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Estratégia:Estratégia:
“ “ ...do grego ...do grego estrategía estrategía e do latim e do latim strategiástrategiá é a arte de aplicar  é a arte de aplicar 
ou explorar os meios e condições favoráveis e disponíveis ou explorar os meios e condições favoráveis e disponíveis 
com vista à consecução de objetivos específicos”.com vista à consecução de objetivos específicos”.

Técnicas :Técnicas :
“ “ ...do grego, ...do grego, technikóstechnikós, relativo a arte. A arte material ou o , relativo a arte. A arte material ou o 
conjunto de processos de uma arte, maneira, jeito ou conjunto de processos de uma arte, maneira, jeito ou 
habilidade especial de executar ou fazer algo.”habilidade especial de executar ou fazer algo.”

Dinâmicas:Dinâmicas:
““... do grego... do grego  dinamikós dinamikós, respeitante ao movimento e as , respeitante ao movimento e as 
forças, ou organismos em atividade, ou ainda, parte da forças, ou organismos em atividade, ou ainda, parte da 
mecânica que estuda os movimentos”mecânica que estuda os movimentos”
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Na metodologia dialética, o docente deve propor ações 

que desafiem ou possibilitem o desenvolvimento das 

operações mentais. Para isso organiza os processos de 

apreensão de tal maneira que as operações de pensamento 

sejam despertadas, exercitadas, construídas, flexibilizadas 

pelas necessárias rupturas, através da mobilização, da 

construção e  das sínteses, sendo essas a serem vistas e 

revistas, possibilitando ao estudante sensações ou estados de 

espírito carregados de vivência pessoal e de renovação.



 As pessoas lembram-se de:

66

● 10 % do que lêem

● 20% do que ouvem

● 30% do que vêem

● 50% do que vêem e ouvem

● 70% do que repetem

● 90% do que repetem e refazem



A estratégias visam à consecução de objetivos; portanto, há que   ter clareza de onde se 

pretende chegar naquele momento, com o processo de ensinagem. Por isso, os objetivos que o 

norteiam devem estar claros para os sujeitos envolvidos – professores e alunos – e estarem 

presentes no contrato didático, registrado no Programa de Aprendizagem correspondente ao 

módulo, fase, curso, etc. Esses objetivos nortearão a reflexão dos caminhos percorridos nas 

efetivações das  ações executadas por alunos e professores, na consecução das estratégias. 

Através das estratégias aplicamos ou exploramos  meios, modos, jeitos,  formas, de 

evidenciar o pensamento, portanto, respeitando às condições favoráveis  para se executar  ou 

fazer algo. Esses meios ou formas comportam determinadas dinâmicas, devendo considerar o 

movimento e as forças, e o organismo em atividade. Por isso, o conhecimento do  aluno pelo 

professor e seu crescente autoconhecimento é essencial para a escolha e a efetivação da 

estratégia,   com seu modo de ser , agir, estar e sua dinâmica pessoal. 
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O ALUNO UNIVERSITÁRIOO ALUNO UNIVERSITÁRIO

QUAL O SEU PERFIL?

COMO 
MOTIVÁ-LO?

QUE EXPECTATIVAS TEM?

COMO ORIENTÁ-LO 
EM FUNÇÃO DAS 
IMPLICAÇÕES DA 
VIDA ACADÊMICA?



A arte de Ensinar

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção.”

