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para a educação contemporânea. [Trabalho de Conclusão de Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas]. Instituto Federal de São Paulo. São Roque, 

2019. 

 
RESUMO 
 

Os métodos ativos de ensino e aprendizagem são um conjunto de técnicas que auxiliam o 

professor no desenvolvimento de suas aulas, dentre elas, pode-se destacar a aprendizagem 

baseada em problemas, pesquisa ou projetos, gamificação e a sala de aula invertida. Além de 

auxiliarem o professor no desenvolvimento de aulas mais dinâmicas, essas técnicas podem 

proporcionar habilidades e competências nos alunos, como a autonomia, cooperatividade e a 

interatividade. Pensando nesses fatores, este trabalho foi desenvolvido na escola municipal 

Maria Ferraz Schoenacker, nas aulas de ciências do segundo bimestre com a turma do 6° ano 

B. O trabalho consistiu na aplicação de métodos ativos para analisar as dificuldades que um 

professor poderá enfrentar e como é a aprendizagem dos alunos por meio deles. Com a 

aplicação dessas atividades, foi observado um aumento gradativo no número de alunos 

interessados, motivados e o mais importante: compreendendo o conteúdo de ciências de uma 

maneira significativa e inovadora. 

 

Palavras-chave: Métodos ativos; educação; aprendizagem; ciências. 

 
 
  



 
 
 

 
  



 
 
 

SARTORI, E. G. Active method based learning: a new way for contemporary 

education. [Academic Coursework in Biological Sciences]. São Paulo Federal Institute. 

São Roque, 2019. 

ABSTRACT  
 

Active teaching and learning methods are a set of techniques that assist the teacher in the 

development of his classes, among them, problem-based learning, research or projects, 

gamification and the flipped classroom can be highlighted. In addition to assist teachers in 

developing more dynamic classes, these techniques can provide students with skills and 

competencies such as autonomy, cooperativity, and interactivity. Thinking about these factors, 

this work was developed at Maria Ferraz Schoenacker Municipal Elementary School, in the 

sciences classes of the second quarter with the class of 6 ° year B. The work consisted of applying 

some active methods to analyze the difficulties that a teacher may face and how students learn 

through them. By applying these activities, a gradual increase in the number of interested, 

motivated, and most importantly students: understanding science content in a meaningful and 

innovative way. 

 

Keywords: Active Methods; education; learning; sciences. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
As mudanças no modo de vida da humanidade podem ser categorizadas em 

quatro períodos, sendo o primeiro a idade da pedra em que a principal atividade dos 

seres humanos eram a caça e pesca. A segunda é a época agrícola voltada para a 

agricultura e pecuária, a terceira a era industrial voltada para a produção e trabalho 

em fábricas. Por último e a atual era da informação, no qual os seres humanos 

adquirem, criam e processam novas informações a todo momento (GOMÉZ, 2015 

apud RIEGLE, 2007).  

E é neste atual cenário de uma era globalizada da informação digitalizada, em 

que o conhecimento pode ser acessado em qualquer lugar, momento e por qualquer 

indivíduo que a educação vivencia alguns questionamentos e desafios, tais como: 

Qual será a função do professor na era digital e da escola propriamente? (GOMÉZ 

2015). 

Para Goméz (2015), presumir o futuro não é a melhor opção, no entanto, o 

atual ensino frontal e homogêneo como único método de ensino não será o suficiente, 

sendo necessário o desenvolvimento de metodologias mais flexíveis e plurais, focadas 

em atender a diversidade de alunos presentes em uma sala de aula.  

Baseados nos desafios apresentados acima, educadores acompanham essa 

transformação da sociedade desde o século XIX e buscam propor novos métodos 

para aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem. Neste momento, é valido 

ressaltar que a criação de métodos de ensino inicia-se na Grécia Antiga com a 

pedagogia aristotélica, no entanto, a mudança na conformação do ensino tradicional 

atingiu o seu apogeu através do movimento Escola Nova no final do século XIX 

(ARANHA, 1997).  

Segundo Oliveira (2017), Johann Heinrich Pestalozzi em meados do século 

XIX, foi considerado um dos pioneiros da reforma educacional, fundamentado na 

concepção de que a função do ensino e da escola propriamente, é de desenvolver as 

habilidades peculiares e inatas de cada aluno. Nesse ponto, é possível identificar o 

começo do pensamento de uma educação mais personalizada.  

Um pouco mais a frente, no século XX, surgem os princípios de Maria 

Montessori, baseada nas ideias de uma autoeducação do aluno que retira o professor 

como única fonte de conhecimento e o único que pode ensinar algo. Dentro desse 
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contexto, surge uma educação individualizada e centrada no aluno (LANCILLOTTI, 

2010).  

Ainda no século XX, o educador Célestin Freneit trouxe o conceito de estudo 

de campo, para que fosse provocado uma mudança na visão de que as aulas devem 

ser apenas dentro de uma sala de aula na escola (SILVA; PRESTES; PENA, 2011). 

Neste ponto, é possível identificar a importância dessa metodologia com os alunos, 

pois pode despertar o interesse e criar uma visão mais ampla do mundo ao seu redor. 

Arantes (2015) explica sobre um outro educador importante na ruptura de 

dogmas da educação, Jean-Ovide Decroly em seu método criou a ideia de 

globalização dos conhecimentos, baseado no fato de que cada criança aprende com 

mais facilidade o geral e posteriormente este poderá ser organizado em partes. Este 

educador ainda ressalta a importância de currículos que propiciem a espontaneidade 

e motivação do aluno.  

