
VERÔNICA DIAS

METODOLOGIAS

ATIVAS



VOCÊ SABE O QUE SÃO
MÉTODOS ATIVOS?

Que tal entender e praticar um pouco
mais?



A transformação do ensino obtida com essas
metodologias se dá, principalmente, por conta da
mudança no protagonismo em sala de aula.
Com abordagens inovadoras e diferentes, o aluno se
coloca em uma posição mais ativa, ganhando um
aprendizado significativo, compreeendo a
aplicabilidade do conteúdo na vida, sendo ele mesmo o
condutor de seu próprio conhecimento (em
colaboração, habilidade exigida no século XXI).

Para que isso?

FONTE: Jogos para a estimulação das múltiplas inteligências



Vamos para as
dicas?



Utilizar técnicas
de estudos

Se especializem nelas, descubram
quais existem e para quais perfis e
canais de aprendizagens serão úteis.

Mapas mentais
fichamentos
pomodoro
flashcards
Mnemônicos
Interrogação elaborativa
Método Robinson (EPL2R)
Autoexplicação
Design thinking

Anote algumas:



Outras dicas use a principal
habilidade
 um professor: 
CRIATIVIDADE.

Maior envolvimento do aluno
Leituras e debates
Estudos de caso e trabalhos práticos
Pesquisas de campo
Jogos e brincadeiras
Estudos em grupo
Uso da tecnologia
Entenda mais sobre inteligências múltiplas e
também sobre as inteligências percept[iveis



Indicações
de Leituras

Jogos para a estimulação das múltiplas inteligências - Celso
Antunes
Metodologia Ativa na Educação - Andreza R.L. da Silva
Inteligência Emocional - Daniel Golemn 
Design Thinking na educação presencial, à distância e corporativa:
Na edicação presencial, a distância e corporativa
Sala de aula invertida – Uma metodologia ativa de
aprendizagemJonathan Bergmann e Aaron Sams (Autor), LTC,
2016
Metodologias ativas para educação presencial, blended e a
distânciaJoão Mattar, Artesanato Educacional, 2017
Inteligências Múltiplas: A Teoria na Prática- Howard Gardner



Benefícios para os alunos

Protagonismo do aluno
Desenvolvimento da autonomia
Melhora do engajamento e motivação
Desenvolvimento de habilidades do
século XXI
Fortalecimento da autoestima e
autoconfiança
Diferencial colaborativo
Aprendizagem significativa
Criação do aprendizado pela afetividade
(memórias positivas)



Aprenda mais!!!

Metodologia
 Ativa



Aprenda mais!!!

Inteligências
 Múltiplas



Aprenda mais!!!

Design 
Thinking