 Paulo Freire
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““É preciso substituir a pedagogia É preciso substituir a pedagogia 
das certezas e dos saberes pré-das certezas e dos saberes pré-
fixados por uma pedagogia da fixados por uma pedagogia da 

pergunta”pergunta”

Hugo AssmannHugo Assmann

LOCALIZANDO CENÁRIOSLOCALIZANDO CENÁRIOS



ALGUMAS ESTRATÉGIASALGUMAS ESTRATÉGIAS
DE DESENVOLVIMENTODE DESENVOLVIMENTO

DA CAPACIDADE DE DA CAPACIDADE DE 
REFLEXÃOREFLEXÃO



OS DIÁRIOS DE BORDOOS DIÁRIOS DE BORDO

Pode-se optar por um diário de bordo, que Pode-se optar por um diário de bordo, que 
se limita quase exlusivamente ao registro de se limita quase exlusivamente ao registro de 
informação factual, por um diário que informação factual, por um diário que 
implica, pelo sua essência, um modo mais implica, pelo sua essência, um modo mais 
pessoal e interpretativo de escreverpessoal e interpretativo de escrever

Segundo Holly (1991), 3 momentos devem Segundo Holly (1991), 3 momentos devem 
estar presentes em um diário: o momento estar presentes em um diário: o momento 
precedente à ocorrência, o momento da precedente à ocorrência, o momento da 
experiência e o momento depois da experiência e o momento depois da 
situação.situação.  

1º1º



OS PORTFÓLIOS OS PORTFÓLIOS 
REFLEXIVOSREFLEXIVOS

No âmbito da formação acadêmica tem-se No âmbito da formação acadêmica tem-se 
defino Portfólio como um conjunto coerente defino Portfólio como um conjunto coerente 
de documentação refletidamente de documentação refletidamente 
selecionada, signifitivamente comentada e selecionada, signifitivamente comentada e 
sistematicamente organizada e sistematicamente organizada e 
contextualizada no tempo, reveladora do contextualizada no tempo, reveladora do 
percursos profissional. percursos profissional. 

2º2º



A METODOLOGIA A METODOLOGIA 
DIALÉTICA EM DIALÉTICA EM 
SALA DE AULASALA DE AULA



  Apresentação do ponto;Apresentação do ponto;

-  Resolução de um ou mais exercícios Resolução de um ou mais exercícios 
modelo;modelo;

-  Preposição de uma série de exercícios Preposição de uma série de exercícios 
para os alunos resolverem.para os alunos resolverem.

EDUCAÇÃO COMO TRANSMISSÃOEDUCAÇÃO COMO TRANSMISSÃO



METODOLOGIA DIALÉTICAMETODOLOGIA DIALÉTICA

- - SíncreseSíncrese (visão global indefinida,  (visão global indefinida, 
confusa);confusa);

- - AnáliseAnálise (desdobramento da realidade  (desdobramento da realidade 
em seus elementos);em seus elementos);

- - SínteseSíntese (integração de todos os  (integração de todos os 
conhecimentos, resultando em  novas conhecimentos, resultando em  novas 
formas de ação).formas de ação).

EDUCAÇÃO COMO CONSTRUÇÃOEDUCAÇÃO COMO CONSTRUÇÃO



MOBILIZAÇÃO MOBILIZAÇÃO 
PARA O PARA O 

CONHECIMENTOCONHECIMENTO

PRIMEIRO MOMENTOPRIMEIRO MOMENTO



CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO 
DO DO 

CONHECIMENTOCONHECIMENTO

SEGUNDO MOMENTOSEGUNDO MOMENTO



SÍNTESE DO SÍNTESE DO 
CONHECIMENTOCONHECIMENTO

TERCEIRO MOMENTOTERCEIRO MOMENTO



ALGUMAS ESTRATÉGIAS ALGUMAS ESTRATÉGIAS 
E METODOLOGIASE METODOLOGIAS
  PARA O ENSINOPARA O ENSINO



• O QUE É?O QUE É?

Apresentação de idéias ou alternativas Apresentação de idéias ou alternativas 
de solução de problemas, propiciando a de solução de problemas, propiciando a 
imaginação criadora, sem a restrição dos imaginação criadora, sem a restrição dos 
esquemas lógicos de pensamento. esquemas lógicos de pensamento. 
Somente após a colocação de todas as Somente após a colocação de todas as 
idéias, procede-se à análise crítica.idéias, procede-se à análise crítica.

