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Este e-book foi elaborado pela RSB-Escolas, em parceria com o B-LAB
Learning Space, com o objetivo de apresentar aos educadores salesianos
algumas possibilidades de aplicação de ferramentas digitais e metodologias
ativas que podem ser exploradas com o intuito de aproveitar, de forma mais
efetiva, as potencialidades do Ensino Híbrido, que tem se apresentado não
somente como uma tendência, mas uma necessidade concreta e uma
exigência imposta pelo atual contexto de pandemia.

O B-LAB é um laboratório de aprendizagem criativa, que
reconhece a criatividade, o pensamento crítico e a resolução
de problemas como algumas das competências
indispensáveis, que devem ser associadas ao saber tradicional,
para impulsionar protagonistas de um novo mundo.
Diante das inúmeras possibilidades metodológicas e das
tecnologias digitais disponíveis gratuitamente na web, este
material foi estruturado por meio de um processo de
curadoria, em que foram selecionadas algumas das
ferramentas que vêm sendo amplamente exploradas e que
podem ser aplicadas aos diversos segmentos educacionais,
com diferentes objetivos de aprendizagem, bem como
metodologias que podem ampliar a interação nas aulas online e no desenvolvimento de propostas educativas centradas
na aprendizagem dos estudantes.

Esperamos que o E-book seja um relevante subsídio de
formação e um instrumento de consultas frequentes para o
planejamento e o desenvolvimento das aulas, tanto de forma
remota, quanto em situações presenciais, em que os espaços
virtuais sejam explorados como uma extensão dos espaços
físicos de aprendizagem.

O Ensino Híbrido e sua Potência

O que
você vai
encontar
neste
E-book

Ambientes de Interação Síncrona

Produção e curadoria de conteúdo digital

Metodologias ativas - Peer Instruction e Sala de Aula Invertida
Engajamento dos estudantes - Aprendizagem baseada
em Jogos e Gamiﬁcação

2020 foi (e está sendo) um ano desaﬁador para todos!

2020
um ano

desaﬁador

Na área da Educação, é fácil observar que mesmo diante de
tantos desaﬁos os professores e as professoras assumiram o
ﬁrme compromisso de continuar contribuindo para a
formação integral dos estudantes, reinventando-se a cada dia.
Essa força e empenho para vencer um ano muito adverso
vieram por várias razões e, com certeza, uma das principais foi o
apoio que se estabeleceu entre educadores e gestores
educacionais. Mais do que nunca o compartilhamento foi
f u n d a m e n t a l . Fo r a m m u i to s a p re n d i z a d o s , t ro c a s ,
experiências debatidas e planos traçados! Ou seja, muito
trabalho colaborativo - essência da proposta educativa
Salesiana

Neste e-book vamos conhecer ferramentas e metodologias
capazes de potencializar o Ensino Híbrido. Para isso, vamos
compartilhar com você algumas conversas entre a Joana e a
Soﬁa, educadoras que, assim como você, foram aprendendo e
se desaﬁando. Elas são personagens ﬁctícias, mas temos
certeza de que podemos encontrar um pouquinho de cada
um e uma de nós nos seus diálogos, desaﬁos e superações
ilustrados aqui.

Vocês estão
preparados
para iniciar
esta jornada?
Então, vamos conhecer as
nossas pérsonagens

A Joana é professora da Educação Básica.
É formada em pedagogia há 12 anos e desde que se formou
atua em uma das escolas mais tradicionais da sua cidade.
Depois de formada, fez uma especialização e sempre busca se
atualizar e participar dos programas de formação continuada
que são oferecidos pela escola e pela RSB-Escolas, com o apoio
do Centro Salesiano de Formação!

Joana

Ela tem muito orgulho da sua proﬁssão e sente que nasceu
para isso, mas tem se sentido um pouco frustrada com os
desaﬁos impostos a todos os educadores neste ano.

A Soﬁa é coordenadora pedagógica.
Atuou como professora no ensino fundamental e médio por
muitos anos - muitos mesmo! Foram 22 anos em sala de aula
entre rede privada e pública!
Atualmente, é coordenadora pedagógica e vem enfrentando
novos desaﬁos.

Sofia

Sempre considera que sua experiência de tantos anos na sala
de aula é fundamental para o diálogo e apoio aos professores
(embora saiba que os tempos mudaram muito…).

A partir da vivência dessas duas educadoras, que tiveram que
repensar suas práticas pedagógicas ao longo de 2020, vamos
conduzir nossa trajetória de exploração deste conteúdo,
reﬂetindo sobre os diferentes recursos, ferramentas e
metodologias que o ensino híbrido possibilita.
Ainda são muitas dúvidas, não é mesmo?
Mas… de algumas coisas temos certeza!

O ensino
híbrido
veio
para
ﬁcar

O Ensino Híbrido veio para ﬁcar: não podemos aceitar que
todo aprendizado que tivemos neste período seja perdido.
O Ensino híbrido pode ser um potente aliado dos educadores:
integrando diferentes ambientes, podemos propor projetos,
estimular a participação dos estudantes, criar e produzir
conteúdos.
Mas antes de avançar… é importante termos clareza sobre
alguns conceitos. Aﬁnal, o que é Ensino Híbrido?

Ensino Remoto
São aulas em tempo real, de forma on-line. Permitem a
interação e as trocas de conhecimento.

Aﬁnal,
o que é
ensino
híbrido?

Ensino Híbrido
Conﬁgura-se em intercalar métodos. Quando os
estudantes estão longe, desenvolvem sua autonomia
por meio de leituras, pesquisas e até mesmo atividades
práticas. Quando estão juntos, reﬂetem, compartilham e
discutem suas hipóteses e contribuições.

1º É necessário que o estudante aprenda, pelo menos em parte, por meio
do ensino on-line, pois neste momento o estudante poderá construir e
desenvolver um controle sobre seu ritmo de aprendizagem.

Podemos encontrar várias
deﬁnições para o termo, porém
alguns elementos parecem ser
centrais. Michael Horn e
Clayton Christensen apontam
três pontos principais:

2º Uma das etapas deve ser realizada de forma supervisionada em um
ambiente presencial.

3º Os dois momentos: presencial e a distância devem ser conectados para
fornecer uma experiência de aprendizagem integrada.

Também é possível deﬁnir o Ensino Híbrido a partir da
integração entre diferentes áreas proﬁssionais e alunos, em
diferentes espaços e tempos. Esse conceito apresentado por
José Moran converge para a ideia de que a aprendizagem
acontece no espaço da sala de aula e também nos vários
espaços de convivência, inclusive os digitais.

“

“

Em relação aos recursos e às ferramentas,
Lilian Bacich aﬁrma que o

“Ensino Híbrido tem como foco a
personalização, considerando que os recursos
digitais são meios para que o estudante
aprenda, em seu ritmo e tempo, que possa
ter um papel protagonista e que, portanto,
esteja no centro do processo”.

Para saber mais

Michael Horn e
Clayton Christensen

Imagens: divulgação

José Moran e
Lilian Bacich

Lilian Bacich,
Adolfo Tanzi Neto e
Fernando de Mello Trevisani

Ok, o conceito do Ensino Híbrido está claro. Mas há uma
questão a ser respondida que está relacionada à interação
entre estudantes e professores. Neste cenário, os papéis
sofrem alterações se considerarmos ambientes tradicionais de
ensino, uma vez que a relação entre diferentes metodologias,
ambientes e ferramentas propõem aulas mais interativas e
colaborativas, exigindo mais autonomia dos estudantes.
O processo de ensino e aprendizagem deixa de ser centrado
no professor e passa a considerar os estudantes como foco
principal. Os diferentes recursos utilizados permitem e exigem
mais compartilhamento entre os pares, tornando as aulas
momentos mais participativos e dinâmicos.