Adiante, John Dewey importante filósofo e educador, foi um dos autores no 

século XX que defendeu a ideia de que a teoria deve estar relacionada com a prática, 

ou seja, os alunos devem aprender fazendo. Foi também totalmente contrário à 

educação baseada em memorização que era muito utilizada na época e ainda hoje é 

comum e presente nas escolas brasileiras (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017). 

E quando se fala em ruptura do modelo tradicional da escola é impossível não 

mencionar Paulo Freire, um importante educador brasileiro que trouxe mudanças 

significativas para o país, criticando a educação bancária, opressora e defendendo 

uma educação em que o conhecimento é construído entre professor e aluno (ECCO; 

NOGARO, 2015).  

Em contraposição a educação bancária, Paulo Freire expõe uma educação 

libertadora, dividida em três estágios, sendo o primeiro a investigação que trata o 

diálogo entre o professor e aluno para discutirem os conceitos que são relevantes na 

realidade vivida pelo aluno. No segundo estágio, o de tematização, em que conceitos 

são buscados em seus significados sociais e o último estágio de problematização, em 

que o professor instiga o aluno a criar uma visão crítica e consciente do mundo 

(FREIRE, 2016).   
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Ainda o autor ressalta: 

 

[...] a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de 

depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir “conhecimentos” e 

valores aos educandos, meros pacientes, à maneira da educação “bancária”, 

mas um ato cognoscente. [...] (FREIRE, 2016, p. 94) 

 

É possível citar diversos autores que contribuíram para o surgimento de 

métodos ativos de ensino, no entanto, esse seria o foco para um outro trabalho. Por 

último, é relevante citar o educador José Francisco de Almeida Pacheco que é um dos 

autores mais atuais dentro dessa temática de reforma educacional e é o criador da 

Escola da Ponte localizada em Portugal. 

Segundo Pacheco (2011), nesta escola não existem séries ou turmas, 

professores específicos para cada disciplina, o ensino é baseado no interesse de cada 

aluno, estes definem quais serão suas áreas de interesse e desenvolvem o 

conhecimento a partir de uma aprendizagem baseada em projetos de pesquisas. 

É possível observar que o crescimento e surgimento dos métodos ativos de 

ensino ocorreram ao decorrer de muitos anos. Não tiveram propriamente o nome de 

métodos ativos, mas é possível identificar as mudanças que houve na educação ao 

longo dos anos e o caminho que estes educadores percorreram com um objetivo em 

comum: desenvolver uma prática pedagógica significativa e democrática para os 

alunos (PALMA FILHO, 2010). 

José Moran (2015), um dos autores que descreve os métodos ativos de ensino 

e aprendizagem, o define como práticas pedagógicas que visam despertar a 

autonomia, criatividade e o interesse do aluno. Portanto, essas metodologias precisam 

estar alinhadas junto aos objetivos pretendidos, por exemplo, se o professor quer 

desenvolver a habilidade de proatividade em seus alunos, ele precisa trabalhar com 

métodos em que os alunos assumam responsabilidades, tomem decisões e avaliem 

os seus resultados. 

Ainda, segundo Szuparits et al (2018) a metodologia ativa: 

 

Propõe de forma harmoniosa a inserção de uma pessoa na centralidade do 

processo, convocando para a construção da aprendizagem. Trata-se de uma 

modalidade que reconhece e potencializa a participação ativa e colaborativa 

e, desse modo, mobiliza para alterar percursos e garantir resultados 
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(SZUPARITS et al, 2018, p. 75) 

 

Com o trabalho fundamental dos educadores citados acima e tantos outros, 

hoje é possível encontrar diversas propostas de como utilizar e aplicar os métodos 

ativos. Propostas como a sala de aula invertida em que, de maneira resumida, 

propõem para o aluno a introdução de conceitos básicos previamente à aula na 

escola, com isso a discussão do conteúdo na sala de aula será mais participativa e 

produtiva (SCHNEIDERS, 2018).  

A aprendizagem baseada em projetos e problemas são outras formas de 

trabalhar com os alunos. Nesse tipo de prática o aluno consegue desenvolver 

habilidades como a autonomia e o trabalho cooperativo, esta última habilidade é algo 

bastante relevante, visto que, o caráter individualista é muito presente na sociedade 

atual (MORAN, 2015). 

Além destas práticas, segundo Fardo (2013) a gamificação (aprendizagem 

baseada em jogos didáticos) é também uma alternativa bem interativa e instigante 

para os alunos. Nesse método eles conseguem interagir uns com os outros de forma 

lúdica, divertida e didática ao mesmo tempo em que aprendem.  

Um outro termo bastante discutido é o ensino híbrido, esse tipo de método é 

para aqueles alunos que necessitam de mobilidade em seus estudos, devido a 

circunstâncias de sua vida pessoal, como o trabalho e localização de sua moradia. 

Então, nessa modalidade o aluno utiliza tecnologias digitais para o ensino online 

articulado também com o ensino presencial (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 

2015). 

Ainda é válido ressaltar que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

prevê algumas competências gerais a serem alcançadas pelos alunos ao longo do 

processo educacional. Dentre essas competências, a BNCC dispõe que: 

 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 

práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (BNCC, 2016, p. 

9). 

 

E ainda, prevê a BNCC em suas competências gerais: 
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Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários (BNCC, 2016, p. 10). 

