ou estações propriamente
ditas, que deverão ser identificadas por números. Sobre cada bancada, cole o roteiro de
atividade para a estação. Você pode fixá-lo em uma base de papelão e, depois,
reaproveitá-lo em outras turmas. Se envolver tarefas online, deixe links, endereços
eletrônicos e QR Codes disponíveis para os estudantes. Esses roteiros deverão ser
legíveis e, preferencialmente, impressos em fontes Arial ou Times New Roman, com
tamanhos superiores a 16.

Deixe os grupos se acomodarem aleatoriamente nas estações, sempre se atentando
para:

Nº de atividades = nº de grupos
Dê as instruções iniciais para todos, usando o quadro negro ou de vidro para anotar o
tempo em cada estação e, em seguida, utilizando um cronômetro, dê o start na rotação
por estações. O movimento dos estudantes deverá ocorrer em sentido horário (ou antihorário, como julgar melhor) pelas estações. Uma única folha de resoluções poderá ser
feita por cada equipe. Realizando os rodízios, ao final do processo, todos os grupos
terão passado por todas as estações.
Figura 3 - Exemplo de rotação por estações

Estação 1

Estação 2

Estação 3

Estação 4
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Possível questionamento:

Alguns estudantes farão
todas
as
atividades
dentro de seus grupos,
enquanto outros, ficarão
de
braços
cruzados,
simplesmente esperando
pelos
colegas
na
realização das tarefas ???

As metodologias ativas baseadas em rotação por
estações são um processo que se apoia na teoria
VARK, em que o aprendizado dos estudantes abrange
quatro categorias: visual, auditiva, leitura e escrita e
cinestésica. Os mesmos pares de um grupo possuem
distintas aptidões para essas características. Então,
a realização de tarefas pode ser distribuída dentro da
equipe, atentando-se a esses fatos. O professor
também pode estimular nas equipes a organização
dessa distribuição de tarefas, bonificando as mais
dinâmicas
e
competentes
para
repartir
equitativamente os trabalhos. Cada bloco ou folhas
de resoluções deverá apresentar diferentes
caligrafias. Não permita que nenhum estudante fique
mexendo no celular durante a realização das tarefas,
alegando ociosidade dentro de seu grupo. Exceto, se
for parte da atividade.

Agora que você terminou de implementar a rotação por estações em sua sala de aula, é
hora de corrigir as atividades e obter o feedback da aprendizagem dos estudantes. Essa
nota será coletiva a princípio, entretanto, será necessário concluir o processo, aplicando
uma verificação de aprendizagem. Essa verificação poderá ser um teste de múltipla
escolha ou um questionário misto com questões dissertativas e objetivas. Isso ficará à
critério do professor, contanto que o seu conteúdo esteja em consonância com as
atividades elencadas para a prática de rotação por estações. Os resultados dessa última
etapa serão mais personalíssimos.
É nesse ínterim que o professor perceberá os avanços e superações de cada um na sala
de aula e terá condições de refletir sobre a viabilidade da proposta junto àquela turma.
Aqui também se demonstra a rotação por estações como uma abordagem sistêmica de
ensino e aprendizagem. (STEINERT; HARDOIM, 2019). O professor articula um plano
com uma entrada e saídas previsíveis da informação/conhecimento, utilizando os
feedbacks para personalizar a aprendizagem, a partir das defasagens que vão sendo
percebidas no processo.
18

Isso significa que é preciso persistir na implementação dessa modalidade de
metodologia ativa, pois vamos aperfeiçoando sua implantação com o tempo e a prática.
Desafios surgirão, entretanto eles não deverão nos desestimular. Também,
consideremos que cada sala de aula tem as suas peculiaridades. Muitas vezes, uma
mesma proposta de rotação por estações que foi muito exitosa na turma A, poderá ser
um fiasco literal na turma B! Isso significa que o professor deve julgar o tipo de
metodologia ativa mais viável para cada turma.

Só não podemos permanecer conformistas como a nossa colega Célia e sua turma,
citada no caso de abertura deste capítulo. Julgue por si, qual seria o retorno dos
estudantes, se a proposta de trabalho para o 1º ano B fosse uma prática de rotação por
estações, ao invés de um malfadado e já superado “seminário”?

Mas isso não é PHILLIPS 66?

Não. Phillips 66 é uma dinâmica de grupo.
Já a Rotação por Estações é uma modalidade de
ensino híbrido, variedade de METODOLOGIA ATIVA

PERGUNTAS E RESPOSTAS
1) De agora em diante, deverei substituir a aula expositiva diária pela rotação por
estações?
Resposta: Não. Você pode utilizá-la como uma atividade avaliativa ocasional ou
mesmo, como uma proposta de intervenção pedagógica, alternativamente às aulas
expositivas. Isso não significa que as metodologias ativas deverão suplantar as
explicações e práticas habituais, mas sim, complementá-las.
2) Qual é o desafio da rotação por estações?
Resposta: É a tomada da autonomia pelos estudantes. Eles sentem uma apreensão
inicial com a questão do controle do tempo, além de temerem “não dar conta do
recado”. Também, sentem nervosismo com a necessidade de tomar decisões e fazer
escolhas durante a realização das tarefas. É muito importante que o professor conduza
todo o processo com calma, pois isso logo é superado e eles prosseguem tranquilos.
3) Há uma disciplina ou componente curricular específico para realizar a rotação por
estações?
Resposta: Não. É possível ser realizada por todos os componentes curriculares, de todas
as áreas de conhecimento.
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Bônus: um plano de aula pronto
CABEÇALHO DO
PLANO DA
ATIVIDADE
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Escola: Estadual Tarumã
Turma: 1º ano B
Professor(a): Célia da Silva
Área: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
Componente Curricular: História
Data: 20/04/202X
Tempo de execução: 01h/aula
Tempo por estação: 12 minutos

HABILIDADE
ESTAÇÕES ATIVIDADE
BNCC

PAPEL
DO
ESTUDANTE

RECURSOS

PAPEL DO
PROFESSOR

Estação 1

Consulte as
páginas x e y do
seu livro de
História. A partir
do texto,
construa uma
breve cronologia
das revoltas
populares
ocorridas no
Brasil Colônia.

Estação 2

Demarcar no
mapa,
disponibilizado
para os grupos,
as regiões onde
ocorreram
revoltas.