Neste sentido, as tecnologias e metodologias
empregadas proporcionam ao estudante
controle de seu ritmo de estudos e ao professor
controle sobre o desempenho dos estudantes.

Michael Horn e Clayton Staker identiﬁcaram diferenças entre
escolas na forma de aplicação do Ensino Híbrido, e com isso,
chegaram a diferentes modelos. Destacamos aqui três
modelos considerados sustentados e que podem ser aplicados
considerando um contexto de encontros síncronos presenciais
ou on-line:

1.
Rotação por
estações
Neste modelo, a sala de aula (virtual ou presencial) é organizada
em grupos - chamados de estações de aprendizagem - cada
um com um objetivo de aprendizagem complementar, que
atende ao objetivo completo da disciplina ou projeto. A partir
da deﬁnição do objetivo de cada estação, os alunos irão passar
por todas as estações, consumindo os conteúdos apresentados
ou realizando as atividades propostas. O professor age como
um mediador, que acompanha o andamento das diferentes
atividades.

2.
Laboratório
rotacional
Aqui o professor divide os alunos em dois grupos: em um deles,
os alunos realizam atividades com o apoio de tecnologias
digitais - assistindo a vídeos, realizando quizzes ou outras
atividades selecionadas. Enquanto isso, o outro grupo
participa de um momento síncrono com o professor, que pode
explorar as questões abordadas no grupo assíncrono.

3.
Sala de
aula invertida
Neste modelo o professor seleciona materiais que o aluno
deverá acessar antes da aula síncrona (on-line ou presencial),
podendo ser textos, vídeos, experiências… e, quando os
estudantes estão reunidos com o professor no momento
síncrono, a interação acontece a partir deste conhecimento
prévio, realizando exercícios, debates, construindo projeto… e
tudo aquilo que envolve essa relação entre os pares ou entre os
pares e educadores.

Para
saber
mais
A Fundação Lemann desenvolveu
um vídeo que explica de forma
clara e objetiva o que é Ensino
Híbrido a partir das possibilidades
de integração das tecnologias
educacionais ao currículo escolar.

Neste episódio de podcast, as
instituições PORVIR e CIEB falam
sobre o que é o Ensino Híbrido e
de que forma esta abordagem
poderá ser importante para a
retomada às aulas presenciais.

Já sabemos que o ensino híbrido
pressupõe muito mais do que a
união entre aulas presenciais e
remotas. Neste artigo, Lilian
Bacich explora o papel das
tecnologias digitais para a
qualiﬁcação do Ensino Híbrido.

clique

clique

clique

Primeira
etapa
concluída!

Sabemos que estamos aprendendo muito neste período, e
que esse aprendizado vai permanecer e se fortalecer a partir
da qualiﬁcação de novos modelos educacionais. Mas várias
diﬁculdades ainda fazem parte do nosso dia a dia.
Para começar a nossa conversa, selecionamos um bate papo
entre a Joana e a Soﬁa. Vamos acompanhar?

Bom dia Soﬁa! Tudo bem por aí?
Vim aqui pq preciso de um help
Sei que o dia a dia das coordenações deve
estar uma loucura… Mas estou precisando
bater um papo!

Oi Profª. Joana! Bom dia!!

Por aqui tudo ótimo… realmente, uma
correria! Muitas mudanças… mas estou aqui
para conversar sempre que você precisar!

Que bom saber que posso contar contigo!
Vamos lá!
Meus alunos parecem desmotivados estou
frustrada com essa situação… tenho tido
diﬁculdade em garantir que eles façam os
exercícios e participem das aulas síncronas!

Entendo, Joana!
Me conta um pouquinho… como você tem
utilizado o momento de aulas síncronas?

Soﬁa, como estamos longe, faço aulas
expositivas e aproveito para corrigir
trabalhos e exercícios com eles!

Entendi...

Mas vou lhe dizer… tem sido difícil… eles
não têm perguntas, não abrem as câmeras,
não interagem entre si!

Alguns professores têm relatado
a mesma situação!
Parece brincadeira, mas estou sentindo falta
da “bagunça” da sala de aula!

Tenho uma sugestão pra você! Vamos
marcar um horário para conversarmos um
pouquinho sobre as possibilidades para os
encontros síncronos?
Tenho certeza que, juntas, podemos ter
algumas ideias!
O que você acha?

E aí?
Você já se viu em uma situação parecida com a da professora
Joana?
Os alunos não interagem… não abrem as câmeras, não fazem
bagunça!
Mas aﬁnal, quais são as possibilidades que os ambientes
virtuais para os encontros síncronos apresentam? Vamos,
juntos, explorá-las?

Ambientes
de interação
síncrona

Ao longo dos últimos meses os “encontros síncronos”
passaram a fazer parte do cotidiano (e vocabulário) dos
educadores. As aulas síncronas são aqueles momentos em
que todos participam juntos, durante o mesmo período, ou
seja, interagem em tempo real.
Mas cabe ressaltar que, em nossa prática docente presencial,
nossos encontros não deixam de ser “síncronos” aﬁnal,
estamos todos juntos, interagindo e compartilhando em um
mesmo ambiente.

CONCEITO DE SÍNCRONO:

Estamos juntos
e interagindo
em tempo real,
de forma
presencial
ou on-line.
Imagens: divulgação
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plataforma

tutorial

tutorial
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As principais plataformas utilizadas para as vídeo chamadas,
nas escolas, têm sido o Google Meet, Zoom e Microsoft Teams,
por isso selecionamos um tutorial sobre cada ferramenta para
você!

Atualmente, a forma mais utilizada para propor
os encontros síncronos têm sido as vídeo
chamadas. Quando falamos sobre elas, é
possível que nos remetemos à imagem de uma
aula expositiva, em que o professor fala,
apresentando seus slides aos estudantes, que
assiste à aula sem muita interação. Certo?
Vamos fazer uma pausa aqui e relembrar a
deﬁnição de Ensino Híbrido? A integração entre
diferentes ambientes consolida sua
importância para a qualiﬁcação do processo de
aprendizagem e do desenvolvimento da
autonomia dos estudantes. Dessa forma,
selecionar ou gravar vídeos para que os alunos
assistam, identiﬁcar atividades, propor textos
para leitura é fundamental para que o

estudante consuma o conteúdo de acordo com
seu ritmo.
Por outro lado, as possibilidades de interação
que o momento síncrono apresenta são muito
importantes… é o momento de estarmos juntos,
mesmo que longe! Então precisamos valorizar e
aproveitar essa oportunidade para estimular a
interação entre os estudantes e propor
diferentes dinâmicas e estratégias.

Por que estar junto com
os estudantes se a intenção
não é a interação?

Para expor o conteúdo,
não seria melhor gravar
um vídeo e enviar
para que eles pudessem
assistir no seu tempo?

“

“

Considero que auxiliar a comunidade
escolar (famílias, especiﬁcamente) a
compreender que um modelo de aula em
que crianças e jovens precisarão (se já não
estão) ﬁcar horas e horas na frente das
telas “assistindo” à exposição de um
professor não é a melhor forma de
desenvolvermos habilidades essenciais.
LILIAN BACICH
acesse

São muitas as alternativas de atividades para os momentos
síncronos. Pensando na necessidade de aproveitar da melhor
forma o tempo com nossos estudantes, preparamos algumas
dicas.