 

Portanto, a aplicação dos métodos ativos durante o processo de ensino e 

aprendizagem encaixa-se perfeitamente com o que está previsto na BNCC. Embora 

muitas vezes essas competências são esquecidas ao longo do cronograma escolar, 

é importante desenvolver trabalhos e projetos que demonstrem aos discentes a forma 

como podem alcançar e atingir com eficiência estas competências (CARDOSO; 

HORA, 2013). 

Além do que está previsto na BNCC, é nítida a necessidade de mudanças nas 

escolas atuais, pois se educam crianças e jovens de uma geração totalmente 

carregada de tecnologias e informações rápidas a todo o momento. Por isso, os 

métodos mais utilizados atualmente (e que são os mesmos há muitos anos) estão 

defasados e dia após dia percebe-se que os alunos necessitam de novas propostas e 

métodos de aprendizagem (MORAN, 2015).  

Outros professores e estudantes da área de ciências aplicaram em suas aulas 

os métodos ativos de ensino e aprendizagem. Para Oliveira et.al (2017), a aplicação 

do método aprendizagem baseada em pesquisa com alunos do ensino fundamental, 

possibilizou que os alunos se tornassem os protagonistas na construção do 

conhecimento, o papel dos professores foi de mediar, auxiliar e motivar os alunos na 

busca do aprendizado.  

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi aplicar os métodos ativos de ensino 

e aprendizagem na disciplina de ciências para aferir a sua viabilidade de execução, 

observar as dificuldades que um professor poderá enfrentar ao utilizar essas 

estratégias e a relevância desses métodos como um todo para os alunos. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O presente trabalho foi desenvolvido na escola municipal Maria José Ferraz 

Schoenacker, localizada na rua das Laranjeiras, 3, bairro Jardim Guaçu I da cidade 

de São Roque – SP (Figura 1). Esta escola atende alunos desde a etapa do ensino 

fundamental I (1° ao 5° ano) até a etapa do ensino fundamental II (6° ao 9° ano) nos 

períodos matutino e vespertino com aproximadamente vinte e cinco alunos em cada 

sala de aula. Essa localidade encontra-se um pouco distante do centro da cidade e 

atende alunos que moram no Jardim Guaçu I, mas também de outros bairros próximos 

como o Santa Quitéria.  

 

Figura 1 – Fachada da escola municipal Maria José Ferraz Schoenacker. 

  Ao observar o bairro e a comunidade brevemente, é visível que possuem uma 

baixa renda, visto que, existem diversas casas em situações precárias ao redor da 

escola, e isso é perceptível nos alunos, pois não ostentam celulares, tênis e mochilas 

novas.  Sobre o espaço físico, ela está em um terreno amplo e possui dois espaços 

construídos separadamente. É uma escola que possui acessibilidade para portadores 

de deficiências, e existe a inclusão de alunos portadores de dificuldades (como o 

autismo, paralisia e entre outros). 

 Ainda sobre a infraestrutura escolar, estão disponíveis para os professores: 
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sala de informática com aproximadamente vinte computadores com acesso à internet, 

anfiteatro, um aparelho projetor que pode ser utilizado na sala de aula e os espaços 

físicos fora da sala de aula, como por exemplo, o pátio.  

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – câmpus 

São Roque possui uma parceria com a escola através do Programa de Residência 

Pedagógica, por isso, estão presentes na escola em horários alternados oito alunos 

do sétimo período do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Devido a esta 

parceria, a comunicação com a direção escolar e a professora de ciências tornou-se 

mais fácil para a aplicação deste trabalho.  

 Em um primeiro momento, foi feita uma reunião com a professora de ciências 

Carla Gisele da Silva Bruno, para apresentar o cronograma de atividades e 

posteriormente discutiu-se a viabilidade de aplicação. Feito isso, a professora 

disponibilizou as aulas do 2° bimestre da turma 6° B (todas as Segundas-feiras com 1 

hora e 40 minutos e Sextas-feiras 50 minutos de aula).  Esta turma possui em média 

vinte e cinco alunos e o conteúdo trabalhado com eles teve como tema central ‘’Água’’ 

e este foi subdividido conforme as habilidades e competências já previstas pelo 

calendário e planejamento anual da prefeitura de São Roque.  

 Como método avaliativo para a professora de ciências, ficou decidido uma 

prova ao final do bimestre, participação nas atividades e o desenvolvimento de um 

projeto durante todo o bimestre. Abaixo serão descritos os métodos utilizados e os 

conteúdos das aulas: 

 

2.1 Método: Aula expositiva sobre a hidrosfera (composição e propriedades da 

água) 

 

 Esta foi a primeira aula com a turma, por isso, foi dividida em uma apresentação 

inicial da ‘’nova professora’’ e dos alunos. Em seguida, foi explicado para os alunos 

que a dinâmica das aulas durante o bimestre seria desenvolvida de uma forma 

diferente, com atividades novas e interessantes a cada dia.  

 Como tratava-se de uma primeira aula, os alunos necessitavam de um 

embasamento teórico e geral do tema ‘’Água’’ para assim progredirem e 

compreenderem os novos assuntos que viriam pela frente. Por isso, a aula 

desenvolveu-se no quadro de giz com bastante diálogo entre professora e alunos. 

Nesse primeiro momento, os alunos foram lecionados sobre a camada de água 
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da superfície terrestre, os tipos de água presentes no planeta Terra (doce, salgada e 

salobra), a sua fórmula química, os estados físicos e por último as mudanças de 

estado físico. Ao final da aula, os alunos receberam uma lista de exercícios simples 

para descreverem alguns exemplos da água e os seus estados físicos. 

