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O presente tema foi escolhido através da necessidade de contribuir com a 
aprendizagem mais significativa de nossos alunos, por meio do uso de metodologias 
ativas nas salas de aula. Diante de minha prática docente, em mais de uma década em 
sala, é comum encontrar alunos que estudam para tirar o tão esperado “DEZ”, em uma 
determinada avaliação escrita, e até conseguem. O problema está quando esse aluno, 
em poucos dias, esquece-se do conteúdo cobrado nessa prova. Como se fossem 
computadores em constante formatação. Isso mostra a fragilidade do processo de 
ensino aprendizagem, pois “Aprendizagem é a que fica”. Para esse trabalho, que tem 
como objetivo comprovar a importância de metodologias ativas para uma 
aprendizagem mais efetiva, contei com a participação duas turmas de 2º ano de Ensino 
médio e a utilização da prática Team Based Learning – TBL. A proposta da atividade foi 
aplicar metodologias diferentes a duas turmas de 2º ano do ensino médio em duas 
escolas a qual leciono. Na turma 01, com 22 alunos, foi proposta a metodologia ativa 
TBL. Nessa atividade os alunos foram estimulados a estudar em casa, sobre 
Introdução à Termoquímica e determinação da variação de entalpia, para a realização 
de uma avaliação diagnóstica. (Essa etapa deve ocorrer sem a ajuda do professor, 
como o que é defendido na técnica da sala de aula invertida); em um segundo 
momento, os alunos foram distribuídos em equipes para que fosse possível uma 
análise, em grupo, sobre suas respostas; em um terceiro momento intervi com a 
explicação e discussão sobre as questões, além da apresentação de desafios aos 
grupos sobre o conteúdo estudado; e, encerrando a atividade, os alunos participaram 
de uma nova prova escrita, o que me permitiu uma análise sobre a evolução da 
aprendizagem dos alunos. Para os alunos da turma 02, com 18 alunos, o conteúdo foi 
apresentado de forma tradicional por meio de slides, realização e correção de 
exercícios. No final do processo o conteúdo foi avaliado por meio de uma prova escrita. 
Após um mês essas turmas foram avaliadas, novamente, por meio de uma prova 
contendo dez questões de múltipla escolha, assim como as outras citadas acima. 
Diante dos resultados, a prática de estudo baseada em equipe mostrou-se mais efetiva. 
Embora os alunos da turma 01 tenham apresentado um resultado inferior, 72,7%, na 
primeira prova escrita quando comparada a turma 02, 73,8%, o desempenho, após um 
mês, foi o que menos sofreu. A turma 01 apresentou desempenho de 67,3%, enquanto 
a turma 02 mostrou um desempenho de 43,9%. Esse resultado foi de encontro com a 
proposta do trabalho. Porém, é possível que outros fatores tenham interferido nos 
resultados, afinal, estamos falando de realidades diferentes (turmas de duas escolas). 
Novas experiências devem ser feitas a fim de tornar concreto, a efetividade dessa 
metodologia ativa. 
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