Localizar no
Fotocópias com Esclarecer aos
mapa as
estudantes o que
EM13CHS106, regiões onde o mapa político
deverão fazer com
do Brasil (uma
EM13CHS503 ocorreram
os mapas “em
para cada
branco”
recebidos.
conflitos
equipe).
coloniais.

Estação 3

Assistir a um
vídeo (de 4
minutos) sobre
revoltas
populares no
Brasil,
respondendo a
uma questão no
blog de história.

Orientar os
Atentar ao
Celulares com
estudantes na
argumento do
acesso à internet.
localização dos
vídeo e responder Endereço eletrônico
endereços
pontualmente à do blog mencionado
eletrônicos e como
questão
no exercício. Um
farão para realizar
relacionada, de
dispositivo por
a postagem de
modo
grupo basta.
suas respostas.
dissertativo.

Estação 4

Leia o exercício
que está na
estação, baseado
em um recorte
de um jornal
impresso da
época das
revoltas. Discuta
com seus colegas
e elabore uma
resposta crítica.

Sintetizar
informações
EM13CHS501, e organizáEM13CHS503 las de acordo
com uma
cronologia.

EM13CHS106

Cadernos dos
estudantes,
livro didático
de História.

Orientar os
estudantes, de
forma que façam o
que é solicitado na
estação. Orientar
não é mostrar onde
está a resposta para
o exercício no livro
didático.

Interpretar o
Atender aos
enunciado e
estudantes caso
responder, de Uma fotocópia
tenham dúvidas
EM13CHS103,
forma crítica com o exercício
em relação ao
EM13CHS501,
enunciado e ao
à questão,
elaborado para
EM13CHS503
objetivo da
sem fugir ao
a estação 4.
atividade proposta
seu contexto.
para a estação.

Plano de aula hipotético. Fonte: a autora. (2020).
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Como complemento do plano, você deve acrescentar referências bibliográficas e
eletrônicas utilizadas na articulação da rotação por estações. Isso inclui a própria BNCC
e endereços eletrônicos dos blogs ou outros ambientes virtuais que serão acessados
pelos estudantes.
PERGUNTAS E RESPOSTAS
4) Agora que a rotação por estações já ocorreu, a intervenção ou atividade avaliativa já
está finalizada?
Resposta: Não. Você deverá corrigir os trabalhos dos grupos e, preferencialmente dar
um feedback na forma de texto para os estudantes. Procure encorajá-los para futuras
atividades do tipo. Devolva nas aulas posteriores, discutindo uma a uma das atividades
que eles fizeram. Após este procedimento, faça uma verificação de aprendizagem com
os estudantes. Esta última etapa mostrará, de modo mais efetivo, o alcance da
aprendizagem dos estudantes com a rotação por estações realizada. Dará parâmetros ao
professor para mapear entre os estudantes aqueles que eventualmente manifestam
situações de defasagem, passíveis de novas intervenções.

Figura 4 - Sala de aula com rotação em estações em curso

Fonte: a Autora. (2020).

Note as carteiras agrupadas com disposição de “ilhas”. No fundo, à direita, observa-se
uma estação onde os estudantes realizavam uma atividade prática. Estudantes do 2º ano
A - Escola Estadual André Luiz da Silva Reis (2019).
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SALA DE
AULA
INVERTIDA
METODOLOGIAS

Ativas
na

ESCOLA
PÚBLICA
22

CASO 2
A professora Jacira gosta de variar um pouco suas aulas, ela ensina Ciências, na Escola
Estadual Garça Branca. Jacira tenta estimular os estudantes a manterem hábitos saudáveis
de alimentação e higiene na turma de 8º ano, do Ensino Fundamental, onde leciona.
Na aula anterior à provinha marcada para o final do bimestre, ela fez uma prática de
Ciências em que os estudantes foram sensibilizados a tomar suco de laranja natural quando
comessem couve. Isto porque, o suco ajudaria o organismo a aproveitar melhor os íons de
ferro contidos na verdura, ensinou ela. Ela levou os alimentos para a sala de aula e fez
uma oficina com direito à degustação pelos estudantes. Eles ficaram bem contentes.
Tiraram várias selfies ao lado da professora e da bancada repleta de verduras e sucos que
foi improvisada na sala de aula.
Apesar do esforço, menos de 25% dos estudantes da turma atingiram o conceito esperado
por ela na avaliação.
A tristeza da professora aumentou quando, ao corrigir uma prova, viu a seguinte resposta,
para a pergunta que elaborou em relação à aula prática:
1) O que pode acontecer, relativamente aos sais minerais, quando tomamos sucos cítricos
ao comermos verduras de cor verde-escura (como a couve)?
Resposta: Não sei professora. O suco até “tava” gostoso, mas não gosto de couve... kkk
(desculpa professora, não lembro mais).

Como Jacira poderia ter trabalhado melhor este assunto com os estudantes, sem
parecer apenas uma tia bacana, que usa a aula de Ciências para fazer comidas?

É muito plausível que os estudantes aprendam habilidades capazes
de melhorar o seu desempenho no cotidiano fora das escolas.
Entretanto, é preciso contemplar o alcance dos conteúdos
programáticos na articulação dessas propostas.
Ela poderia, por exemplo, ter programado uma prática que fosse
extensiva ao ambiente domiciliar deles.
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SALA DE AULA INVERTIDA

2

3

4
5

1

Modo de fazer:
Elabore um plano de aula
A sala de aula invertida é uma modalidade de ensino híbrido, em que a lógica de estudos
convencionais é “invertida”: o estudante estuda em casa conteúdos que habitualmente
estudaria na escola.
Certamente, você professor(a) poderá pensar: isso é EaD! Perderei o meu espaço na
escola. Sim, a sala de aula invertida tem estreitos vínculos com a educação a distância,
entretanto, não perderemos nosso espaço na escola, pelo contrário, iremos
ressignificá-lo.
Ela oportuniza mais recursos para o professor incrementar o processo de
aprendizagem. Modificaremos a aula expositiva, em que os estudantes permanecem
passivos, ouvindo e escrevendo o que é transmitido pelos professores. Quando os
estudantes precisam tomar decisões e gerenciar o tempo no processo de aprendizagem,
isso significa uma mudança de atitude mais alinhada ao protagonismo.
O trabalho docente na sala de aula invertida é o de mediador, pois irá conduzir os
estudantes, criticamente, na construção de seu conhecimento, sem conceder-lhes
respostas prontas e absolutas.
Além de planejar, oriente os estudantes previamente. Perceba se eles possuem
condições de acesso à internet em suas casas. Entendemos que se um percentual
superior a 70% dos estudantes admitirem a existência de banda larga em suas
residências, isto será encorajador para preparar uma atividade baseada em sala de aula
invertida. Seria providencial, no início de cada ano letivo, que os professores,
empenhados em trabalhar com metodologias ativas, fizessem sondagens sobre este
aspecto.
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Não se iluda imaginando que todos os estudantes, pelo fato de serem jovens, são
totalmente familiarizados aos recursos e ferramentas digitais. Eles manejam seus
dispositivos com muita habilidade, para fazer fotos, enviar mensagens, manejar redes
sociais, baixar mídias diversas e jogar. Porém, já evidenciamos que, quando algo mais
especializado é requerido a eles, como produzir um conjunto de slides em Power Point,
muitos desconhecem os meios para fazê-lo. O mesmo pode acontecer para acharem um
determinado ambiente virtual, recorrendo a um motor de busca comum, como o
Google!