Vamos
explorar
juntos?

Que saudade de ver os alunos trabalhando juntos, não é mesmo? Compartilhando
ideias e produzindo projetos… As potencialidades dos trabalhos em grupo com
estudantes durante os encontros síncronos ainda têm sido pouco exploradas e essa é
uma potente estratégia para que eles aproveitem bem o tempo juntos.

DICA #1.
TRABALHO
EM GRUPO

Sabemos das vantagens que as atividades em equipe, realizadas pelos estudantes,
podem trazer: esta é uma forma de simular um cenário de “vida real”, em que eles
deverão gerir seus conﬂitos, planejar e acompanhar o andamento das atividades de
forma autônoma, distribuir tarefas de acordo com suas potencialidades, demonstrar
liderança e responsabilidade além de muitos outros aspectos fundamentais.
Porém, o que percebemos em alguns momentos é que os estudantes agem como
“coadjuvantes” nessas atividades em grupo e esta postura não é favorável para o
desenvolvimento das importantes e esperadas competências para o trabalho
colaborativo e para as relações interpessoais. Então, para atingir os resultados
esperados é fundamental avaliar alguns pontos:

Qual o objetivo
do trabalho
em grupo?

Em primeiro lugar é importante ter clareza sobre o objetivo da
atividade. Esta atividade realmente deve ser realizada em
grupo? Ela é estimulante e desaﬁadora para que o grupo se
sinta envolvido e engajado?
Propor um problema ou narrativa interessante, em que os
estudantes se sintam desaﬁados a participar, é um bom início.
No mesmo sentido, trazer elementos da “vida real” e do
contexto destes estudantes ajuda a envolvê-los em situações
que estes percebem como relevantes.

Os estudantes escolherão as equipes? Ou será deﬁnida pelo
professor?
Este é sempre um ponto de discussão!

Qual será
a composição
dos grupos?

Então vamos reﬂetir!
Um dos objetivos do trabalho em grupo é que os estudantes
“se completem”. Os integrantes dos grupos devem ter
diferentes características e domínio sobre o conteúdo. Dessa
forma, aqueles que são ótimos em “frações” poderão auxiliar
aqueles que têm mais diﬁculdades… da mesma forma, um
estudante com muita habilidade de comunicação poderá
qualiﬁcar um grupo com seu domínio sobre a construção de
apresentações.

Mas como garantir que
essas diferentes habilidades sejam
efetivamente exploradas?
1º O grupo deve ser formado pelo educador, compreendendo os diferentes perﬁs dos estudantes.
2º É necessário que haja deﬁnição de papéis: o líder do grupo, o responsável pelos registros, o responsável pela
pesquisa… isso será avaliado pelo professor de acordo com cada projeto. E olha que legal: esses papéis podem
mudar em diferentes etapas do projeto! Assim, todos terão a oportunidade de se “experimentar” nas diferentes
atividades.

“

“

“Queremos ter o máximo de diversidade em nossas equipes para garantir que uma ampla
gama de habilidades, opiniões e experiências pessoais possam entrar em jogo durante as
deliberações da equipe [...] As equipes selecionadas pelos alunos costumam ser muito
homogêneas e isso pode facilmente levar a comportamentos de “pensamento de grupo”,
uma vez que os colegas de equipe selecionada pelos alunos costumam ser muito
semelhantes em experiências culturais, educacionais e de vida. Essas equipes selecionadas
por alunos podem não ter a gama diversiﬁcada de talentos e experiências de que precisam
para ter sucesso com aqueles problemas complicados.”

FONTE: TBL Learn

acesse

Você conhece o TBL - Team Based Learning?
Essa é uma metodologia ativa que pretende desenvolver competências e solucionar problemas por meio da constituição de equipes de alta performance. Vale a
pena acessar o site da organização TBL Learn para conhecer mais!

Realizar uma apresentação em Power Point com 10 slides e modelo prédeﬁnido que responda à pergunta X (e ponto ﬁnal!).

Quais
são os
resultados
esperados?

Quantas vezes apresentamos um trabalho aos estudantes e
delimitamos as possibilidades de resultados esperados, não é
mesmo? Mas para que um grupo de estudantes se sinta
engajado a buscar a solução para aquele desaﬁo, o
interessante é que eles possam, também, chegar a resultados
diferentes, explorando, dessa maneira, suas potencialidades,
diferentes habilidades e buscando formas alternativas de
apresentação.
Gravar vídeos, editar um podcast, realizar entrevistas, um
mural de fotos… ufa! São tantas possibilidades! Então, por que
não deixar que eles usem a imaginação e apresentem seus
resultados de diferentes formas? Temos certeza que você pode
se surpreender com os resultados!

Você sabia que o Zoom
possui uma função
especíﬁca para o trabalho
em pequenos grupos?
Usando este recurso você
pode gerenciar todos os
grupos, determinar
permissões, tempo de
trabalho e muito mais!

Imagens: divulgação

O Google Meet também
apresenta possibilidades
para trabalho em grupo!
Convidamos você a conhecer
a extensão Google Meet
Attendees & Breakout
Rooms.

Neste vídeo, o professor
Washington Lemos, do Canal
Educanvas, apresenta
algumas dicas sobre a
realização de trabalhos em
grupo em ambientes on-line.

DICA #2.
TRABALHO
COMPARTILHADO

Ok, os alunos estão em grupos… mas cada um trabalhando no
seu arquivo, daí salvam uma versão diferente, perdem uma
parte… uma verdadeira confusão!
Para resolver isso, uma ótima estratégia é utilizar ferramentas
que permitam trabalhar de forma compartilhada, ou seja,
todos contribuem para a construção do documento de forma
síncrona.
O trabalho compartilhado acontece independente do
ambiente - físico ou virtual - e será uma importante ferramenta
para a vida proﬁssional de todos os estudantes. Por isso,
qualiﬁcar o uso da tecnologia para que esteja a nosso favor é
fundamental.
Podemos usar essas ferramentas de várias formas:

Produzir um texto ou apresentação de
forma colaborativa, acompanhando
as mudanças e construções feitas por
todos? Isso é possível por meio do uso
do Google Docs ou Google
Apresentações, ferramentas
gratuitas oferecidas pelo Google.
Neste vídeo do Canal Ampliﬁca você
acompanha uma dica de construção
de uma tabela de leitura pelos alunos
de forma compartilhada.

Sente falta de “escrever no quadro”? E
se você puder convidar os alunos para
co n s t r u i r o co n te ú d o d e fo rm a
compartilhada? Gostou da ideia?
Então você tem que conhecer o
Jamboard, um quadro branco
interativo em que todos os estudantes
podem contribuir para a construção
das telas ao mesmo tempo!
Neste vídeo do Canal Sora me Ajuda
vo cê te m a ce s s o a u m t u to r i a l
completo desta potente ferramenta!

Um mapa mental é uma ferramenta utilizada para organizar,
memorizar ou analisar um conteúdo em especíﬁco. Sua
estrutura foi pensada especialmente para facilitar o
aprendizado e administração da informação.
Desenvolvido pelo britânico Tony Buzan, o método tem como
maior diferencial o fato de organizar as informações de
maneira harmônica com os processos cognitivos: isso signiﬁca
que o mapa mental dispõe o conteúdo da mesma maneira que
ele é entendido pelo nosso cérebro, fortalecendo as sinapses
neurais.
Fantástico, não é mesmo? Mais fantástico ainda é poder
utilizar de forma compartilhada, então convidamos você a
conhecer o Goconqr!