EXPLOSÃO DE IDÉIASEXPLOSÃO DE IDÉIAS



• ESTRATÉGIA 
COM A QUAL 

INICIAMOS NOSSAS ATIVIDADES



• PARA QUE SERVE?PARA QUE SERVE?

Permite ao aluno estabelecer Permite ao aluno estabelecer 
associações, produzir, sintetizar, associações, produzir, sintetizar, 
selecionar, combinar e desenvolver selecionar, combinar e desenvolver 
idéias, favorecendo a iniciativa, idéias, favorecendo a iniciativa, 
incentivando o pensamento criador, incentivando o pensamento criador, 
desenvolvendo a expressão oral e desenvolvendo a expressão oral e 
estabelecendo conclusões.estabelecendo conclusões.

EXPLOSÃO DE IDÉIASEXPLOSÃO DE IDÉIAS



• COMO DESENVOLVER?COMO DESENVOLVER?
O professor apresenta o “estímulo” e O professor apresenta o “estímulo” e 
solicita aos alunos que digam o que solicita aos alunos que digam o que 
pensam sobre ele.pensam sobre ele.
Estabelecer um conceito ou princípios; Estabelecer um conceito ou princípios; 
aprofundar as idéias; registrá-las no aprofundar as idéias; registrá-las no 
quadro; analisá-las; proceder à quadro; analisá-las; proceder à 
avaliação da técnica pelo grupo.avaliação da técnica pelo grupo.

EXPLOSÃO DE IDÉIASEXPLOSÃO DE IDÉIAS



• COMO AVALIAR?COMO AVALIAR?

Pela observação e análise da Pela observação e análise da 
participação, conteúdo das afirmações, participação, conteúdo das afirmações, 
críticas e conclusões após a explosão de críticas e conclusões após a explosão de 
idéias.idéias.
Auto-avaliação dos alunos, mediante Auto-avaliação dos alunos, mediante 
critérios previamente apresentados.critérios previamente apresentados.

EXPLOSÃO DE IDÉIASEXPLOSÃO DE IDÉIAS



TRABALHOTRABALHO DE GRUPODE GRUPO
 Quais são os objetivos que podemos desenvolverQuais são os objetivos que podemos desenvolver??

* * A capacidade de estudar um problema em A capacidade de estudar um problema em 
equipe;equipe;
* A capacidade de discutir e debater, superando * A capacidade de discutir e debater, superando 
a simples justaposição de idéias;a simples justaposição de idéias;
* Aprofundar a discussão de um tema chegando * Aprofundar a discussão de um tema chegando 
a conclusões;a conclusões;
* Aumentar o conhecimento mediante a * Aumentar o conhecimento mediante a 
diversidade de interpretações sobre o mesmo diversidade de interpretações sobre o mesmo 
assunto;assunto;



 Quais são os objetivos que podemos desenvolver?Quais são os objetivos que podemos desenvolver?

* * Ter oportunidade de desenvolver sua Ter oportunidade de desenvolver sua 
participação em grupos, sua verbalização, seu participação em grupos, sua verbalização, seu 
relacionamento em equipe e sua capacidade de relacionamento em equipe e sua capacidade de 
observação e crítica do desempenho grupal;observação e crítica do desempenho grupal;

* Confiar na possibilidade de aprender também * Confiar na possibilidade de aprender também 
com os colegas (além do professor) e valorizar os com os colegas (além do professor) e valorizar os 
feedbacksfeedbacks  que eles podem lhe oferecer para a  que eles podem lhe oferecer para a 
aprendizagem.aprendizagem.