 

2.2 Método: Think Pair Share para abordar as diferentes fontes de água do 
planeta 
 
 Nesta aula foi desenvolvido com os alunos o método ativo denominado de 

Think Pair Share. Este método foi originado no ano de 1981 pelo Dr. Frank Lyman na 

Universidade de Maryland, e de maneira sucinta, consiste em um primeiro momento 

para o aluno pensar sozinho, depois ele compartilha suas ideias com outro aluno e 

por último a dupla compartilha para um grupo maior (REIS, 2017).  

Baseado na técnica descrita acima, os alunos receberam um roteiro (Apêndice 

A) para ser desenvolvido no laboratório de informática (Figura 2). O objetivo principal 

era que pesquisassem uma notícia de alguma cidade que sofreu ou ainda sofre com 

a falta de água. Feito isso eles responderam as questões contidas no roteiro e 

retornaram para a sala de aula. 

 Em sala os alunos foram instruídos a sentarem-se em dupla e contarem um ao 

outro o problema de sua notícia e em seguida a dupla deveria se reunir com outra 

dupla para também discutirem as notícias. Ao final os alunos em grupo realizaram 

uma apresentação geral sobre o problema em comum de suas notícias e as possíveis 

soluções para a falta de água. 

O intuito de escolha deste método foi de promover um momento em que os 

alunos compartilhassem suas ideias uns com os outros, pensassem em conjunto e 

discutissem as situações. Deste modo, eles estariam desenvolvendo a empatia, a 

troca de experiências e a paciência de esperar o seu momento de falar e de ouvir o 

colega. 
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Figura 2 - Alunos do 6° ano B realizando as pesquisas no laboratório de informática. 

 
2.3 Método: Jogo didático para abordar o ciclo da água 
 

 A utilização de jogos no ambiente de ensino e aprendizagem foi considerada 

por Piaget umas das linguagens mais apropriadas para crianças, visto que ele está 

atrelado ao lúdico e proporciona o entretenimento e a diversão durante o processo de 

aprendizado (KIYA, 2014).  

De acordo com Santos (1999) a ludicidade pode ser definida como: 

 

Uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser vista 

apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a 

aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural [...], facilita os 

processos de socialização, comunicação, expressão e construção do 

conhecimento (SANTOS, 1999, p.12). 

 

Visto a relevância da utilização de jogos no processo de ensino e aprendizado, 

está aula foi dividida em duas etapas. Sendo que na primeira etapa houve um 

embasamento teórico no quadro de giz sobre o tema da aula, os alunos copiaram no 

caderno algumas informações e na segunda etapa se iniciou o jogo denominado de 

‘’Corrida da água’’.  

O jogo continha perguntas envolvendo assuntos aprendidos desde o primeiro 
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dia de aula e principalmente sobre o ciclo da água. Os alunos foram separados em 

quatro grupos e um aluno de cada grupo ficou o responsável por ‘’correr na corrida’’ 

(Figura 3). Cada grupo tinha sua vez de responder uma questão, e para alcançar a 

linha de chegada tinham que acertá-las, sendo que a cada resposta correta, uma casa 

do jogo era percorrida. Na metade do percurso tinha um desafio que eram alguns 

exercícios mais difíceis e o grupo tinha um tempo cronometrado para resolver. 

 O aumento da concentração, atenção e do raciocínio lógico, o desenvolvimento 

de estratégias e o trabalho em grupo foram os motivos de escolha deste método, visto 

que, todas as características acima são desenvolvidas durante esse tipo de atividade.  

 
Figura 3 – Alunos participando do jogo ‘’Corrida da água’’. 

2.4 Método: Experimento científico para abordar a água como solvente universal 
 
 As ciências e os experimentos caminham juntas para a descoberta do 

funcionamento do planeta Terra, criação de novos fármacos, tecnologias e tantas 

outras coisas. É algo que está presente de forma direta e indireta no cotidiano dos 

alunos. No ambiente escolar é importante que eles compreendam como atua o método 

científico e o trabalho dos cientistas para concluírem as suas hipóteses (MORAIS, 

2014).  

 Conforme a Base Nacional Comum Curricular (1988): 
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A área de Ciências da Natureza, por meio de um olhar articulado de diversos 

campos do saber, precisa assegurar aos alunos do Ensino Fundamental o 

acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da 

história, bem como a aproximação gradativa aos principais processos, 

práticas e procedimentos da investigação científica (BNCC, 2017, p. 321). 

  

De acordo com estes fatores apresentados acima, essa aula teve como objetivo 

proporcionar aos alunos uma atividade de experimentação científica. Primeiramente, 

houve uma introdução teórica abordando os conceitos de solvente, soluto, 

substâncias hidrofílicas e hidrofóbicas, misturas homogêneas e heterogêneas. 

 Feito isso, os alunos foram divididos em grupos e receberam um Relatório 

Científico (Apêndice B) contendo um roteiro para a realização do experimento (Figura 

4). De maneira autônoma os alunos tinham que seguir o passo-a-passo escrito no 

roteiro, responder as questões contidas no mesmo e ao final da aula foi realizada a 

correção. 

A experimentação científica promove no aluno a capacidade de investigar, 

indagar, verificar e comprovar as suas ideias. Também, conceitos que são abordados 

de forma teórica tornam-se mais claros quando os alunos observam os fenômenos 

químicos na prática e próximo a sua realidade.  