Infográﬁcos podem ser deﬁnidos como uma forma de
representação que une textos e elementos não verbais, como
imagens, ícones, sons, vídeos e tudo aquilo que o autor julgar
relevante para transmitir uma mensagem.
Essa é uma boa estratégia para resumir conteúdos complexos,
uma vez que combina diferentes elementos e pode ser
adaptado de acordo com o público-alvo, tornando uma leitura
atrativa e mais descontraída. Um aspecto importante é a
contundência de informação: os dados são transmitidos de
formas diferentes, permitindo um reforço ao conteúdo que é
objeto daquele documento.
Você acha que criar bons infográﬁcos é tarefa exclusiva para
designers? Pois bem! O Canva permite que professores e
alunos trabalhem compartilhando projetos em um ambiente
simples e intuitivo!

DICA #3.
SOCIALIZAÇÃO
NA EDUCAÇÃO

DICA #3.
SOCIALIZAÇÃO
NA EDUCAÇÃO
Uma questão pouco explorada neste contexto são as conversas livres entre os alunos. Sabe aquele bate-papo
entre as aulas e na hora do recreio? As notícias sobre as famílias, os amigos, os ﬁlmes e as séries a que eles têm
assistido…
Na infância e na adolescência, o espaço da escola tem um papel de socialização muito importante, pois
compartilhar gostos, experiências e histórias é fundamental para o desenvolvimento da pessoa nessa etapa.
Então, separar alguns minutos do encontro síncrono para que os alunos apenas “batam papo” pode ser muito
potente para que eles se sintam à vontade e participem das atividades propostas.

Sobre este aspecto, vamos destacar duas competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC):
Competência 9
“Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conﬂitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo
o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de
grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer
natureza.”

Competência 10
“Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, ﬂexibilidade, resiliência e determinação,
tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.”
FONTE: BNCC

Clique para acessar a BNCC completa
acesse

A pesquisadora Maria Letícia Barros Pedroso, em entrevista à Nova Escola aﬁrmou que

“A relação entre pares nos faz pessoas. Nós não somos seres isolados,
não construímos identidade sem os outros, sendo eles próximos
ou distantes. É um direito da criança conviver com outras crianças e adultos”.

Não deixe de acessar o artigo “Socialização na Educação infantil: o
que acontece quando uma criança encontra a outra”. Você vai
encontrar muitas dicas e elementos que demonstram a importância
da socialização neste momento.
acesse

Joana, vários professores têm nos contado experiências sobre
diferentes estratégias para os encontros síncronos!
Um professor me contou ontem uma experiência muito legal
que eu quero compartilhar com você!
Vou lhe mandar um áudio para explicar melhor, ok?

Conversando sobre esses assuntos, a professora Soﬁa
contou para a Joana uma experiência compartilhada por
outro professor:

Ótimo Soﬁa!! Muito legal! Já tive várias ideias e logo
logo vou colocar em prática
Mas tem outra questão me angustiando…

Cansei das aulas em PPT - só slides sempre… parece
que os alunos nem olham mais.
Você tem alguma dica de outros recursos para produzir
conteúdos em outros formatos?
Claro Joana!!
Tem tantas possibilidades… podcasts, animações, ebooks, infográﬁcos...

Produção e
curadoria de
conteúdo
digital
Em algum momento no passado, para ter acesso a um
conteúdo dependíamos de longas visitas e buscas em
bibliotecas, o que para muitos podia ser inacessível. Com isso, o
conteúdo transmitido pelo professor em aula era a verdade
absoluta - ele era a única fonte e forma de acesso a
informações. Os tempos mudaram e hoje conseguimos buscar
informações de forma ágil, na palma da mão!

Então, se uma aula sobre “República Velha” também está disponível on-line, com muita qualidade, qual é o
papel do professor em um contexto em que expor o conteúdo não é mais uma atividade restrita ao ambiente de
sala de aula?
Ok, sabemos o que você está pensando: mas nem todo o conteúdo que está disponível on-line tem qualidade.
Pode haver incorreções, questões importantes não abordadas, viés de interpretação do locutor… e é justamente
aqui que apontamos um papel fundamental do professor (dentre tantos outros!).
O professor, que domina o conteúdo e sabe o objetivo a ser alcançado a partir daqueles elementos, tem um
papel fundamental de CURADOR! Um professor de história saberá, melhor do que ninguém, identiﬁcar quais
são os melhores vídeos no youtube, episódios de podcast, infográﬁcos, sites… para que o conceito de “República
Velha” seja efetivamente compreendido pelo estudante, considerando o nível de ensino e necessidades
especíﬁcas de cada período.

Curadoria
na educação?
“A curadoria tem um papel fundamental na economia dos
recursos educacionais digitais tendo em vista que ela
possibilita valorar, dentro da vasta abundância de materiais
atualmente disponíveis, aqueles que são mais relevantes a
partir da consideração de um conjunto de critérios
previamente deﬁnidos e que normalmente estão relacionados
a determinados contextos especíﬁcos. A ideia básica do
processo de curadoria é conseguir selecionar, avaliar,
o rg a n i z a r, a d m i n i s t ra r e co m pa ra r o s co n te ú d o s e
funcionalidades dos recursos educacionais digitais de maneira
que eles possam ser utilizados e compartilhados dentro das
comunidades que possuem interesse nos mesmos”.
CIEB Estudos - Centro de Inovação para a Educação Brasileira
acesse

Imagens: divulgação

Além disso, a reﬂexão e a compreensão efetiva sobre o
conteúdo abordado não se encerram no material externo
a ce s s a d o p e l o e s t u d a n te . O p ro ce s s o d e e n s i n o e
aprendizagem é muito mais amplo: as metodologias e
ferramentas utilizadas para garantir a compreensão e a
aprendizagem são elementos inerentes ao papel do professor.
Dessa forma, a seleção - CURADORIA - de materiais é uma das
etapas. Fundamental, sim, mas incompleta sem que haja a
intencionalidade sobre esta seleção.

Perguntas que você deve fazer na hora de selecionar materiais
É bom?
Veracidade, precisão, apresentação equilibrada de ideias e
nível
de detalhes.
Dáapropriado
feedback
e se adapta ao estudante?
Dá feedback e se adapta ao estudante?
Conteúdo adaptativo ou feedback impulsionado pela
navegação
do estudante.
Dá feedback
e se adapta ao estudante?

O design é adequado?
Conteúdo adaptativo ou feedback impulsionado pela
navegação
do estudante.
Dá feedback
e se adapta ao estudante?

É acessível?
Conteúdo adaptativo ou feedback impulsionado pela
navegação
do estudante.
Dá feedback
e se adapta ao estudante?

Serve para meu objetivo?
Alinhamento entre objetivos de aprendizagem, atividades,
avaliações
e características
turma.
Dá feedback
e sedaadapta
ao estudante?

É motivador?
Capacidade de motivar e interessar uma população
identiﬁcada
de alunos.e se adapta ao estudante?
Dá feedback

É fácil de usar e acessar?
Facilidade de navegação, qualidade da interface do usuário e
dos
recursos.
Dá
feedback e se adapta ao estudante?

Posso reutilizar?
Capacidade de usar em diversos contextos de aprendizagem e
com
alunos
de diferentes
origens.
Dá
feedback
e se
adapta ao estudante?

FONTE: Leacock, T. L., & Nesbit, J. C. (2007). A Framework for Evaluating the Quality of Multimedia Learning Resources. Educational Technology & Society, 10 (2), 44-59.