TRABALHOTRABALHO DE GRUPODE GRUPO



TRABALHO DE GRUPOTRABALHO DE GRUPO
 Regras básicas para o bom funcionamento de um Regras básicas para o bom funcionamento de um 

grupo:grupo:

* * Que todos os participantes tenham clareza sobre qual é Que todos os participantes tenham clareza sobre qual é 
o objetivo daquela atividade em grupo; onde se pretende o objetivo daquela atividade em grupo; onde se pretende 
chegar;chegar;
* Que se distribuam funções entre os participantes: um * Que se distribuam funções entre os participantes: um 
coordenador, um relator, um cronometrista;coordenador, um relator, um cronometrista;
* Que cada participante do grupo se disponha a ouvir * Que cada participante do grupo se disponha a ouvir 
seu companheiro;seu companheiro;

TRABALHOTRABALHO DE GRUPODE GRUPO



TRABALHO DE GRUPOTRABALHO DE GRUPO
 Exemplos de dinâmicas de grupos:Exemplos de dinâmicas de grupos:

* * Pequenos grupos com uma só tarefa;Pequenos grupos com uma só tarefa;
* Pequenos grupos com tarefas diversas;* Pequenos grupos com tarefas diversas;
* Painel integrado ou grupos com integração * Painel integrado ou grupos com integração 
horizontal e vertical;horizontal e vertical;
* Grupo de verbalização e grupo de observação * Grupo de verbalização e grupo de observação 
(GVGO);(GVGO);
* Grupos de oposição;* Grupos de oposição;
* Pequenos grupos para formular questões;* Pequenos grupos para formular questões;
* Seminários.* Seminários.

TRABALHOTRABALHO DE GRUPODE GRUPO



• O QUE É?O QUE É?
Exploração pelo aluno Exploração pelo aluno 
da idéia do autor a da idéia do autor a 
partir de estudo crítico.partir de estudo crítico.

• PARA QUE SERVE?PARA QUE SERVE?
Aquisição de Aquisição de 
conhecimentos, conhecimentos, 
habilidades específicas habilidades específicas 
ou atitudes a serem ou atitudes a serem 
preservados ou preservados ou 
incorporados pelo aluno.incorporados pelo aluno.

• COMO DESENVOLVER?COMO DESENVOLVER?
Leitura Analítica* = análises Leitura Analítica* = análises 
Textual, Temática e Textual, Temática e 
Interpretativa, Interpretativa, 
Problematização e Síntese.Problematização e Síntese.

• COMO AVALIAR?COMO AVALIAR?
Produções escritas e Produções escritas e 
comentários do aluno, comentários do aluno, 
observando a compreensão, observando a compreensão, 
análise, síntese, julgamento, análise, síntese, julgamento, 
interferência e interpretação.interferência e interpretação.

ESTUDO DE TEXTOESTUDO DE TEXTO



Análise Análise 
TextualTextual

PREPARAÇÃO DO TEXTOPREPARAÇÃO DO TEXTO

Visão do conjunto, Busca de esclarecimentos, Visão do conjunto, Busca de esclarecimentos, 
Vocabulário, Doutrinas, Fatos, Autores, Vocabulário, Doutrinas, Fatos, Autores, 

Esquematização.Esquematização.

Análise  Análise  
TemáticaTemática

COMPREENSÃO DA MENSAGEM COMPREENSÃO DA MENSAGEM 

Tema, Problema, Tese, Raciocínio e Idéias Tema, Problema, Tese, Raciocínio e Idéias 
secundárias.secundárias.

Análise Análise 
InterpretativaInterpretativa

LEVANTAMENTO E DISCUSSÃO DE PROBLEMAS LEVANTAMENTO E DISCUSSÃO DE PROBLEMAS 
relacionadas com a mensagem do autor.relacionadas com a mensagem do autor.

Problema-Problema-
tizaçãotização

INTERPRETAÇÃO DA MENSAGEMINTERPRETAÇÃO DA MENSAGEM

Corrente filosóficas e influências, Pressupostos, Corrente filosóficas e influências, Pressupostos, 
Associação de idéias; crítica.Associação de idéias; crítica.

SínteseSíntese REELABORAÇÃO DA MENSAGEMREELABORAÇÃO DA MENSAGEM

Com base na reflexão pessoal.Com base na reflexão pessoal.