Não nos compete nenhum julgamento, e isso evidencia a necessidade premente de
habilitarmos a Cultura Digital em nossas escolas, de forma que os estudantes se
beneficiem o máximo possível das ferramentas digitais em proveito de sua
aprendizagem.

Cuidado com a indicação de sites, blogs, vídeos e
ambientes virtuais!
Verifique a consistência das informações contidas nos
mesmos. Os mais ideais, em primeira escolha, são os
INSTITUCIONAIS (do MEC, de secretarias de estaduais de
educação, de universidades, institutos federais e
entidades educacionais com competência socialmente
validada).
Recorra aos 5 “E” também neste aspecto.
Em tempos de FAKE NEWS, esses cuidados na prescrição
de atividades online são fundamentais, pois nem tudo
que está na internet é confiável.
Uma boa dica é considerar conteúdos que apresentem
referências e autoria evidente.

Havendo banda larga nas casas da maioria dos estudantes, exponha a proposta da sala
de aula invertida para eles (sempre por escrito). Marque uma data (ou intervalo de
datas), estabelecendo um período de interação com a ferramenta online e a data da
culminância desses estudos na sala de aula. Se a turma maciçamente protestar,
incentive-os, recorrendo a esses itens:
• Cada um gerencia o tempo a seu modo.
• Pode acontecer em qualquer hora/lugar (ubiquidade).
• Diversifica os meios para entender o conteúdo.
• Valerá nota/conceito (deixe claro o quanto e os critérios).
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Possível questionamento:

O que faremos com os
estudantes
que
reclamarem não possuir
banda larga em suas
casas ou dados móveis
de internet em seus
celulares?

Estimule o trabalho colaborativo entre os
estudantes. É possível aconselhá-los a
partilhar os recursos de rede, caso morem
em locais próximos. Outra solução, é
agendar atendimento para tais estudantes
em
contraturno,
no
laboratório
de
informática da escola. Assim, não se
sentirão excluídos do processo e isso não
afetará o planejamento. Caso ainda assim
não haja engajamento desses estudantes,
proponha uma atividade alternativa para
eles.

PERGUNTAS E RESPOSTAS
1) Preparei uma proposta de sala de aula invertida para os meus estudantes. Como farei
para ajudá-los, caso tenham dúvidas fora da escola?
Resposta: Preste alguma assistência remota a eles. Isso não significa que você terá de
responder às dúvidas dos estudantes durante uma festa de família ou nas horas de sono.
Utilizando aplicativos de compartilhamento de mensagens instantâneas, como o
WhatsApp, essa tarefa poderá ser otimizada. Estabeleça horários e regras para os
estudantes solicitarem ajuda. Se você julgar que ferramentas como o WhatsApp são
muito invasivas à sua privacidade, fora do ambiente escolar, disponibilize um e-mail
onde os estudantes possam depositar suas dúvidas. Tenha o hábito diário de observar a
caixa de entrada e, com a mesma disposição, responda imediatamente às eventuais
solicitações. Se você viabilizar essa comunicação com eles, facilitará a construção de um
relacionamento mais empático e assertivo, providencial de existir na consecução de
metodologias ativas, e eles se sentirão mais confiantes em participar de futuras
estratégias similares.
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2) A sala de aula invertida, a exemplo de outras modalidades de ensino híbrido, são
meros pretextos para usar internet nas aulas, bem como, utilizar recursos digitais como
smartphones e tablets?
Resposta: Depende. Se o(a) professor(a) fizer a proposta baseando-se em improvisos,
sem recorrer a um planejamento cuidadoso e, amparado em plataformas ou ambientes
virtuais conhecidos e válidos, de fato, configurar-se-á a situação mencionada na
pergunta.

Bônus: um plano de aula pronto
CABEÇALHO DO
PLANO DA
ATIVIDADE

Escola Estadual Garça Branca
Turma: 8º ano A
Período: Matutino
Professora: Jacira Bispo
Área: Ciências da Natureza
Componente curricular: Ciências
Data: 1Z/0Y/202X
Período de execução: de 1Z/0Y/202X a 2Z/0Y/202X

AMBIENTE

ATIVIDADE
Competências 3, 7 e 8 –
Ciências da Natureza EF
Habilidades:
EF05CI08
EF05CI09

AÇÃO DO
ESTUDANTE

AÇÃO DO
PROFESSOR

TEMPO

1.Sala de
aula

Apresentação do tema
“micronutrientes”,
principais tipos,
funções, fontes e
carências.

Interagir com o
professor e anotar
os tópicos sobre o
assunto.

Introduzir a temática
dialogicamente, na
forma de esquemas e/ou
mapas conceituais.

40
minutos

2.Em
casa

Assistir ao vídeo sobre
Anotar o que entendeu
minerais quelatos
no caderno.
https://youtu.be/q6MKZf04
Pontuar
dúvidas que o
QNc
Fazer a seguinte atividade no vídeo suscitou, para
blog CienTI: Pesquise quais
discuti-las com os
alimentos naturais podem
colegas e o professor.
ser quelantes para os
Realizar a atividade de
principais sais minerais
pesquisa.
requeridos pelo organismo.

Responder a um teste de
3.Laboratório
múltipla escolha, de
feedback instantâneo,
de
informática elaborado pela professora
com recursos do Google
da escola
Forms.

4.Sala de
aula

Apresentação dos achados de
pesquisa requeridos no
ambiente 2.
Discussão, elucidação de
dúvidas ainda pendentes e
conclusão com verificação de
aprendizagem (pode ser um
teste, uma produção de texto
ou um mapa conceitual).