 
Figura 4 – Alunos em grupos para a realização do experimento. 
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2.5 Método: Aprendizagem baseada em problemas para abordar o tratamento de 
água e doenças 
 
 A Universidade de McMaster localizada no Canadá, foi a primeira instituição de ensino 

que aplicou a aprendizagem baseada em problemas no ensino de Ciências da Saúde sob a 

orientação do professor Howard S. Barrows. Embasado no fato de que os seres humanos 

compreendem melhor através das experiências do dia a dia e que muitas das vezes requerem 

soluções imediatas ou não para os problemas (BORGES et al., 2014) 

 

 Ainda, segundo Carvalho et al (1998): 

 

É o professor que propõe problemas a serem resolvidos, que irão gerar ideias 

que, sendo discutidas, permitirão a ampliação dos conhecimentos prévios; 

promove oportunidades para a reflexão, indo além das atividades puramente 

práticas; estabelece métodos de trabalho colaborativo e um ambiente na sala 

de aula em que todas as ideias são respeitadas (CARVALHO, et al 1998, 

p.25). 

 
 Nesta aula os alunos foram divididos em grupos e receberam um Estudo de 

Caso (Apêndice C), o texto traz uma história fictícia sobre a cidade chamada 

‘’Cafundózinho’’. Esta cidade está enfrentando problemas financeiros e por isso a 

comunidade está sem o tratamento de água, sem o acesso a água potável muitas 

pessoas estão apresentando doenças e o hospital da cidade está lotado esperando 

por tratamento.  

Os alunos foram inseridos na história como os médicos da cidade, e tinham 

que solucionar o caso de uma menina chamada Joaquina que estava apresentando 

alguns sintomas (febre, vômito, diarreia e perda de peso).  

 O laboratório de informática foi chamado então de laboratório de exames e lá 

os alunos usaram os computadores para descobrir qual era a doença que Joaquina 

tinha. No texto os alunos encontravam algumas pistas e perguntas para serem 

respondidas em grupo (Figura 5). Após encontrarem as informações, os alunos 

retornaram para a sala e um aluno do grupo foi sorteado para apresentar o diagnóstico 

de Joaquina.  

 Esse método desenvolve nos alunos a cooperação e colaboração. Além disso, 

desenvolve a autonomia para a resolução de problemas e prepara os alunos para 

enfrentarem realidades que muitas vezes irão se deparar no futuro seja na vida 

pessoal ou profissional.  
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Figura 5 – Alunos realizando a leitura do estudo de caso.  

2.6 Método: Gamificação para abordar uma revisão do conteúdo 
 
 O termo gamificação surgiu no ano de 2003 pelo programador britânico Nick 

Pelling, este o definiu como a aplicação de dinâmicas e técnicas de jogos no ambiente 

de trabalho e na escola, a fim de tornar esses ambientes mais ativos e inovadores. 

Desde então, a utilização desse método na escola passou a se intensificar, 

principalmente, nos últimos anos que houve uma ascensão das tecnologias 

(NAVARRO, 2013). 

Esta aula era a última antes da atividade avaliativa do bimestre, portanto, foi 

desenvolvido uma atividade para que os alunos conseguissem relembrar todo o 

conteúdo aprendido utilizando o método de gamificação. 

 Para isso, eles foram ao laboratório de informática e utilizaram a plataforma 

Kahoot para uma aprendizagem baseada em jogo (Figura 6). Nele as perguntas e as 

possíveis respostas são projetadas através do retroprojetor e no computador de cada 

aluno estão as alternativas para escolher. Este jogo foi muito interativo, pois possui 

tempo para responder, música e ao final de cada resposta aparece um ranking de 

pontos que os alunos estão alcançando.  

Através deste método, os alunos conseguiram aprimorar o manuseio do 

computador e descobrir que é possível se divertir com ele e aprender ao mesmo 

tempo. Foi visível que através deste método os alunos ficaram empenhados e 
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interessados pela atividade.  

 
Figura 6 – Alunos no laboratório de informática para a realização do jogo.  

 As aulas apresentadas acima foram desenvolvidas durante as Segundas-

feiras, pois nas aulas de Sexta-feira os alunos desenvolveram um projeto para ser 

entregue ao final do bimestre. 

 Esse projeto tinha como tema principal ‘’A importância da água’’ e para o 

desenvolvimento de tal, foi aplicado aos alunos o método Canvas, porém, de uma 

maneira mais simplificada. Segundo Macedo et al (2013), este método foi criado por 

Alexander Osterwalder para elaborar planos de negócios. No entanto, o modelo 

expandiu-se da área de negócios para a educação e atualmente é usado na 

elaboração de projetos e trabalhos escolares. 

 Os alunos dividiram-se em grupos, e discutiram ideias para o trabalho, feito 

isso, eles preencheram os seguintes requisitos já escritos em uma folha: Título do 

trabalho. Como é a ideia de vocês? Materiais que irão utilizar. 

 Após o preenchimento da folha, os grupos apresentaram suas ideias através 

do método Elevator Pitch que segundo Daniel Kern (2019):  

 

O nome "Elevador Pitch’’ mostra a ideia de que deve ser possível entregar o 

resumo no período de um passeio de elevador, ou aproximadamente trinta 

segundos a dois minutos, e é amplamente creditado a Ilene Rosenzweig e 

Michael Caruso (enquanto ele era editor das Vanity Fairs) por sua origem 
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(KERN, 2019, p.4). 