Iniciando atividade com o texto:Iniciando atividade com o texto:

““ENSINAR, APRENDER, APREENDER E PROCESSOS ENSINAR, APRENDER, APREENDER E PROCESSOS 
DE ENSINAGEM”DE ENSINAGEM”

Com dinâmicas de grupo e de estudo de textoCom dinâmicas de grupo e de estudo de texto



Dinâmica: O que você diz?Dinâmica: O que você diz?
a) a) O professor solicita a um aluno que complete, livremente, O professor solicita a um aluno que complete, livremente, 
com suas idéias, a frase: com suas idéias, a frase: 
O que o texto me diz:................O que o texto me diz:................
b) b) O professor solicita a um segundo aluno que complemente, O professor solicita a um segundo aluno que complemente, 
livremente, com suas idéias, a frase:livremente, com suas idéias, a frase:
O que eu digo ao texto:............O que eu digo ao texto:............
c) c) O professor solicita a um terceiro que dirigindo-se aos O professor solicita a um terceiro que dirigindo-se aos 
colegas anteriores, complete, livremente, com suas idéias, a colegas anteriores, complete, livremente, com suas idéias, a 
frase:frase:
O que eu digo aos meus colegas:..........O que eu digo aos meus colegas:..........



Atenção à resposta e à opinião:Atenção à resposta e à opinião:
a)O professor faz uma pergunta e escolhe um aluno para a)O professor faz uma pergunta e escolhe um aluno para 
responde-lá;responde-lá;
b) O professor solicita a um segundo aluno se ele concorda ou não b) O professor solicita a um segundo aluno se ele concorda ou não 
com a resposta do colega;com a resposta do colega;
c) O professor solicita a um terceiro aluno que:c) O professor solicita a um terceiro aluno que:
-Repita a resposta do primeiro do colega e a opinião do segundo Repita a resposta do primeiro do colega e a opinião do segundo 
colega;colega;
-E diga se concorda ou não  e com qual dos colegas E diga se concorda ou não  e com qual dos colegas 



Atenção à pergunta e à resposta:Atenção à pergunta e à resposta:

c)c)O professor indica um aluno para elaborar um pergunta e logo O professor indica um aluno para elaborar um pergunta e logo 
após indicar um colega para responder;após indicar um colega para responder;

e)e)O colega responde a pergunta;O colega responde a pergunta;

g)g)O professor/ou colega escolhe um terceiro aluno para repetir a O professor/ou colega escolhe um terceiro aluno para repetir a 
pergunta, a resposta e emitir juízo se a pergunta foi bem pergunta, a resposta e emitir juízo se a pergunta foi bem 
elaborada e se a resposta está correta.elaborada e se a resposta está correta.



• O QUE É?O QUE É?

Técnica de discussão onde um grupo de Técnica de discussão onde um grupo de 
estudantes sob orientação de um instrutor estudantes sob orientação de um instrutor 
investiga problemas e relata resultados para investiga problemas e relata resultados para 
discussão e crítica.discussão e crítica.

• PARA QUE SERVE?PARA QUE SERVE?

Promover situações para solução de Promover situações para solução de 
problemas colocados em discussões problemas colocados em discussões 
induzindo o grupo à participação efetiva.induzindo o grupo à participação efetiva.

SEMINÁRIOSEMINÁRIO



• COMO DESENVOLVER?COMO DESENVOLVER?
– PreparaçãoPreparação: o professor apresenta o tema e : o professor apresenta o tema e 

justifica sua importância, apontando desafios e justifica sua importância, apontando desafios e 
caminhos para os alunos. Calendário de caminhos para os alunos. Calendário de 
apresentações. Orientação aos alunos. Organizar apresentações. Orientação aos alunos. Organizar 
o espaço físico.o espaço físico.