Produtores
de conteúdo
Há outro aspecto importante a ser considerado: nós,
professores, também somos PRODUTORES DE CONTEÚDO!
Sempre ﬁzemos isso… em nossas aulas, apresentações,
roteiros, avaliações, projetos… Mas este novo contexto em que
estamos inseridos nos trouxe um dilema.
Como competir com conteúdos mega produzidos? Canais de
Youtube, séries, livros, podcasts, animações… Será que
podemos nos aproximar disso? Será que o design não deve ser
um aliado dos professores?
Podemos utilizar esses recursos multimídia para nos
aproximarmos dos estudantes, dos nossos pares... da
sociedade?

Videoaulas
Videoaulas são conteúdos em formato de vídeo, disponíveis de
forma assíncrona.
As videoaulas disponíveis em canais especíﬁcos ou criadas
pelos educadores estão em alta! Com certeza temos muito
conteúdo legal e de qualidade disponível na internet!
Se a intenção de compartilhar o conteúdo naquele momento
não exige a interação entre os alunos, por que não apostar em
enviar as videoaulas como atividade assíncrona? Depois, vocês
podem realizar os debates e projetos a partir do conteúdo,
quando estiverem juntos!

Podcast
Podcasts são áudios, de variadas temáticas, que podem ser
ouvidos no momento em que desejar, além de serem
reproduzidos em diferentes dispositivos.
Os podcasts têm uma característica muito interessante: por
serem arquivos de áudio podem ser consumidos em
diferentes momentos: enquanto fazemos atividades físicas,
organizamos nosso quarto ou escritório, cozinhamos… e isso
deve ser considerado!
Você pode propor conteúdos para que o estudante tenha um
“descanso” das telas. Mas para isso, lembre-se! É importante
que o assunto seja abordado de forma objetiva e seja
interessante para prender a atenção do ouvinte.

E-books
E-books são livros digitais, que ampliaram o acesso e as
possibilidades dos livros.
Em sala de aula, os e-books são uma ferramenta interessante.
Podemos selecionar conteúdos disponíveis on-line e montar
um e-book com os principais tópicos, links e informações para
que os alunos tenham acesso. Assim, o estudante terá um
“repertório” completo para explorar.
O e-book pode explorar todo o potencial da comunicação
multimídia: como este documento será acessado em
computadores, celulares ou tablets, além do conteúdo em
texto é muito interessante apostar nos hyperlinks o que
permite direcionar para páginas e conteúdos
complementares! Uma excelente forma de exercitar a
curadoria!

insight!
Aqui vai o primeiro insight!
Precisamos nos apropriar de novas linguagens multimídias, que se
referem às informações apresentadas em diferentes formatos (textos,
imagens, gráﬁcos, áudios, vídeos, animações…). Assim como novas
tecnologias e metodologias, estas linguagens de produção de conteúdo
estão presentes em nosso dia a dia e foram sendo modiﬁcadas com a
sociedade.
O que não podemos é ignorar e agir como se o “jogo estivesse vencido”.

!

VAMOS CONHECER ALGUMAS DICAS?
Acreditamos no potencial destes recursos para aproximar os
estudantes das mais diferentes áreas. Mas será que é possível ensinar
a Teoria da Relatividade Restrita de Einstein usando super heróis? Ou
compreender a Guerra na Síria de uma forma simples em um Canal
do Youtube? Ou mesmo compreender regras de acentuação com
paródias de músicas nacionais?
Claro que sim!

NERDOLOGIA
O Átila Iamarino, autor do canal Nerdologia, faz uma
comparação entre alguns dos principais super heróis dos
quadrinho - Flash, Hulk e Super Homem para explicar a relação
entre a velocidade e a força! Quer saber qual deles teria o soco
mais forte? Então não deixe de assistir ao episódio!

acesse
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NOSTALGIA

Os conﬂitos na Síria são muito complexos. Questões culturais,
religiosas, políticas e territoriais estão envolvidas e devem ser
compreendidas em sua totalidade. Em um dos episódios do
Canal Nostalgia, Felipe Castanhari explica o conﬂito de forma
simples e atual! Além desse, vários outros episódios contam
sobre personagens importantes da história, ciências, cultura
pop e muito mais!

acesse
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PORTUGUÊS PARA
DESESPERADOS
O português tem muitas regras não é mesmo? Temos um
desaﬁo: você sabe todas as regras para o uso da vírgula? Não?
Então corre no canal Português para Desesperados, da
professora Carol Mendonça e conheça a paródia da música
"Paradinha", da Anitta. Mas já se prepara: você não vai
conseguir tirar a música da cabeça.

acesse
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well,
well,
well...

Já sabemos que somos curadores e produtores de conteúdos e que podemos nos aproximar
utilizando uma linguagem multimídia. Mas como explorar isso também com nossos
estudantes? Aﬁnal… eles também precisam aprender a se comunicar de forma efetiva.
O conhecimento técnico, se não for bem comunicado, perde força e não alcança quem precisa
ser impactado!
Então por que não propor que os estudantes também utilizem estes recursos?
Como integrar estes conhecimentos aos nossos processos avaliativos?
- Já pensou em um grupo de estudantes realizando uma campanha de conscientização na
população sobre conteúdos abordados em sua disciplina?
- Ou produzindo materiais para alunos de outros níveis de ensino?
- Ou até mesmo apresentando novas tecnologias para proﬁssionais já formados?

“As crianças adoram fazer vídeo e a escola precisa incentivar o
máximo possível a produção de pesquisas em vídeo pelos
alunos. A produção em vídeo tem uma dimensão moderna,
lúdica. Moderna, como meio contemporâneo, novo e que
integra linguagens. Lúdica, pela miniaturização da câmera,
que permite brincar com a realidade, levá-la junto para
qualquer lugar. Filmar é uma das experiências mais
envolvente tanto para as crianças como para os adultos”. (1)

professor
conectado!
da RSB-ESCOLAS

1. MORÁN, J. M. O vídeo na sala de aula. Revista Comunicação
e Educação, São Paulo, n.2, p. 27-35, jan/abr. 1995.
DISPONÍVEL EM
http://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/36131/38851

!

insight 2
Chegamos então ao segundo insight!
Vamos qualiﬁcar as entregas de nossos estudantes? Possibilitar que eles
experimentem estes ambientes e plataformas, compreendam e escolham
aquele meio que for mais pertinente?

AMEI
conhecer essas possibilidades de recursos
multimídia para as aulas! Confesso que já uso muitas
coisas…mas tem muito ainda a explorar!!
https://www.youtube.com/watch?v=RnGmHPAQwX0

É verdade… tem muitas possibilidades, não é mesmo?
Inclusive, olha que legal esse vídeo que eu recebi.
São algumas dicas para realizar avaliações de
aprendizagem dos alunos por meio da produção de vídeos!

Eu achei fantástico!
Ótimas dicas! Já vou testar algumas!
Ah!! Mais uma coisa… achei tantas possibilidades de
plataformas para criação de conteúdo que ﬁz um
levantamento de alguns tutorias, vou lhe enviar para
que você compartilhe com outros professores, ok?

Links das plataformas e tutoriais

Imagens: divulgação
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tutorial

tutorial

Metodologias

Este período de ensino remoto nos fez repensar sobre nossa prática
docente. Formas de relacionamento e condução das atividades que antes
faziam parte de nosso cotidiano já não puderam mais ser seguidos. Uma
série de aulas expositivas, em que o estudante não foi envolvido como um
sujeito protagonista, mostraram-se ineﬁcazes neste ambiente de ensino
remoto. Essa situação foi evidenciada pelos relatos das câmeras desligadas
e dos estudantes pouco participativos.

