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O que são metodologias Ativas?

No que elas são diferentes?

Fonte: Imagens do Google, 2019



“metodologias ativas têm como principais

características, de uma forma geral, propiciar que os

alunos busquem soluções para problemas do mundo

real, coloquem a mão na massa, sejam protagonistas

de seu processo de aprendizado, pesquisem, trabalhem

em equipe e com tempo determinado para a tarefa,

usem tecnologias digitais e se autoavaliem.” (ALLAN,

2018)

Figura 2 – Fotos, 2017

Fonte: acervo pessoal, 2017

Imagem de uma

atividade

realizada com

alunos do 1º ano

das séries iniciais

cujo objetivo é

trabalhar o

conceito de

medidas de

comprimento

bem como seus

respectivos

instrumentos de

medição.

Unidade escolar

de Jacarepaguá



Na prática pedagógica, é importante o professor

conhecer as motivações e as concepções espontâneas

dos sujeitos da aprendizagem e seus interesses para que

possa planejar e organizar estratégias de ensino que

facilitem a aprendizagem e, que estas, sejam

significativas.

Sendo assim, ao se planejar uma atividade há de se

considerar alguns aspectos importantes neste processo de

modo que os objetivos estejam muito bem definidos bem

como os recursos didáticos que de fato apoiarão sua

prática.



 O que ensinar

 Para que ensinar

 Quem ensinar

 Como ensinar



“Se fizermos do projeto uma camisa de força para

todas as atividades escolares, estaremos

engessando a prática pedagógica” (Almeida,

2001).

A pedagogia de projetos, uma metodologia que

oportuniza ao aluno aprender no processo de produzir,

de levantar dúvidas, de pesquisar e de criar relações,

que incentivam novas buscas, descobertas,

compreensões e reconstruções de conhecimento,

enquanto um braço das metodologias ativas.



Que cidadão queremos formar no mundo globalizado?

A partir da temática abordada no livro intitulado “Eu

tenho direito de ser criança”, deu início a uma discussão

e problematização acerca do ser cidadão.



Atividade 

proposta a 

partir da 

leitura 

literária e da 

análise das 

ilustrações  

Escola SESI 

de Petrópolis

Tratando das análises das representações construídas para

atender às exigências educacionais, o nosso olhar dirige-se a

várias situações – uma delas ligada à apreensão e construção

do conhecimento em sala de aula, isto é, à relação de

aprendizagem existente entre os professores e os alunos, e a

outra, às múltiplas mercadorias produzidas pela indústria

cultural, como vídeos, livros, filmes, pinturas, gravuras,

fotografias, enfim, todos os materiais considerados didáticos

(ZAMBONI, 1998)

Grupo III e 1º ano EFI



Os estudantes refletiram sobre a

importância da memória na construção do

cidadão. - Discutir acerca dos objetos e

artefatos culturais que contam a história de

um determinado período da história.

Os estudantes construíram um registro

textual que apresentava narrativas pontuais

de sua memória social e afetiva desde a sua

primeira infância, destacando os direitos

exercidos ou não e sua relação com o

lúdico.

Atividade Inicial – Ensino Fundamental II.



AVALIAÇÃO 
PROCESSUAL
Monitoramento e Acompanhamento 

da aprendizagem

AUTOAVALIAÇÃO

Como estou no percurso ?

AVALIAÇÃO 
COLETIVA

Como contribuo na discussão do grupo?

Qual é o impacto das trocas oportunizadas 
pelos grupos?

Como e por que avaliar uma proposta diferenciada?
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