– DesenvolvimentoDesenvolvimento: discussão informal do tema : discussão informal do tema 
apresentado em pequenos grupos. Dos apresentado em pequenos grupos. Dos 
apontamentos realizados a partir dos problemas apontamentos realizados a partir dos problemas 
e das soluções encontradas formula-se e das soluções encontradas formula-se 
conclusões que são levadas ao grande grupo.conclusões que são levadas ao grande grupo.

– RelatórioRelatório: resumo escrito com as idéias e : resumo escrito com as idéias e 
conclusões, com base na preparação e discussões conclusões, com base na preparação e discussões 
realizadas.realizadas.  

SEMINÁRIOSEMINÁRIO



• COMO AVALIAR?COMO AVALIAR?

CRITÉRIOS/PONTUAÇÃOCRITÉRIOS/PONTUAÇÃO
Clareza e coerência.Clareza e coerência.

Domínio do conhecimento.Domínio do conhecimento.

Participação do grupo.Participação do grupo.

Dinâmicas e/ou recursos audiovisuais.Dinâmicas e/ou recursos audiovisuais.

Relação teoria-prática, crítica.Relação teoria-prática, crítica.

NOTA FINAL (média na escala acima)NOTA FINAL (média na escala acima)

SEMINÁRIOSEMINÁRIO



MAPA CONCEITUAL exemplo:MAPA CONCEITUAL exemplo:

MOLÉCULASMOLÉCULAS 

Água Água MovimentoMovimento 

Coisas VivasCoisas Vivas
EstadosEstados 

GasosoGasoso

SólidoSólido

Calor Calor 

AniAnimais

PlantasPlantas

LíquLíquido

TemTem PodemPodem  serser

aumentaaumenta  porpor determinadetermina
encontrada emencontrada em



• O QUE É?O QUE É?

Análise minuciosa e objetiva de uma Análise minuciosa e objetiva de uma 
situação real investigada. O caso permite situação real investigada. O caso permite 
ampla análise e intercâmbio de idéias, ampla análise e intercâmbio de idéias, 
reflexão crítica e relações teóricas, reflexão crítica e relações teóricas, 
discernimento de conceitos, princípios discernimento de conceitos, princípios 
éticos e práticas relevantes, além da éticos e práticas relevantes, além da 
participação de todos para efetuar participação de todos para efetuar 
operações mentais requisitadas.operações mentais requisitadas.

ESTUDO DE CASOESTUDO DE CASO



• O QUE É?O QUE É?

Estudo de um assunto, tema ou biografia Estudo de um assunto, tema ou biografia 
a partir da simulação de um Júri onde a partir da simulação de um Júri onde 
são apresentados argumentos de defesa são apresentados argumentos de defesa 
e de acusação.e de acusação.

JURI SIMULADOJURI SIMULADO



• PARA QUE SERVE?PARA QUE SERVE?

Presta-se  à análise e avaliação de um Presta-se  à análise e avaliação de um 
fato com objetividade e realismo, à fato com objetividade e realismo, à 
crítica construtiva de uma situação.crítica construtiva de uma situação.

JURI SIMULADOJURI SIMULADO



• COMO DESENVOLVER?COMO DESENVOLVER?
- indicar entre os alunos o juiz e o escrivão;indicar entre os alunos o juiz e o escrivão;
- definir a promotoria, defesa, conselho de definir a promotoria, defesa, conselho de 

sentença e plenário;sentença e plenário;
- estipular prazo para promotoria e defesa estipular prazo para promotoria e defesa 

preparar seus trabalhos;preparar seus trabalhos;
- tempo igual para apresentação dos tempo igual para apresentação dos 

argumentos da promotoria e defesa;argumentos da promotoria e defesa;

JURI SIMULADOJURI SIMULADO



• COMO DESENVOLVER?COMO DESENVOLVER?
- ao juiz compete manter a ordem e ao juiz compete manter a ordem e 

formular os quesitos ao conselho de formular os quesitos ao conselho de 
sentença;sentença;

- ao escrivão o relatório dos trabalhos;ao escrivão o relatório dos trabalhos;
- o conselho de sentença, após ouvir os o conselho de sentença, após ouvir os 

argumentos, aponta uma decisão;argumentos, aponta uma decisão;
- o plenário observa os desempenhos.o plenário observa os desempenhos.