Resolver os testes
propostos,
atentando-se às
instruções dadas
pelos professores.

Participar das discussões
sobre o assunto.
Realizar verificação de
aprendizagem, de forma
mais assertiva possível.

Orientar como o estudante
deve proceder para
encontrar o vídeo.
Orientar a resolução da
atividade.
Oferecer auxílio remoto
(e-mail ou aplicativo de
mensagens instantâneas).

Mediar a busca de sites e
ambientes
virtuais
de
estudo junto aos estudantes.
Coibir
atitudes
dos
estudantes que culminem
em dispersão.
Verificar
os
resultados
obtidos na interface.
Mediar as discussões.
Instruir quanto à
verificação de
aprendizagem.
Intervir em relação aos
estudantes não exitosos no
processo.

40
minutos

35
minutos

40
minutos

Plano hipotético: a autora. (2020).
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Como podemos verificar no plano, nos ambientes 2 e 3, respectivamente o domicilio dos
estudantes e o laboratório de informática da escola, houve uso de recursos baseados em
TDIC. O vídeo em questão, realmente existe na plataforma de compartilhamento de
mídias visuais. Trata-se de uma animação, produzida por profissionais especializados,
sobre moléculas que interagem com os íons para otimizar a absorção deles pelo
organismo. As animações, imagens em 3D, fluxogramas, modelos e imagens científicas
auxiliam na compreensão de processos e fenômenos em geral. No quadro branco ou
lousa, a professora, destituída de dons ou habilidades para desenhar (nem suscitamos
que tenha obrigação de tê-los), jamais demonstraria os processos que o vídeo fez com
enorme riqueza de detalhes. Esse enriquecimento de detalhes, proporcionado por
mídias visuais pré-selecionadas, mais do que justifica a articulação de uma aula
invertida. E, da mesma maneira, os estudantes ficariam empolgados em resolver um
teste online e obter, no seguimento, o resultado do exercício.
PERGUNTAS E RESPOSTAS

3) Posso usar vídeos daquele famoso canal de conteúdos “da lousa verde” para articular
uma proposta de sala de aula invertida e prescrevê-los aos meus estudantes?
Resposta: Nada impede que o faça. Entretanto, atente-se ao fato de que as explicações
nesses vídeos são baseadas em tutoriais narrados em linguagem simples, dotados de
ilustrações em nada díspares daquelas que usamos em slides e esquemas. Muitas vezes,
os esquemas são escritos como se fossem em gizes de cores sortidas. A plataforma
online que produz esses vídeos possui ótimos recursos, como exercícios e testes de
nivelamento para os estudantes no âmbito da gamificação, cuja eficácia não pode ser
subestimada. Entretanto, na sala de aula, temos condições de explicar conteúdos,
recorrendo aos mesmos expedientes desses vídeos. Portanto, seriam ótimos para nós
professores, prepararmos as nossas próprias aulas!
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LABORATÓRIO
ROTACIONAL

METODOLOGIAS

Ativas
na

ESCOLA
PÚBLICA
29

CASO 3
A professora Odete leciona matemática para os ensinos Médio e Fundamental, na Escola
Estadual Verde Esperança, há 27 anos. É, de fato, uma veterana que lotou na escola logo
após a sua construção, no Jardim Diamante. Ela ensinou Geometria no terceiro bimestre
para os estudantes do 8º ano, trigonometria para os estudantes do 2º ano e funções no 1º
ano do Ensino Médio.

Odete é conhecida na escola, principalmente entre os estudantes, por manter a impecável
organização das carteiras durante as suas aulas. O mesmo se aplica ao comportamento dos
estudantes: quem não fizer tarefa ou der um “pio” durante as explicações e realização de
atividades, imediatamente é convidado a se retirar da sala e mandado para a coordenação
pedagógica da escola.
Seu caderno de campo é repleto de planos, exercícios padronizados, com enunciados
impressos, milimetricamente recortados e colados, respondidos com uma caprichada
caligrafia. Para a Odete, o estudante ideal é aquele cujo caderno mantém maior
consonância possível com o dela! E, claro, erra o mínimo possível durante as provas que
aplica.

Nos conselhos de classe da escola, suas turmas manifestam, em grande parte, as piores
notas e conceitos possíveis. Paira uma grande indignação no ar, pois há estudantes que
são ruins apenas na matéria da Odete. Quando ela é interpelada, não pestaneja em
afirmar:“não há nada a ser mudado, pois eu explico muito bem a matéria! Sempre pergunto:
entenderam? Ninguém diz nada, então sigo em frente... A culpa desses resultados é dos
próprios estudantes, que não gostam de MINHA matéria”.

Apesar de manter uma postura impecável em relação às rotinas pedagógicas de preparativos
das aulas e ajudar a escola a manter um padrão disciplinar, Odete deveria examinar-se, em
relação ao rendimento dos seus estudantes. Não estamos procurando culpados, mas, se
refletirmos sobre esse padrão de inflexibilidade, constataremos o quanto é importante não
incorrer (ou manter) esses hábitos em nossa práxis pedagógica.
Planejando uma prática pedagógica baseada em laboratório rotacional, será que este
cenário poderia mudar?
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LABORATÓRIO ROTACIONAL
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Modo de fazer:
Faça um plano de aula.
Agende horário no laboratório de informática da unidade escolar, atentando-se para a
quantidade de máquinas viáveis disponíveis no ambiente e devidamente providas com
periféricos funcionais (mouse, teclado e caixas de som – este último, opcional). E,
sobretudo, verifique as condições da banda larga da escola.
Inteire a coordenação pedagógica em relação à sua proposta de prática de laboratório
rotacional. Além de promover um diálogo pedagógico dentro da escola, você evita
prováveis aborrecimentos. Nada é mais constrangedor do que ser interpelado por
agentes de pátio (no cumprimento do dever deles) sobre as causas da circulação de
estudantes pela escola fora dos horários permitidos.
O laboratório rotacional é caracterizado pela alternância entre momentos de
aprendizagem em sala de aula e no laboratório de informática da escola. O controle do
tempo também é fundamental nesta modalidade de ensino híbrido.
Figura 5 – Diagrama representando o laboratório rotacional

LABORATÓRIO
DE
INFORMÁTICA

SALA
DE
AULA
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Segundo Vergara, Hinz e Lopes (2018), em um momento específico, eles recebem a
orientação do professor e realizam um rodízio. Nesse momento, metade da turma vai
para o laboratório trabalhar os conteúdos online. Neste modelo, há um tempo fixo de
permanência dos estudantes em cada um desses espaços, estipulado previamente. Após
decorrido esse tempo, os estudantes devem se alternar entre os dois espaços: quem
estava no laboratório de informática se dirige para a sala de aula e vice-versa. Neste
modelo de ensino híbrido, os estudantes trabalham de forma coletiva e colaborativa ou
de forma individual, contando com o auxílio do professor, que assume uma postura de
mediador no processo.