 

Para a utilização na escola, este método foi adaptado, sendo que um bicho de 

pelúcia era passado de aluno para aluno como uma batata-quente até a música ser 

pausada (Figura 7). O aluno que estivesse segurando o bicho de pelúcia era o 

escolhido a apresentar a ideia do seu grupo e tinha apenas um minuto para isso.  

 

Figura 7 – Aluno com o bicho de pelúcia utilizado na dinâmica.  

As ideias escolhidas foram variadas, desde vídeos, jogos no computador, 

animações, cartazes, panfletos e até um texto. Durante o bimestre os grupos foram 

desenvolvendo o trabalho e ao final realizaram a apresentação para os colegas 

(Figuras 8 e 9). Como critério de avaliação para o projeto foram escolhidos os 

seguintes itens: participação, pontualidade, criatividade e a entrega final do trabalho. 
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Figura 8 – Alunos durante a apresentação do projeto.  

 

Figura 9 – Alunos durante a apresentação do projeto. 
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Além do projeto, os alunos realizaram uma atividade avaliativa através do 

método de Rotação por Estações. Este método consiste em atividades que são 

divididas por estações e cada uma aborda um tema diferente, os alunos são divididos 

em grupos que são direcionados para uma das estações, com o tempo cronometrado, 

o grupo troca de estação com outro e termina quando todos os grupos passaram por 

todas as atividades (SILVA et al, 2016). 

O método foi adaptado para a realização da atividade avaliativa e devido as 

regras da escola os alunos fizeram individualmente. Os alunos receberam uma folha 

(APÊNDICE D) que continha uma parte escrita sobre cada estação e tinham um total 

de três minutos para passar por cada uma (ao todo eram sete estações). Nas fotos 

abaixo estão representadas cada uma das estações (Figura 10):  

 

Figura 10 – Atividade avaliativa em formato de Rotação por Estações.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 Viabilidade de execução das atividades 
 
 De uma maneira geral, nesta escola não houve grandes dificuldades para 

aplicação na questão de infraestrutura, pois nos dias das aulas de ciências o 

laboratório de informática não era utilizado por nenhum professor e as outras 

atividades que não precisavam de acesso à internet foram realizadas em sala de aula.  

 Sobre os alunos, de início houve muita indisciplina na sala, pois como estavam 

sendo rompidos vários hábitos, eles não enxergavam com seriedade as atividades. 

No entanto, a partir da terceira aula em que foi aplicado o jogo didático sobre o ciclo 

da água, os alunos tornaram-se mais receptivos às atividades.  

 Além disso, a proposta inicial do trabalho não era começar as aulas com uma 

introdução teórica, e sim esta ser discutida no desenvolvimento das atividades, porém, 

como os alunos não estavam habituados eles pediram para copiar textos no caderno, 

por esse motivo as metodologias das aulas mudaram para uma parte teórica e outra 

prática.  

 

3.2 Intolerância 
 
 
 Um dos grandes desafios do trabalho em grupo foi a intolerância de um para 

com o outro. Nesta sala, os alunos já possuem os seus grupos formados e não 

aceitavam desenvolver as atividades com alunos que não fossem os seus amigos. 

 Em uma determinada atividade, uma dupla composta por uma aluna e um 

aluno se recusaram a conversar entre si, o diálogo foi mediado pela professora para 

que a atividade pudesse ter andamento. Porém, interessante que em uma outra 

atividade na qual tratava-se de uma equipe e teria um grupo ganhador no final, os 

alunos começaram a interagir entre si independente se eram amigos.  

 

3.3 Motivação  
 
 
 Nas primeiras aulas os alunos apresentaram-se muito desmotivados com a 

disciplina de ciências. No início houve um diálogo com os alunos sobre a profissão 

que pretendem seguir no futuro e muitos demonstraram-se sem perspectivas e 

sonhos.  
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 Além disso, essa turma em comparação com as outras turmas da escola, 

possui mais alunos repetentes (entre treze anos a quinze anos de idade) e este 

aparenta ser mais um motivo para não se demonstrarem interessados nas atividades. 

No entanto, ao decorrer do bimestre os alunos tornaram-se mais receptivos as 

atividades e no começo de todas as aulas indagavam qual seria a atividade daquele 

dia.   

 

3.3 Timidez 
 
 
 Os métodos ativos requerem dos alunos, em alguns momentos, que sejam 

apresentadas as suas ideias e conclusões para o restante do grupo e nesse ponto a 

maioria dos alunos apresentavam um grande bloqueio e não gostavam de ler, falar e 

apresentar em voz alta. No entanto, através do sorteio, perguntas do jogo que valiam 

pontos e da dinâmica do bicho de pelúcia, os alunos começaram a desprender-se da 

timidez.  

 

3.4 Frequência 
 
 
 Por último, uma das maiores dificuldades foi a baixa frequência dos alunos, 

pois, com isso as atividades não tinham continuidade. Um dos alunos foi somente em 

duas aulas, sendo que uma dessas aulas era o dia da atividade avaliativa bimestral. 

Além disso, no desenvolvimento do projeto apenas alguns do grupo tiveram uma 

participação efetiva, sendo que outros simplesmente não vinham para a escola na 

Sexta-feira. 

 Embora tenham sido observadas algumas dificuldades, estas não devem ser 

motivo de desmotivação, desânimo e desistência do professor. Hoje com o auxílio da 

internet, livros e experiências de outros professores é possível driblá-las por meio de 

alguns métodos e dinâmicas.  