JURI SIMULADOJURI SIMULADO



• COMO AVALIAR?COMO AVALIAR?

Considerar a apresentação concisa, Considerar a apresentação concisa, 
clara e lógica das idéias, a profundidade clara e lógica das idéias, a profundidade 
dos conhecimentos e a argumentação dos conhecimentos e a argumentação 
fundamentada.fundamentada.

JURI SIMULADOJURI SIMULADO



• O QUÉ É?O QUÉ É?
Reunião de palestras e preleções breves Reunião de palestras e preleções breves 
apresentadas por vários indivíduos sobre apresentadas por vários indivíduos sobre 
um assunto ou diversos aspectos dele.um assunto ou diversos aspectos dele.

• PARA QUE SERVE?PARA QUE SERVE?
Desenvolver habilidades sociais e Desenvolver habilidades sociais e 
cognitivas; investigar um problema; cognitivas; investigar um problema; 
favorecer a integração da aprendizagem; favorecer a integração da aprendizagem; 
ampliar um conteúdo.ampliar um conteúdo.

SIMPÓSIOSIMPÓSIO



• O QUE É?O QUE É?
Discussão informal entre interessados ou Discussão informal entre interessados ou 
afetados pela matéria em análise.afetados pela matéria em análise.

• PARA QUE SERVE?PARA QUE SERVE?
- discutir assunto controverso;discutir assunto controverso;
- compartilhar métodos de discussão;compartilhar métodos de discussão;
- discutir perante um auditório;discutir perante um auditório;
- estimular a elaboração intelectual dos estimular a elaboração intelectual dos 

ouvintes;ouvintes;
- buscar solução para um dado problema pelo buscar solução para um dado problema pelo 

esforço comum de um grupo seleto.esforço comum de um grupo seleto.

PAINELPAINEL



• O QUE É?O QUE É?

Preleção verbal com o objetivo de Preleção verbal com o objetivo de 
transmitir conhecimentos.transmitir conhecimentos.

  

• PARA QUE SERVE?PARA QUE SERVE?

Aquisição de conhecimentos e sua Aquisição de conhecimentos e sua 
análise crítica para produção de novos análise crítica para produção de novos 
conhecimentos.conhecimentos.

AULA EXPOSITIVA DIALÓGICAAULA EXPOSITIVA DIALÓGICA



• COMO DESENVOLVER?COMO DESENVOLVER?
- apresentação dos objetivos relacionando com apresentação dos objetivos relacionando com 

a disciplina e com o curso;a disciplina e com o curso;
- exposição do tema;exposição do tema;
- questionamentos, críticas, soluções.questionamentos, críticas, soluções.
    

• COMO AVALIAR?COMO AVALIAR?
- participação; compreensão e análise dos participação; compreensão e análise dos 

conceitos; apresentação de soluções e conceitos; apresentação de soluções e 
problemas; logicidade na exposição dos pontos problemas; logicidade na exposição dos pontos 
de vista.de vista.

AULA EXPOSITIVA DIALÓGICAAULA EXPOSITIVA DIALÓGICA



• O QUE É?O QUE É?

Reunião de um pequeno grupo de Reunião de um pequeno grupo de 
pessoas (em torno de 15) com interesses pessoas (em torno de 15) com interesses 
comuns, a fim de estudar e trabalhar comuns, a fim de estudar e trabalhar 
para o conhecimento ou para o conhecimento ou 
aprofundamento de um tema, sob aprofundamento de um tema, sob 
orientação de um especialista.orientação de um especialista.