Para tanto, divida a turma em dois grandes grupos: pode ser A e B, ou 1 e 2, por exemplo.
Essas duas turmas se revezarão em rodízios entre a sala de aula e o laboratório de
informática. Não há empecilhos para que ambientes alternativos à sala de aula, como a
biblioteca escolar, sejam utilizados na proposta.

Possível questionamento:

Como o(a) professor(a) fará
para atender as duas turmas,
enquanto elas estiverem em
ambientes
distintos?
Os
estudantes
poderão
se
dispersar,
visitar
sites
impróprios
e,
mesmo,
“escapar”
para
lugares
alheios aos ambientes do
laboratório rotacional.

Ocasionalmente, algumas escolas possuem
técnicos nos laboratórios de informática. Peça
auxílio a esses profissionais para gerenciar
aspectos de âmbito logístico em relação à
atividade dos estudantes no local. A princípio,
não é recomendado que eles permaneçam sem
a presença de um tutor. Uma prática de
laboratório
rotacional
interdisciplinar
é
altamente
recomendável.
Assim,
dois
professores poderão gerenciar os dois
ambientes,
simultaneamente.
É
sempre
importante que os estudantes estejam sob
supervisão.
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Bônus: um plano de aula pronto
CABEÇALHO DO
PLANO DA
ATIVIDADE
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lo a nado?"
atravessá-

Escola Estadual Verde Esperança
Turma: 1º ano C
Professores: Carlos (Física) e Oberdan (Matemática)
Áreas: Ciências da Natureza e Matemática
Componentes Curriculares: Física e Matemática
Data: 20/0Y/202X
Duração: 2h/aula

Carlos e Oberdan aproveitaram uma convergência nos horários para planejarem essa aula com a
turma. Carlos tinha uma janela na segunda aula, justamente quando Oberdan estaria no 1º ano C. Isto
tornou conveniente a execução do laboratório rotacional, pois não precisaram pedir a nenhum outro
colega para ceder o espaço de suas aulas.

AMBIENTE

Laboratório
de
informática
da escola

Sala de
aula

HABILIDADE
ATIVIDADE
BNCC
Resolução de três
simulações
contidas
no
software Corrida EM13MAT201
no
Lago, EM13MAT308
disponível em:
https://m3.ime.uni
EM13CNT301
camp.br/recursos/
1225
Realização de dois
exercícios
resolvidos,
com
enunciados
contextualizados
e baseados em
geometria plana e
cinemática.

PAPEL
DO
ESTUDANTE
Resolver as
simulações.
Interagir com
o professor.
Expressar
dúvidas.

Resolver os
exercícios.
EM13MAT201
Interagir
com
EM13MAT308
o professor.
Expressar
EM13CNT301
dúvidas.

PAPEL DO
PROFESSOR
Orientar os estudantes
sobre as regras do “jogo”.
Atender as demandas dos
estudantes, de acordo com
suas eventuais dúvidas.
Realizar correção imediata
das atividades e discussão
dos resultados com a
turma.

Apresentar os
problemas a
serem resolvidos.

TEMPO

01
hora/aula

01
hora/aula

Plano de aula hipotético. Fonte: a autora. (2020).
A professora Odete não aceitou, de jeito nenhum, fazer uma prática de laboratório
rotacional com seus estudantes. Ela acha uma perda tempo o uso de recursos
digitais nas aulas. Porém, seus outros colegas das áreas de Ciências da Natureza e
Matemática toparam a proposta, utilizando-a como intervenção pedagógica.

PROFESSORES, CASO UTILIZEM UM SOFTWARE, COMO O DO PLANO HIPOTÉTICO ACIMA, É
IMPORTANTE CONHECER PREVIAMENTE TODOS OS SEUS RECURSOS. ISSO FACILITARÁ A
OBSERVAÇÃO (E CAPTAÇÃO) DOS RESULTADOS OBTIDOS PELOS ESTUDANTES, SEJAM ELES
AVANÇOS OU DIFICULDADES PASSÍVEIS DE FUTURAS INTERVENÇÕES. CONSIDERE APRESENTAR O
SOFTWARE, JOGO OU AMBIENTE VIRTUAL AOS ESTUDANTES ANTES DA PRÁTICA ACONTECER.
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CASO 4
A Escola Estadual 21 de abril situa-se no Bairro Progresso. Na verdade, o prédio original
da escola foi desapropriado. A escola foi construída próxima a uma área industrial e,
alguns anos após a sua inauguração, o edifício foi condenado por causa de poluição.
Materiais tóxicos foram descartados no terreno onde a escola fora construída, sem um
estudo de impacto ambiental prévio. Tempos depois, gases tóxicos emanavam da terra,
impregnando as paredes do prédio escolar e a sua tubulação hidráulica, causando risco
iminente de prejuízos à saúde de todos na comunidade escolar. O Ministério Público foi
acionado e, rapidamente, a construção foi evacuada.

Enquanto um novo prédio não é construído, a Secretaria de Educação encontrou uma saída
para alocar os estudantes da Escola 21 de Abril. Alugou o prédio de um antigo hotel
desativado na zona central da cidade e, imediatamente todos se organizaram nele. Os
estudantes da Escola 21 de Abril, em sua maioria, moram em assentamentos próximos à zona
industrial da cidade. Passaram a pegar dois coletivos diariamente para irem à escola,
ainda a mais próxima de seus bairros.
A Escola 21 de Abril atende as séries finais do Ensino Fundamental e séries do Ensino
Médio. À noite, possui quatro salas de EJA. O prédio alugado tem muitos problemas
estruturais, mas o diretor, Josino, se vira como pode com as verbas destinadas à escola.
Entretanto, o diretor e os membros do CDCE estão com problemas! Um grupo de mães, muito
críticas, ameaçou ir ao Ministério Público novamente, para reclamar contra os gestores da
unidade escolar. Uma falha na instalação hidráulica, anterior à locação do prédio, fazia
com que a bomba da caixa d´água, situada no interior da construção, tivesse um ladrão
mais parecido com uma “quadrilha” para extravasamento de água, tamanho o volume que
escoava de um cano para o pátio lateral da escola.