No caso da timidez e intolerância, existe a técnica chamada de quebra gelo que 

auxilia nas tensões existentes na sala de aula. Ela consegue desinibir os alunos e 

promover por meio de uma ‘’brincadeira’’ a descontração, aproximação e quebrar a 

seriedade existente no grupo (PEREIRA, 2014). 

 Pereira (2014) ainda destaca outras duas técnicas, a primeira chamada de 

técnica de apresentação, esta permite que os alunos mostrem quem são, o que 
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sonham, gostam e pensam. É importante enfatizar aos alunos nesse momento que 

devem se sentir à vontade quanto ao que vão dizer e não os forçar na participação. A 

segunda é chamada de técnica de integração, basicamente promove a interação por 

meio de diálogos no qual o aluno expõe os seus anseios e dificuldades. Desta forma, 

quem ouve poderá pensar na forma como age e caminhos de ajudar o colega. 

 Sobre a frequência dos alunos nas aulas, o professor poderá disponibilizar o 

material da aula através de plataformas, como o Google Drive e inserir textos, vídeos, 

atividades, experimentos para fazer em casa (todos relacionados ao conteúdo) e 

assim conseguir alcançar esses alunos que não conseguem comparecer as aulas.  

 Se possível, o professor disponibilizar um e-mail, grupo no WhatsApp ou 

Facebook para que os alunos consigam tirar dúvidas com os colegas e o professor. 

Além de que nestes meios de comunicação é possível realizar enquetes, postagem 

de fotos, vídeos e estes recursos se aproveitados para processo de ensino e 

aprendizagem podem engajar os alunos.  
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4 CONCLUSÃO 

 
Por meio dos métodos ativos aplicados, conclui-se que, mesmo de início os 

alunos apresentando algumas dificuldades para se habituar às novas atividades, 

como a timidez, intolerância de um aluno para com o outro e a falta de motivação para 

participar das atividades, ao longo das aulas eles tornaram-se mais participativos e 

atraídos pelos métodos.  

 Além da aplicação dos métodos ativos com os alunos, em algumas aulas, 

outros professores da escola foram convidados a observarem as práticas a convite da 

professora de ciências e da coordenadora, sendo assim, puderam compreender qual 

é o papel dos métodos ativos e maneiras de como aplicarem em suas aulas.  

Segundo Moran (2015), os profissionais da educação precisam permitir-se a 

encarar novos desafios, conviver com situações diferentes e lidar com as rápidas 

transformações que estão ocorrendo com a sociedade. Ainda Moran (2015), ressalta 

que é o papel de cada escola adaptar-se a essas mudanças, elaborando um plano 

estratégico e oferecendo suporte aos professores e alunos para que as mudanças 

sejam gradativas, mas coerentes e efetivas com a necessidade de cada escola.  

Portanto, trabalhos como este são muito relevantes, não somente para os 

alunos, mas para a escola como um todo, pois ainda existe uma grande dificuldade 

por parte dos professores que muitas das vezes não tiveram acesso em sua 

graduação aos métodos ativos de ensino e aprendizagem.  

Devido a este motivo, continuam usando na maioria das vezes somente a aula 

expositiva, que é um método importante e necessário em alguns momentos, mas os 

alunos demonstram uma necessidade ainda maior para desenvolverem outras 

habilidades, como a autonomia, cooperação e comunicação e que por meio da aula 

expositiva muitas vezes não são alcançadas.  

Em vista de todos estes argumentos, espera-se que ocorram mudanças 

significativas na educação do país para os próximos anos. Lembrando que o principal 

objetivo da educação é alcançar os alunos de uma forma significativa, encorajadora e 

democrática, visto que, a escola é o caminho para que eles alcancem os seus 

propósitos e sonhos.  
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APÊNDICE A – Roteiro de aula 

 

Aula: 29/04/2019 

Atividade: Think Pair Share  

Tema da aula: Diferentes fontes de água do planeta 

 

Essa forma de aprender tem como objetivo que vocês pesquisem e reflitam sozinhos 

determinado assunto. Feito isso, irão discutir e compartilhar em grupos as suas ideias 

e o que pesquisaram sobre o assunto. 

 

1 – O que eu preciso fazer? 

R: Pesquisar uma notícia sobre a falta de água em algum lugar do planeta Terra. 

(ATENÇÃO: a notícia deverá ser do ano de 2016 em diante) 

 

2 – Depois que eu encontrar a notícia e ler sobre ela, o que eu devo fazer? 

R: Você deverá responder as perguntas abaixo em seu caderno: 

-  Qual é o título da notícia? 

-  Qual é a data da notícia?  

-  Qual é o local no qual está ocorrendo a falta de água? 

-  Qual é o motivo da falta de água que essa notícia relatou? 

 

3 – Já respondi as perguntas, o que eu devo fazer? 

R: Você deverá ir para a sala de aula e se sentar com um outro aluno (em duplas) 

para discutirem sobre a notícia que encontram.  

 

4 – Já discutimos em duplas, o que devemos fazer? 

R: Vocês deverão se sentar com outra dupla e discutirem sobre a notícia que 

encontram.  

 

5 – Terminamos todos os passos da atividade e agora? 

R: Aguardem as orientações da professora
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APÊNDICE B – Experimento científico 
 

Em grupos vocês terão que realizar um experimento científico, é importante 

que vocês sigam o passo a passo corretamente.  