De certa forma, esse período não trouxe somente a necessidade de
adaptação de nossas aulas para o modelo on-line, também nos fez pensar
sobre as necessidade de mudança quando os encontros presenciais
voltarem.

Essas reﬂexões sobre as necessárias mudanças acontecem há bastante tempo: foram muitos os pensadores
que, à sua própria maneira, colocaram que muito do que a escola fazia já não era mais necessário,
especiﬁcamente as atividades que não demandam o diálogo entre professor e estudantes e entre estudantes.
Para Paulo Freire, o processo de construção de conhecimento não pode ser restrito às paredes (ou câmeras!) da
sala de aula. As experiências de aprendizagem devem ser motivadoras e, para isso, devem despertar
curiosidade e interesse real do estudante. Nesse sentido, ao transpor as barreiras da sala de aula, o estudante
compreende os conceitos de forma concreta, percebendo-os em sua realidade. A partir dessas situações mais
dinâmicas e mais ativas de aprendizagem, o processo educacional torna-se, efetivamente, transformador.
Umberto Eco, por sua vez, compreende que o papel das instituições educacionais é ensinar os aprendizes a
trabalharam juntos, promovendo a socialização e interação entre sujeitos e a sociedade.

Tecnologias
na educação
Em relação à inserção das tecnologias na educação, Juan
Ignácio Pozo, sugere que estas podem dar suporte para tudo o
que é repetitivo e nos alçar a uma nova cultura de
aprendizagem. Pierre Lévy propõe que qualquer assunto que
os professores possam apresentar aos alunos em sala de aula, é
passível de ser localizado na Internet com diversas formas de
representação e em diferentes níveis de aprofundamento, o
que demonstra a necessidade de pensar estratégias para a
relação desse assunto ao conteúdo abordado em nossas
disciplinas.

Paulo Freire
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Pierre Levy

Humberto Eco

Juan Ignácio Pozo

Os espaços de aprendizagem, sejam eles presenciais ou on-line, síncronos ou assíncronos, são lugares de
diversidade - diferentes culturas, construções familiares, formas de percepção sobre os assuntos, referências,
histórias de vida... Mas você já pensou o quanto dessa diversidade pode ser aproveitada? O quanto o potencial
dos estudantes pode ser estimulado no processo de ensino e aprendizagem por meio de sua participação
ativa?
O conceito de metodologias ativas surgiu com a intenção de atuar no desenvolvimento de práticas educativas
centradas no estudante. Ou seja, o foco das metodologias ativas não está no professor ou nos conteúdos que
devem ser ensinados para se “vencer uma grade curricular”, mas sim no desenvolvimento da construção do
conhecimento do estudante e na sua autonomia em relação à sua própria aprendizagem.
Um aspecto muito interessante a ser pontuado: esta compreensão sobre as metodologias ativas está em
sintonia com a BNCC, que pretende propor uma educação centrada no desenvolvimento de competências e
habilidades orientada à formação integral dos estudantes.

Conceitos de
metodologias
ativas

Metodologias ativas são “[...] atividade de
engajamento interativo que envolve
estudantes em atividades heads-on
[sempre] e hands-on [geralmente] que
geram um retorno imediato através de
discussões com colegas e professores.”

Richard Hake, Professor do
Departamento de Física - Universidade
de Indiana (EUA)

Conceitos de
metodologias
ativas

“Metodologias ativas valorizam a
participação efetiva dos alunos na
construção do conhecimento e no
desenvolvimento de competências,
possibilitando que aprendam em seu
próprio ritmo, tempo e estilo, por meio de
diferentes formas de experimentação e
compartilhamento, dentro e fora da sala
de aula, com mediação de docentes
inspiradores e incorporação de todas as
possibilidades do mundo digital.”
Lilian Bacich e José Moran, Livro
Metodologias Ativas para uma
Educação Inovadora

A partir das principais deﬁnições, é possível identiﬁcar alguns elementos que auxiliam na compreensão das
metodologias ativas:
A principal característica é a inserção do estudante como agente principal, ou seja, o responsável por sua
aprendizagem.
Foca o processo de ensinar e aprender buscando a participação ativa de todos os envolvidos, considerando a
realidade em que estão inseridos. O estudante deve estar efetivamente engajado para que o processo de
aprendizagem ativa ocorra!
O feedback permanente é necessário para que alunos e professores acompanhem e avaliem o andamento da
aprendizagem, realizando os ajustes necessários no método escolhido a ﬁm de garantir a melhor compreensão
por todos.
Para compreender esses elementos na prática é interessante conhecer algumas metodologias. Selecionamos
para este e-book o Peer Instruction e a Sala de Aula Invertida, metodologias que apresentam uma forte
relação entre si e o Ensino Híbrido.

Vamos
explorar?
Com o foco no trabalho colaborativo, o Peer Instruction pode
ser compreendido como uma metodologia de “Instrução
entre pares”. Nela, os estudantes são incentivados a se
ajudarem na compreensão dos conceitos da aula e, depois, são
auxiliados pelo professor no aprimoramento destes conceitos.
Mas como aplicar o Peer Instruction?

Sala de aula
invertida?
Comece pela Sala de Aula Invertida!
Imagine como é uma sala de aula tradicional considerando a
sequência de atividades realizadas. Provavelmente você
pensou em algo como: responder à chamada, assistir à aula,
copiar as explicações do quadro, copiar e responder às
atividades. Podemos lembrar também de alguns momentos
em que os estudantes apresentam trabalhos ou realizam
atividades avaliativas. Buscando uma transformação nesse
cenário, considerando a necessidade de um papel mais ativo
do estudante, vamos compreender o funcionamento da Sala
de Aula.

Conceito
CONCEITO DE SALA DE AULA INVERTIDA:
A Sala de Aula Invertida consiste em planejar trilhas de
aprendizagem compostas por materiais em diferentes
formatos e níveis de complexidade, para que sejam acessados
pelos estudantes em outros momentos, que não os de
interação síncrona. Nesta metodologia, os momentos em que
estamos juntos devem ser ricos em interação, priorizando o
convívio e valorizando a potência cognitiva inerente ao “estar
juntos”.

Com a intenção de mudar as práticas da sala de aula, esta metodologia ativa orienta os estudantes a realizarem
atividades para aproximação com o conteúdo a ser estudado - leitura de textos, compreensão dos conceitos
técnicos, acompanhamento de aulas expositivas (gravadas) antes da aula, acompanhamento de experiências
ou outras atividades propostas pelo educador.
Assim, o momento síncrono é utilizado para realizar atividades, tirar dúvidas, debater casos e situaçõesproblemas, resolver desaﬁos e avançar em produções colaborativas. Essas atividades tornam o encontro mais
dinâmico e produtivo. Neste momento vale usar a criatividade: realizar atividades práticas, experimentos,
desenvolver projetos, debates… ou seja: atividades que envolvem a participação ativa dos estudantes!

Soﬁa!! Fiquei com uma dúvida...

Se a sala de aula invertida pressupõe encontros
presenciais x momentos de estudo individual,
como ﬁca o contexto de ensino remoto?