Abaixo, tem-se a transcrição do “desabafo” de uma dessas mães nas redes sociais da
escola:
“Estou cansada de reclamar. Já reclamei com o diretor, com o Conselho Deliberativo, já
fui reclamar no órgão sede e, nada adianta. Dizem que o proprietário do prédio deveria
arcar com a reforma, mas ninguém consegue ao menos falar com essa pessoa! Toda vez que
tem aula de educação física, minhas crianças voltam para casa com as roupas sujas de
barro. Aqui no assentamento não tem água todo dia. Fora a bronca que dá em ver aquele
aguaceiro no pátio, mais parecido com um brejo. Se aparecer uma sucuri, não vamos
estranhar, gente. Falam tanto em meio ambiente, mas permitem um desperdício de água
desses! Que belo exemplo para os estudantes. Isso é revoltante, pois aqui no
assentamento, só chega água duas vezes por semana. Vamos agilizar povo. Só falta
chamarmos a televisão para essa vergonha acabar”.
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À altura de quatro horas após o desabafo virtual, dezenas de pessoas tinham curtido o
comentário da mãe indignada. O diretor percebeu que o inconformismo da mulher estava
muito embaraçoso e convocou uma reunião urgente junto aos professores, de forma a
buscarem alguma alternativa para esse desafio, que prometia se tornar um verdadeiro
tsunami de chateações. O senhor Zeferino, dono do imóvel, não aceitava de maneira alguma
custear os reparos hidráulicos.
Após uma reunião com os professores, ficou exposto o desafio diante de todos na
comunidade escolar.
Os professores de Ciências da Natureza perceberam que poderiam provocar os estudantes
para a problemática da Escola 21 de Abril. O professor Caio, do Ensino Fundamental propôs
a seguinte atividade aos seus estudantes dos oitavos e nonos anos:
Aponte o maior problema encontrado em nosso ambiente escolar
Caio não tinha intenção de conceder respostas óbvias aos estudantes, mas queria analisar
a percepção deles. Permitiu que os estudantes respondessem ao desafio utilizando
desenhos, mapas conceituais, produções textuais ou narrativa oral.

Ao mesmo tempo, a professor Joacil, de Matemática, já estava à espera dos resultados da
sondagem proposta por Caio. Ele iria pegar os achados da atividade e trabalhar noções de
estatística com essas turmas, ensinando-os a produzir gráficos e interpretá-los.
A professora Dinalva, de Língua Portuguesa, corrigiu as produções textuais e mapeou
algumas defasagens encontradas, passíveis de intervenção pedagógica.
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Após uma semana, Caio obteve o retorno para a sua sondagem. Mais de 60% dos estudantes
apontaram o desperdício da água que escoava pelo ladrão da caixa d´água na escola. Um
percentual de 30% dos estudantes reclamou da merenda, pedindo lasanha ao invés de fígado
de boi frito, dos ventiladores sem manutenção nas salas, da falta de espelhos nos
sanitários etc. Cerca de 10% dos estudantes sequer elaboraram respostas para a questão
proposta. Mas Caio ficou satisfeito, concluindo que a percepção dos estudantes estava
relativamente adequada, em relação aos problemas enfrentados pela escola.
Novas perguntas são postas, enquanto o tempo corre:
Qual é a causa desse problema? Poderemos revertê-lo?
Eis algumas respostas dos estudantes:
"Acho que o problema é do prédio, com canos velhos precisando de manutenção. É só
chamar um encanador e consertar."
"Esse prédio fica em um vale aqui no centro da cidade. A água chega com pressão
muito forte aqui na 21 de Abril. Meu tio já trabalhou aqui quando ainda era hotel.
Não adianta arrumar."
"Não sei de onde vem esse problema. Mas acho que deviam pegar essa água e dar um
jeito de reaproveitar."
"Não sei não. O diretor Josino devia fazer uma festa, arrecadar dinheiro para juntar
com as verbas da escola e consertar o problema. Se cimentasse o pátio, seria ótimo
também."
Então, um debate foi marcado. Os estudantes começariam a discutir o que haviam colocado
no papel. O professor Caio convidou as professoras Rosana e Cida, do Ensino Médio. Elas
lecionam, respectivamente, Biologia e Física. As duas promoveram um seminário com seus
estudantes na semana seguinte, baseado em educação ambiental, com a temática do uso
racional da água pelos povos. Dialogando depois sobre os resultados do trabalho com os
estudantes, as professoras entusiasmaram os seus colegas na sala dos professores. Os
estudantes fizeram maquetes das cisternas coletoras de água da chuva, que são muito
comuns no Nordeste brasileiro. O professor Joacil, um apaixonado por engenharia, fez
questão de comparecer a esses debates. Sempre era necessário reunir o pessoal no
auditório da escola, tamanha a quantidade de gente interessada na proposta.
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Nesse debate, ficou claro que chamar alguém para fazer manutenção na bomba
da caixa d´água seria apenas um paliativo para o problema, pois ele poderia
ressurgir. Além do mais, a verba gasta com esses reparos poderia ser útil
para outras necessidades da escola.
Um processo de intervenção coletiva começou a se delinear após essa primeira
discussão.
Com a participação dos estudantes, os professores Caio e Joacil calcularam o
volume médio de água extravasado habitualmente pelo ladrão da caixa d´água,
cada vez que ela enchia. Concluíram que o volume oscilava entre 400 e 600L.
O senhor Zeferino avisou que não iria trocar a caixa d’água da escola ou
comprar boias para controlar o volume excedente de água. De posse dessas
informações, questionaram aos estudantes:
O que fazer com essa água excedente?
Os estudantes sugeriram várias coisas: da construção de uma piscina, até
sanitários com chuveiros. Entretanto, a resposta mais plausível foi:
cultivar uma horta.
A comunidade escolar já tinha um encaminhamento para o problema do
desperdício de água. Os estudantes do Ensino Médio e os professores Cida e
Joacil desenharam um sistema hidráulico para captar e reter a água
excedente, utilizando materiais de baixo custo. Esse mesmo sistema canalizou
a água que escorria dos condicionadores de ar de algumas salas da escola. A
professora Rosana e o professor Caio articularam a construção da horta,
captando garrafas PET para a organização dos canteiros. Os estudantes do
assentamento que trabalhavam com horticultura foram líderes na aprendizagem
por pares que aconteceu no projeto da horta.
Em três meses os efeitos dessa intervenção eram nítidos.
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O desperdício de água foi debelado. Graças ao sistema de coleta concebido
pelos professores e estudantes, cuja estrutura foi pensada para ser
econômica e fácil de ser montada, havia água para molhar as hortaliças
cultivadas na escola. As funcionárias da manutenção escolar também obtiveram
uma torneira extra para facilitar a lavagem dos corredores do prédio. O
pátio externo não pavimentado, que antes permanecia encharcado, estava seco
e pronto para receber mudas de gramíneas. Além de solucionar problemas
estruturais, a comunidade escolar ganhou um laboratório a céu aberto, pois
era assim que o professor Caio concebia a horta para os seus estudantes. E
as hortaliças cultivadas na horta enriqueceram a merenda escolar.
O diretor organizou uma reunião e convidou toda a comunidade escolar para
participar, pois pretendia mostrar a todos os resultados da intervenção
realizada na escola. Os professores e estudantes deram as boas-vindas aos
convidados com um grande mural feito por eles, retratando os desafios,
processos e consequências da mobilização. Paralelamente, funcionários da
escola relataram toda essa dinâmica nas redes sociais da Escola 21 de Abril,
amplificando o debate e a comunicação entre estudantes, pais e funcionários
da escola.
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De acordo com o manual Educação no Século 21 (Santillana, 2016), um estudo de caso
sustenta-se sobre três itens:
desafio (problema), processo (mobilização) e efeito (consequências da mobilização).
Para empreender um estudo de caso, como observamos no exemplo acima, é necessário
que haja um fenômeno, problema real ou simplesmente algo que desperte a curiosidade
dos estudantes. Percebam que o professor Caio não mencionou o que havia de errado na
escola, mas procurou suscitar debates a partir das observações pessoais dos estudantes.