Material: 

• 4 copos transparentes 

• Água  

• Sal 

• Arroz 

• Óleo 

Passo a passo: 

1. Identifique os copos com a numeração 1, 2, 3 e 4. 

2. No copo 1 coloque água com o sal e depois mexa. 

3. No copo 2 coloque água com a arroz e depois mexa. 

4. No copo 3 coloque água com o óleo e depois mexa.  

5. No copo 4 coloque água, óleo, arroz e depois mexa. 

6. Agora observe cada mistura. 

Perguntas:  

a. Qual o número de componentes da mistura 1? 

 

b. Qual o número de componentes da mistura 2? 

 

c. Qual o número de componentes da mistura 3? 

 

d. Qual o número de componentes da mistura 4? 

 

e. Qual o número de fases da mistura 1? 

 

f. Qual o número de fases da mistura 2? 

 

g. Qual o número de fases da mistura 3? 

 

h. Qual o número de fases da mistura 4? 

 



41 
 

i. A mistura 1 é heterogênea ou homogênea? Explique.  

 

j. A mistura 2 é heterogênea ou homogênea? Explique.  

 

k. A mistura 3 é heterogênea ou homogênea? Explique. 

 

l. A mistura 4 é heterogênea ou homogênea? Explique.  
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APÊNDICE C – Estudo de caso 
 

Ei alunos, a partir da leitura desse texto vocês não serão somente alunos da 

Escola Maria José Ferraz Schoenacker, mas, por um breve momento também serão 

MÉDICOS do Hospital Regional da cidade de Cafundózinho. Vocês são considerados 

os melhores doutores e doutoras da cidade e região, por isso, muitos pacientes os 

procuram para serem tratados de suas doenças. 

 O problema é que a cidade de Cafundózinho vem enfrentando vários 

problemas com dinheiro, e com isso o prefeito Raimundo tem tido dificuldades em 

realizar melhorias para o povo. Se não bastasse o problema com a verba, a cidade 

NÃO tem tratamento de água e esgoto adequado e vários problemas ambientais e de 

saúde estão surgindo em toda a redondeza.  

Hoje segunda-feira 27/05/2019 o Hospital Regional de Cafundózinho está 

lotado de pacientes desesperados para serem tratados de suas doenças. Como vocês 

são MUITO capazes e inteligentes, toda a cidade está confiando e aguardando pelos 

resultados de seus trabalhos.  

A primeira paciente que será tratada por vocês se chama Joaquina, tem 12 

anos de idade e relatou que está com diarreia, perda de peso, vômitos e febre.  

Como existem muitas doenças causadas pela falta de tratamento de água e 

esgoto foi necessário perguntar algumas coisas para Joaquina: 

- O local que você mora é próximo a córregos, lagos ou riachos? 

Resposta Joaquina: Não. 

- Você toma água da torneira? 

Resposta Joaquina: Sim, ela é muito fresquinha. 

- Você lava os alimentos (frutas e verduras) antes de comer? 

Resposta Joaquina: Não, quando eu estou com fome eu apenas pego a fruta e 

como. 

- Você tem animais de estimação? 

Resposta Joaquina: Sim, dois gatinhos lindos e fofos.  

Depois de perguntarem e conversarem com a Joaquina chegou a hora de 

dizerem qual é a sua doença e como tratá-la. Para isso vocês deverão ir ao laboratório 

de análise de exames (INFORMÁTICA) e discutirem o caso. 
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ATENÇÃO: RESPONDAM AS PERGUNTAS ABAIXO 

 

1. QUAL É A DOENÇA DE JOAQUINA? 

 

2. COMO ELA DEVERÁ SE TRATAR? 

 

3. ELA AINDA PODERÁ CONTINUAR A TOMAR ÁGUA DA TORNEIRA E 

COMER OS ALIMENTOS SEM LAVAR? (EXPLIQUE O PORQUÊ)  

 

4. QUAIS CUIDADOS ELA TERÁ QUE TER COM OS SEUS BICHINHOS DE 

ESTIMAÇÃO? 
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APÊNDICE D – Atividade avaliativa  

 

1. Você está observando diversas figuras da água nos estados sólido, 

líquido e gasoso. Sua tarefa será colocar o nome de cada figura no 

quadrado que corresponde o seu estado físico. 

 

 

 

2. Imagine que esta panela está em um fogão ligado e responda 

abaixo: 

Ao colocar a água da torneira na panela, ela está no estado 

___________ , mas depois de alguns minutos como fogo ligado a 

água passará para o estado ___________, esse processo de 

mudança do estado físico da água é chamado de 

_____________________. 

 

3. No copo a água não é considerável potável pois contém _________ 

e pode conter ______________ que causam doenças nos seres 

vivos. 

 

4. Este copo contém água, óleo e arroz. Sua tarefa será responder as 

questões abaixo: 

o Quantos componentes estão dentro do copo? 

 

o Qual é o tipo de mistura (homogênea ou heterogênea)? 

 

o Quantas fases (camadas) você enxerga? 

 
 

SÓLIDO LÍQUIDO GASOSO 



45 
 

5. Na imagem está faltando o nome de uma das etapas do ciclo da 

água. Qual é o nome dessa etapa? Lembre-se que diversos seres 

vivos realizam esse processo, inclusive nós seres humanos e 

plantas? 

 

6. Sabemos que se a água não for tratada corretamente pode causar 

diversas doenças em nós. Suponhamos que João foi ao médico e 

está com uma doença causada por bactérias. Qual medicamento 

ele deverá tomar? 

 
 

7. A falta de água potável é um problema mundial. Qual seria sua 

atitude para ajudar as pessoas, como no caso do menino na foto?  