OFICINAOFICINA



• PARA QUE SERVE?PARA QUE SERVE?
Aperfeiçoamento mediante aplicação de Aperfeiçoamento mediante aplicação de 
conhecimentos teóricos prévios.conhecimentos teóricos prévios.

    

• COMO DESENVOLVER?COMO DESENVOLVER?
É possível se dar de variadas formas: estudos É possível se dar de variadas formas: estudos 
individuais, consulta bibliográfica, palestras, individuais, consulta bibliográfica, palestras, 
discussões, resolução de problemas, atividades discussões, resolução de problemas, atividades 
práticas, redação de trabalhos, saídas a práticas, redação de trabalhos, saídas a 
campo, além de diversas técnicas de grupo.campo, além de diversas técnicas de grupo.

OFICINAOFICINA



• COMO AVALIAR?COMO AVALIAR?

Participação do aluno nas atividades e a Participação do aluno nas atividades e a 
demonstração das habilidades visadas, demonstração das habilidades visadas, 
pois, dependendo da natureza do tema pois, dependendo da natureza do tema 
proposto, essas habilidades variam proposto, essas habilidades variam 
consideravelmente.consideravelmente.

OFICINAOFICINA



• O QUE É?O QUE É?

Para Veiga, “...Para Veiga, “...é uma técnica de ensino é uma técnica de ensino 
em que os alunos executam em aula, ou em que os alunos executam em aula, ou 
fora dela, um trabalho determinado pelo fora dela, um trabalho determinado pelo 
professor, que os orienta e os professor, que os orienta e os 
acompanha, valendo-se de um capítulo acompanha, valendo-se de um capítulo 
do livro, um artigo, um texto didático ou do livro, um artigo, um texto didático ou 
livro.”livro.” 

ESTUDO DIRIGIDOESTUDO DIRIGIDO



• PARA QUE SERVE?PARA QUE SERVE?
- provocar os alunos criticamente sobre a o que provocar os alunos criticamente sobre a o que 

a realidade indica;a realidade indica;
- aprofundar o conteúdo do texto didático;aprofundar o conteúdo do texto didático;
- buscar conexão entre texto didático e seu buscar conexão entre texto didático e seu 

contexto, propiciar a leitura polissêmica;contexto, propiciar a leitura polissêmica;
- desenvolver no aluno a reflexão, a criticidade e desenvolver no aluno a reflexão, a criticidade e 

a criatividade;a criatividade;
- capacitar à leitura de textos ou livros didáticos capacitar à leitura de textos ou livros didáticos 

necessários a instrumentalização.necessários a instrumentalização.

ESTUDO DIRIGIDOESTUDO DIRIGIDO



• COMO DESENVOLVER?COMO DESENVOLVER?
- as necessidades e características dos alunos;as necessidades e características dos alunos;
- flexibilidade metodológica;flexibilidade metodológica;
- orientação mediante guia ou roteiro para que orientação mediante guia ou roteiro para que 

aluno possa realizar um trabalho autônomo;aluno possa realizar um trabalho autônomo;
- Atividades individuais e em grupo como: Atividades individuais e em grupo como: 

leituras individuais, resolução de problemas e leituras individuais, resolução de problemas e 
debates para a reflexão e posicionamento debates para a reflexão e posicionamento 
crítico dos alunos frente à realidade vivida.crítico dos alunos frente à realidade vivida.

ESTUDO DIRIGIDOESTUDO DIRIGIDO



• COMO AVALIAR?COMO AVALIAR?
Sempre que possível com a colaboração Sempre que possível com a colaboração 
do aluno. O professor observará a do aluno. O professor observará a 
necessidade de reformular e/ou necessidade de reformular e/ou 
aprofundar o estudo.aprofundar o estudo.
Observação da participação, logicidade, Observação da participação, logicidade, 
pertinência, clareza e coerência das pertinência, clareza e coerência das 
idéias apresentadas nas discussões.idéias apresentadas nas discussões.

ESTUDO DIRIGIDOESTUDO DIRIGIDO
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