Elucidado o desafio, pediu que os estudantes propusessem algumas soluções para o
problema.
Ao mesmo tempo, vislumbrou inúmeras oportunidades de aprendizagem nas
discussões e debates, que foram catalisadas pelo bom entrosamento da equipe de
professores da escola, resultando em um mosaico de práticas interdisciplinares.
Nas etapas de desafio e processo, os estudantes foram instados a observar o ambiente, a
refletir e a dialogar. Conteúdos curriculares deverão ter novos significados, pois
dependendo da concretude do problema enfrentado/observado, haverá possibilidade
para uma genuína contextualização dos conhecimentos pelos estudantes.
Por essa razão, para a realização do estudo de caso, é sugerida a articulação via projetos
bem concisos. Nesses projetos, deverão constar as competências e habilidades
constantes na BNCC que serão trabalhadas. O nosso exemplo foi “cosmético” porque o
estudo de caso demanda tempo prolongado para ser viabilizado. De forma geral, ele
propõe uma articulação coletiva para a superação de um determinado problema, aqui
posto como desafio.
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Em nosso exemplo, aparentemente, uma situação meramente administrativa, que dizia
respeito unicamente ao diretor da escola. Entretanto, o propósito do exemplo é validar a
proatividade da gestão democrática da comunidade escolar, que deveria transcender os
problemas de infraestrutura e reverberar para o âmbito pedagógico.
A partir do projeto, cada professor, dentro de sua área de conhecimento, articularia
planejamentos específicos voltados para o seu respectivo componente curricular. Na
fase de finalização (efeito), uma verificação de aprendizagem baseada na temática do
desafio pode fornecer retornos em relação em rendimento geral dos estudantes,
demonstrando novas intervenções que eventualmente serão necessárias.
O estudo de caso requer planejamento diário pelo professor, pois é imprevisível o que
pode surgir após uma “tempestade de ideias” (brainstorming), comum em um debate ou
discussão em grupo. Anote seus progressos e construa um portfólio do processo.

EFEITOS POSITIVOS

EFEITOS NEGATIVOS

Autonomia

Insegurança e eventual falta de compromisso
diante da postura autônoma requerida.

Diversidade de opiniões

Possibilidade de dispersão do foco.

Flexibilidade

Desconsiderar com veemência opiniões ou
constatações “díspares” - ter respostas e
soluções pré-formatadas, passíveis apenas
de execução pelos estudantes – Isto não é
estudo de caso.

Protagonismo coletivo
Mobilização discente deve ser
estimuladora

Transferência de responsabilidades.
Aumento da refratariedade de estudantes
habitualmente pouco produtivos.

REQUER
• Alicerces metodológicos e formativos dos professores relativos à dinâmica de
planejamento e execução do estudo de caso.
• Bom nível de relacionamento interpessoal entre os entes da comunidade escolar.
• Ética.
• Empreendedorismo pedagógico: deve ser uma rica oportunidade para ensinar e
aprender os conteúdos programáticos e que suscitarão futuras intervenções.
• Clareza nos papéis de cada ator envolvido no estudo de caso.
• Resiliência para compreender que, eventualmente, nem sempre haverá respostas ou
soluções para todos os desafios.
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ALGUMAS REFLEXÕES...
Colocar metodologias ativas em prática não significa que todos os nossos problemas
educacionais estarão solucionados. É atentar o quanto urge a nossa apropriação da
condição de aprendizes.
Precisamos fortalecer nossa curiosidade e buscar alternativas para os nossos problemas
formativos. Mudar ou mobilizar-se é um ato de coragem e esforço aumentado, mas
valerá a pena, pois escreveremos novas linhas na história da educação de nosso estado.
A questão das metodologias ativas é essencial, porque desvela as nossas fragilidades,
que poderão, com muito esforço, erro, acerto e perseverança, se transformar em nossas
fortalezas.
Devemos nos empenhar, pois hoje somos leitores, consumidores de informação da
internet, ora estamos imersos no cibermundo, ora no mundo tangível, ou em ambos,
simultaneamente. E, nesse contexto, ainda somos pegos pelas fakes news, damos azo
para trolls, repassamos conteúdos não fiáveis... Sequer ponderamos o quanto isso pode
impactar nossas vidas e a sociedade como um todo. Que referenciais seremos para os
estudantes na abordagem e irromper da cultura digital? Precisamos ser, em primeiro
momento, críticos de nós mesmos, depois, curadores de conhecimento e, de modo
ideal, produtores de informação e recursos baseados em TDIC.