Oi Joana! Excelente questão.
Vamos lá: as atividades que envolvem a
interação entre os colegas não necessariamente
devem ser realizadas em espaços físicos
síncronos!
Também podem ser desenvolvidas em
tempos de distanciamento social, de forma
remota, por meio da realização dos estudos,
leituras, atividades e pesquisas pelos
estudantes, de forma autônoma e assíncrona,
para a posterior interação para socialização e
desenvolvimento da aula, de forma síncrona
on-line.
É sempre importante reforçar: "estar juntos"
se aplica tanto aos espaços
físicos/presenciais quanto aos espaços
virtuais!

As duas principais vantagens da sala de sula invertida são:
- Possibilitar que o aluno se concentre na aproximação com os
conceitos a serem trabalhados de forma individual, tomando
notas e fazendo apontamentos sobre dúvidas ou ideias;
- Aproveitar o momento presencial ou síncrono da aula para
tirar suas dúvidas, exercitar o que aprendeu e resolver desaﬁos.

Imagens: divulgação

Neste vídeo o professor Washington Lemos, do Canal EduCanvas, fala
sobre a Sala de Aula Invertida e como esta mudança simples e profunda
pode ressigniﬁcar seu processo pedagógico!

Clique e assista

Portanto, aqui vão algumas dicas para você explorar ao máximo a Sala de Aula Invertida:
Explore diferentes gêneros textuais: vídeos, podcast, imagens, além de textos escritos. Cada gênero
diferente irá contribuir com suas próprias características na compreensão de determinado tema ou conceito.
Oriente seus alunos a tomarem notas ou criarem mapas mentais. A sistematização dos conceitos irá
auxiliar na compreensão do conteúdo estudado.
Crie momentos para o diálogo e para que os estudantes possam explicitar suas dúvidas, descobertas,
aprendizagens, expor suas opiniões e debater sobre os conceitos explorados.
Utilize os momentos síncronos (presenciais ou on-lines) para a realização de diferentes tipos de
atividades, tanto individuais quanto coletivas e colaborativas.
Com esse tema de casa - leitura prévia - feito, os momentos de interação síncrona podem ser muito mais
produtivos com o Peer Instruction! Veja só:

Peer instruction
Por meio do Peer Instruction, ou instrução por pares, é possível criar uma dinâmica em que todos os estudantes
participam do processo - o que gera engajamento - e aprendem uns com os outros. Basicamente, permite criar
uma estrutura de aprendizagem que envolve o acesso e manuseio de materiais antes do encontro síncrono
(presencial ou não) e, quando professor e estudantes estão juntos, retomamos elementos centrais dos
materiais disponibilizados e realizam um pequeno teste interativo para veriﬁcar a compreensão da turma sobre
aquele tópico.
“A Instrução por pares envolve os alunos durante a aula por meio de atividades que exigem que cada aluno
aplique os conceitos centrais apresentados e, em seguida, explique esses conceitos aos outros alunos. Ao
contrário da prática comum de fazer perguntas informais durante uma aula, que normalmente envolve
apenas alguns alunos altamente motivados, o processo de questionamento mais estruturado do Peer
Instruction envolve todos os alunos da classe.”
Eric Mazur e Catherine Crouch

O método foi desenvolvido por Eric Mazur, professor de física
da Universidade de Harvard em 1991. Ele percebeu uma grande
desmotivação de seus estudantes frente aos complexos e
desaﬁadores cálculos apresentados no início do curso. Foi
então, que desenvolveu a instrução em pares:

No início da aula, o professor utiliza alguma estratégia para que os alunos respondam a perguntas sobre o tema
da leitura prévia. Pode ser um formulário do Google, um sistema de cartões, um jogo, levantar a mão etc.
Com base nos acertos da turma, o professor realiza uma proposta de atividade:
Até 30% de acertos - É necessário revisar os conteúdos do tema.
30 a 70% - Os estudantes realizam a discussão sobre o tema entre pares. Em seguida é realizada uma nova
sondagem.
Acima de 70% de acertos - O professor faz uma explanação, enquanto conclusão, sobre o tema e segue
para um novo tópico da aula.
Ao propor a discussão entre os pares, poderemos estimular a argumentação, o pensamento crítico e a
sistematização das ideias, além de tornar a aula muito mais interessante e motivadora! Cabe destacar:
ferramentas de interação síncrona on-line como Zoom e Meet permitem trabalhos em grupo!

Para
saber
mais

Vídeo
Peer Instruction:
A Revolução da
Aprendizagem Ativa

Artigo
Peer Instruction:
Ten years of experience
and results

Imagens: divulgação

Livro
Peer Instruction:
A Revolução da
Aprendizagem Ativa

Que legal… não conhecia a relação entre essas
duas metodologias!

Pois é… juntas elas podem ser muito mais potentes!
E o legal é que elas são ótimas para momentos
presenciais ou a distância

Estou pensando aqui… outra estratégia que podemos utilizar
e que pode ajudar no engajamento dos estudantes é o uso de
jogos… ou gamiﬁcação?

Tenho muita dúvida sobre esses conceitos...

Será que tem relação com as metodologias ativas?

Você tem razão Joana!!
Parece que essas são estratégias muito próximas…
o que você acha de explorarmos um pouco mais?

Adorei a ideia

Jogos e
gamiﬁcação
Engajamento dos Estudantes - Aprendizagem Baseada
em Jogos e Gamiﬁcação
Vamos falar a verdade: quem não gosta de um bom jogo,
não é mesmo?
Baralho, dominó, jogo da memória, jogo da velha… E isso sem
falar nos videogames e nos jogos dos smartphones! O fato é
que os jogos - e as brincadeiras em geral - fazem parte da
vida de todas as pessoas, aﬁnal, todos fomos crianças um dia.
Brincar e jogar fazem parte de quem somos e do que
gostamos de fazer. Por que, então, não levar isso para a sala
de aula?

Utilizar os jogos - e os games eletrônicos - enquanto recursos pedagógicos pode ser uma importante
estratégia de engajamento e motivação dos estudantes, contribuindo para a sua aprendizagem.
Agora, se você estiver pensando “como é que um game pode contribuir com a minha aula?”, há algumas coisas
sobre as quais precisamos conversar:
A primeira coisa que precisamos saber sobre os games (nos seus diferentes formatos) é que eles são complexos
e difíceis. A cada fase é exigido do jogador novos níveis de habilidade e a resolução de problemas cada vez mais
desaﬁadores. E veja só! Esses desaﬁos podem estar relacionados ao conteúdo da sua aula!
Os games possibilitam repensar o erro na aprendizagem. Pense comigo, quando um jogador erra e seu avatar
morre em um jogo, ele recebe uma nova vida e uma nova chance de resolver aquele desaﬁo, mas, desta vez, ele
irá resolver de uma forma diferente, pois sabe que se ﬁzer tudo igual o resultado será o mesmo.

Ouça o Podcast
E o mais óbvio: os jogos são divertidos! Aprender pode ser uma
atividade divertida e prazerosa, aumentando o nível do
engajamento e contribuindo para a obtenção de resultados
melhores quanto à aprendizagem de cada estudante.