E, no decorrer do processo, aproveitemos o potencial de nossas escolas para produzir
extensa pesquisa em metodologias ativas, possibilitando melhores delineamentos para
a mesma e, mesmo, sua efetiva validação na educação básica pública.

METODOLOGIAS

Ativas
na

ESCOLA
PÚBLICA
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BLOGS E LEITURAS RECOMENDADAS
Blog do Sílabe. Disponível em: https://silabe.com.br/blog/metodologia-ativa-o-quee-exemplos-e-suas-diferencas/
Lyceum.
Disponível
aprendizagem/

em:

https://blog.lyceum.com.br/metodologias-ativas-de-

Trivium. Disponível em: https://blog.trivium.com.br/category/metodologias-ativas/
UNESCO.
TIC
na
educação
do
Brasil.
Disponível
em:
https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasilia/expertise/ict-education-brazil
Contém publicações traduzidas, como “O Futuro da aprendizagem móvel: implicações
para planejadores e gestores de políticas” e “Diretrizes de políticas da UNESCO para a
aprendizagem móvel”.
Porvir: inovações em educação. Disponível em: https://porvir.org/
Educação no Século 21: tendências, ferramentas e projetos para inspirar. São Paulo:
Fundação
Santillana,
2016.
Disponível
em:
https://fundacaosantillana.org.br/publicacoes/
Vasto repertório de metodologias ativas, ilustrado com imagens vetoriais. PDF gratuito.
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ANEXO - RECURSOS DIGITAIS
Alguns recursos online e digitais gratuitos e passíveis de uso em estratégias de ensino e
aprendizagem baseadas em metodologias ativas:
1. APLICATIVOS GOOGLE (básicos)

Google Drive: Nuvem e arquivamento, individual ou coletivo.

Documentos:

produção

de

materiais

impressos,

similar

ao

programa

Word,

da

Microsoft.

YouTube: plataforma para reprodução e compartilhamento de mídias audiovisuais.

Gmail: correio eletrônico.

Apresentações: possibilita a produção de slides; similar ao programa PowerPoint.

Planilhas: estatística; similar ao programa Excel.

Google

Forms:

produção

de

testes

e

avaliações

eletrônicas

com

várias

funcionalidades, tais como: feedback, geração de link para exportação, vinculação a
planilhas, obtenção de estatísticas e certificação.

Blog: construção de ambientes virtuais de ensino e aprendizagem personalizados e
interativos; permite inserir formulários produzidos a partir do Google Forms, vídeos do
YouTube, entre outros recursos. Possibilita autoria colaborativa.

Busque por GOOGLE FOR EDUCATION ou Clique no link abaixo para receber dicas de
como fazer!
https://teachercenter.withgoogle.com/train
ing?
_ga=2.205258259.2070314024.15840212911242555689.1584021291
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2. SOFTWARES/APLICATIVOS

300 aplicativos educacionais abertos para usar em sala de aula
https://porvir.org/300-aplicativos-educacionais-abertos-para-usar-em-sala-de-aula/

Disponíveis gratuitamente no aplicativo Google Play Store:
Duolingo: Inglês e Espanhol.
Hot Potatoes: para elaborar questões.
Geogebra: geometria e álgebra.
Truques Matemáticos: estímulo ao desenvolvimento matemático.
Corpo Humano: apresenta animações sobre o corpo humano.
Tecidos corporais: histologia animal.
Bactérias 3D educacional interativo RV: microbiologia em animações 3D.
Órbitas visuais Química 3D: auxiliar no ensino de Química.
Microscópio (Ciberdroix): Este aplicativo transforma o celular em grande microscópio simulado.
Tabela Periódica:

diversos aplicativos disponíveis. Verificar classificação, descrição do app e

comentários dos usuários ao selecionar.

Google Maps
Google Earth
Quiz de Português Estácio
Quiz Maker Professional: criador de quiz e testes para celular.
3. REDES SOCIAIS

Facebook: criação de páginas institucionais, portfólio de práticas e comunicação extraescolar.
WhatsApp: comunicação dinâmica.
4. JOGOS EDUCACIONAIS
METODOLOGIAS

Poki: Jogos educativos. https://poki.com.br/educativos
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5. REPOSITÓRIOS DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM (OAs)

Repositórios de Objetos de Aprendizagem são como depósitos virtuais onde ficam armazenados os
materiais com fins educacionais. Também, podem ser entendidos como bancos de dados por meio
dos quais é possível localizar e obter recursos educacionais para diferentes níveis de ensino e
disciplinas.

Os repositórios podem solicitar alguns dados para realizar uma busca, como: nível de ensino,
componente

curricular,

área

ou

disciplina,

tema,

palavras-chave,

tipo

de

recurso

etc.

Essas

informações vão auxiliar e ampliar as chances de encontrar o OA mais adequado ao conteúdo ou
componente

curricular

(MEC,

http://webeduc.mec.gov.br/linuxeducacional/curso_le/modulo4_4_2.html ).

Plataforma MEC de Recursos Educacionais Digitais: recursos educacionais digitais, materiais de
formação e coleções de usuários.
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/home

Khan Academy:

misto

de

plataforma

educacional

e

repositório

de

testes

personalizados

e

materiais didáticos.
https://pt.khanacademy.org/

Recursos educacionais multimídia para a matemática do ensino médio: um conjunto com mais
de 300 recursos educacionais de Matemática para o Ensino Médio.
https://m3.ime.unicamp.br/

Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE)
http://objetoseducacionais.mec.gov.br/#/inicio
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6. CRÉDITOS DAS IMAGENS
Diagramação realizada com CANVA.COM
Todas as imagens fazem parte do banco de imagens gratuito do Canva,

EXCETO:

Capa - composição de elementos do Canva com imagem: Coruja-burqueira de Dario Sanches,
disponível

em:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Flickr_-_Dario_Sanches_-

_CORUJA-BURAQUEIRA_%28_Athene_cunicularia_%29_%281%29.jpg

Páginas 12 e 15 - Acervo da Autora

Página 20 - Cabeçalho do jornal Bem Te Vi. Domínio público, Biblioteca Nacional Digital

Página 21 - Acervo da autora, menores com face descaracterizada para preservação do anonimato.

Páginas 22 e 24 - Acervo da Autora

Página

33

-

Capa

do

jogo

"Corrida

no

Lago",

disponível

em:

https://m3.ime.unicamp.br/recursos/1225

Páginas 35 e 36 - Acervo da Autora

Páginas 45 - Ícones versão gratuita disponíveis em: https://www.iconfinder.com/
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