PAPO DE EDUCADOR
BRINCAR NÃO É (APENAS)
COISA DE CRIANÇA A LUDOPEDAGOGIA

Não sabe por onde começar? Temos algumas sugestões
para você:
Comece com os jogos que você já conhece, adaptando o
conteúdo do jogo de acordo com os objetivos da sua disciplina.
Nesse caso, vale usar o jogo da memória, um dominó e o que
mais você achar interessante para o seu objetivo.
Uma dica bônus: Uma ideia interessante é usar a “rotação por
estações” para aplicar uma aula com jogos, pois, nesse modelo,
uma das estações será o jogo e você conseguirá trabalhar e
observar grupos menores interagindo, avaliando com mais
facilidade se os objetivos estão sendo alcançados com o jogo
proposto.
Explore as narrativas dos games! Há muitos jogos que trazem
em suas narrativas informações reais, dados históricos e

exploram locais reais do presente e do passado. Por exemplo, a
franquia de jogos Europa Universalis apresenta conteúdos
históricos sobre a Idade Média, e detalha temas como as
expansões marítimas, as conquistas e administração de
impérios e o desenvolvimento da Igreja Católica.
Utilize os jogos para alcançar objetivos mais amplos com seus
estudantes, resolvendo situações que envolvam o raciocínio
lógico-matemático, o uso da linguagem e o pensamento
criativo. Mesmo que estes não sejam “conteúdos” da sua
disciplina, realizar desaﬁos que desenvolvem essas
habilidades pode ser algo positivo para a aprendizagem dos
estudantes, contribuindo com a construção do conhecimento
em diferentes áreas.
As possibilidades não se esgotam aí! Podemos trabalhar
também com a GAMIFICAÇÃO!

“

“

“Gamiﬁcação é a utilização de
mecânica, estética e pensamento
baseados em games para engajar
pessoas, motivar a ação, promover a
aprendizagem e resolver problemas”.
Karl Kapp

Dicas de leitura:
Luciane Maria Fadel e outros
organizadores
Gamiﬁcação na Educação

Karl Kapp
Jogar para Aprender: Tudo o que
você precisa saber sobre o design
de jogos de aprendizagem eﬁcazes

A gamiﬁcação se difere do uso de jogos por ser uma
estratégia que utiliza elementos dos jogos em situações que
não são um jogo - as aulas, por exemplo. Em outras palavras,
estamos gamiﬁcando nossas aulas quando criamos contextos
em que os estudantes são motivados a realizar desaﬁos,
quando organizamos um mecanismo de pontuação vinculado
a um sistema de feedback e deﬁnimos um objetivo claro a ser
atingido nessa estratégia.
Para entender melhor, veja uma alternativa para a utilização da
gamiﬁcação em contextos de ensino e aprendizagem:

Você pode começar criando uma história que será o
ponto de partida dos desaﬁos que seus estudantes irão
realizar. Essa narrativa pode estar associada a um desaﬁo, a
uma resolução de problemas ou a um assunto em que a
turma demonstre interesse.
Para que o estudante possa acompanhar seu desempenho e
progresso na estratégia, é importante estabelecer um
mecanismo de pontuação, que pode ser numérico ou na
forma de medalhas, insígnias, moedas etc.. Mas atenção! O
estudante precisa saber “em tempo real” a sua pontuação, por
isso o sistema de feedback é muito importante e pode ser
organizado em uma tabela, um cartaz, uma planilha individual
ou da forma que você achar melhor.
Deixe claro qual é o objetivo principal da gamiﬁcação, ou seja,
qual é o destino ﬁnal, a grande recompensa, que o estudante
encontrará ao percorrer toda a estratégia e vencer os desaﬁos.

Por falar em desaﬁo, este é outro elemento-chave no uso da
gamiﬁcação: transforme as atividades das suas aulas em
desaﬁos emocionantes, crie contextos que motivem o aluno a
resolver estes desaﬁos, a trabalhar em equipe, a pensar de
forma crítica e criativa e, após a sua conclusão, atribua ao
estudante-jogador a sua pontuação combinada.
Para começar de uma forma mais leve e ir compreendendo aos
poucos como utilizar a gamiﬁcação para inovar suas aulas,
comece planejando atividades com a ferramenta Kahoot! ou
com o Plickers. Estas ferramentas estão situadas entre o jogo e
a gamiﬁcação e podem ser suas aliadas nessa jornada pelos
jogos e pela gamiﬁcação na educação.

plataforma

tutorial

Imagens: divulgação

Kahoot:
É uma plataforma de aprendizagem baseada em
jogos, usada como tecnologia educacional em
escolas e outras instituições de ensino. Seus jogos de
aprendizado, “Kahoots”, são testes de múltipla
escolha que permitem a geração de usuários e
podem ser acessados por meio de um navegador web
ou aplicativo. Pode ser utilizado em ambientes
presenciais ou on-line.

plataforma

tutorial

Imagens: divulgação

CLASSCRAFT
Pode ser muito divertido desenvolver um jogo com a
participação dos estudantes: isso pode aumentar o
envolvimento deles com o processo e o resultado
ﬁnal. Você pode permitir que eles escolham os temas,
personagens, criem as regras e deﬁnem as fases, por
exemplo! Nesta plataforma, você tem os recursos para
trabalhar desta forma ou criando os elementos e
organizando a turma.
O Classcraft é uma plataforma com o objetivo de
aproximar suas aulas de um RPG - Role Playing Game,
com o objetivo de aumentar a motivação dos
estudantes, ensinar a trabalhar em equipe e muito
mais. Neste modelo, os alunos vão acumulando
pontos de experiência (XPs) e medalhas à medida que
avançam nas tarefas.

plataforma

tutorial

Imagens: divulgação

Plickers:
Esta é uma ferramenta que gera quizzes para serem
utilizados a partir de cartões impressos. Isso quer
dizer: se seus estudantes têm diﬁculdade de acesso à
internet, ou não têm dispositivos móveis para
participar, seus problemas estão resolvidos!
Com o Plickers, apenas o professor precisa ter acesso
à internet e um celular. Esta é uma atividade para ser
realizada em encontros presenciais em todos os
níveis de ensino. O professor pode gerenciar por meio
de um navegador web ou aplicativo.

“

“

Mas
por que
usar
um QUIZ
em aula?

“Esta solução é particularmente benéﬁca para alunos que
são bastante tímidos e não costumam participar durante as
aulas na f rente de todos, temendo que outros alunos
considerem sua pergunta "estúpida". Um estudo longitudinal
recente monitorando as percepções iniciais dos alunos e as
percepções após experimentar quizzes durante as aulas
revelou que os alunos tinham expectativas positivas em
relação ao seu uso e que a aceitação da tecnologia (incluindo
utilidade percebida e atitudes em relação aos questionários e
enquetes) foi ainda maior depois da primeira experiência.
Os alunos enfatizam especialmente os efeitos cognitivos e
afetivos benéﬁcos para aprender novos conteúdos; um aluno
declarou, por exemplo: ‘As aulas se tornam muito mais
i n te r a t i v a s q u a n d o o s q u i z z e s s ã o u s a d o s . G o s to
especialmente no ﬁnal de uma aula, como uma
recapitulação do conteúdo’.”
FONTE: Raes, A., Vanneste, P., Pieters, M., Windey, I., Van Den Noortgate, W., & Depaepe, F.
(2019). Learning and instruction in the hybrid virtual classroom: An investigation of students’
engagement and the effect of quizzes. Computers & Education, 103682.

Soﬁa! Muito obrigada pelo tempo, pela conversa,
pelo compartilhamento!

Assim, ﬁca muito mais fácil

São muitas possibilidades, não é mesmo?

O importante é nos desaﬁarmos, buscarmos novos
caminhos, novos recursos… com certeza, vamos
chegar, juntos, a resultados surpreendentes

Aﬁnal, em REDE as ideias acontecem!

The end?
Chegamos, assim, ao ﬁm de uma pequena etapa desta jornada tão desaﬁadora.
Nossa mensagem ﬁnal para hoje: seja pelo uso de diferentes tecnologias, metodologias, plataformas, jogos
ou pela gamiﬁcação não se esqueça: aprender pode ser muito divertido!

