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Sala de aula invertida
• Sala de aula invertida (Flipped Learning ou flipped classroom) é uma 

abordagem pedagógica em que o primeiro contato com novos conceitos se 
desloca do espaço/tempo de aprendizagem em grupo para o espaço 
individual de aprendizagem na forma de atividade estruturada. O espaço 
resultante é transformado em um ambiente dinâmico e interativo onde o 
educador orienta os alunos sobre como eles aplicam conceitos e se 
envolvem criativamente no assunto

• Na sala de aula invertida, os instrutores geralmente indicam palestras em 
vídeo gravadas como lição de casa e usam o tempo de aula para exercícios 
de aprendizado ativo e o envolvimento direto com os alunos.
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Flipped classroom – passos básicos

Preparação do 

material de apoio Uso antes da aula 

e durante a aula

Aprendizagem ativa e 

orientação
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Vídeo: Flipped classroom explained
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Sala de aula invertida e educação semi-
presencial

• As salas de aula invertidas são uma forma de aprendizagem híbrida 
(blended learning), um termo que se refere a qualquer forma de 
educação que combina instrução face a face com atividades mediadas 
por computador.

• A modalidade de aprendizagem híbrida, o blended learning ou b-
learning, busca combinar práticas pedagógicas do ensino presencial e do 
ensino a distância, com o objetivo de melhorar o desempenho dos 
alunos em ambos os ensinos.
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Atividades em sala de aula e fora da sala de 
aula

• Flipped101 lectures – Andrew Ng – Universidade de Stanford
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Os quatro pilares da Sala de Aula Os quatro pilares da Sala de Aula Os quatro pilares da Sala de Aula Os quatro pilares da Sala de Aula 
InvertidaInvertidaInvertidaInvertida

• Flexible: ser flexível e favorecer o uso de diferentes modos de 
ensino/aprendizagem;

• Learning: nutrir a cultura de aprendizagem. O professor não deve ser mais a fonte primária e 
única da aprendizagem. O aprendizado deve estar centrado no estudante e na sua relação com os 
pares (peerlearning). O trabalho em sala de aula deve favorecer atividades que aprofundem e 
deem significado ao que está sendo aprendido.

• Intentional teaching actions: o professor deve ter intencionalidade naquilo que faz e propõe aos 
estudantes. As metas devem estar sempre relacionadas aos objetivos de aprendizagem 
esperados, ao longo e após a conclusão do curso/disciplina; o professor deve determinar o que 
deverá ser ensinado/aprendido e quais os recursos necessários para que isto aconteça; 
planejamento é fundamental, assim como contextualizar o que está sendo aprendido!

• Professional Educator: os professores devem avaliar e prover feedback regular aos estudantes; 
devem refletir sobre a sua prática; devem aceitar uma certa “desordem controlada” na sala de 
aula, enquanto os estudantes aprendem uns com os outros nas discussões e resolução das 
tarefas/problemas propostos; apesar de ter menos visibilidade na sala de aula invertida, o 
professor continua tendo um papel central no processo de ensino e aprendizagem
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Sala de aula – atividades extra-classe
preparatórias

• Vídeos + atividades

• Textos + atividades que podem envolver 
anotação social (em grupo)

• Audio + atividades

• Jogos + atividades

• Simulações + atividades

• Atividades
• Tomar notas
• Completar formulários com anotações/respostas  sobre pontos relevantes
• Discutir em grupo  (assincronamente)
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Organização do trabalho em aulas tradicionais

• 1. As atividades em sala de aula envolvem uma quantidade 
significativa de perguntas, resolução de problemas e outras atividades 
de aprendizado ativo, forçando os alunos a recuperar, aplicar e / ou 
estender o material aprendido fora da sala de aula. Essas atividades 
são geralmente mais fáceis do que as abordadas fora da sala de aula e 
são diretamente relacionadas com o trabalho fora da aula.

• 3. Os alunos são incentivados por meio de notas, atividades em sala 
de aula e expectativas do instrutor para concluir o trabalho fora da 
aula e participar de reuniões presenciais.
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O que fazer com o horário em sala de aula?

• Filmar suas palestras é apenas o começo da  preparação para inverter 
a aula. O próximo passo, muitas vezes o mais importante e desafiador, 
é decidir o que fazer com o novo horário disponível na sala de aula.

• É necessário planejar algumas atividades de aprendizagem eficazes 
para uma sala de aula invertida e dicas para sua implementação.
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Atividades em sala de aula

• Discussões em grupo

• Role-playing games

• Estudos de caso

• Resolução de problemas em grupo

• Projetos em equipe
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Atividades de aprendizagem ativa

• Além de questionários, outras atividades de aprendizado ativo 
efetivas incluem 

• Aplicativos, 
• Extensões, 
• Perguntas, 
• Conteúdo gerado pelo aluno, 
• Aprendizado experiencial, 
• Atividades de discussão, 
• Conjunto de problemas, 
• Técnicas de avaliação em sala de aula  
• Atividades colaborativas de aprendizado
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Começando a usar sala de aula invertida
Embora cada sala de aula invertida possa variar dependendo de vários fatores 
(por exemplo, tamanho da turma, conteúdo, professor, recursos escolares, etc.), 
muitos seguem um processo semelhante ao seguinte:

• 1. Dê aos alunos a oportunidade de ter uma primeira exposição com o tema 
por meio de palestras antes da aula.
Dica: Tente gravar suas palestras e dividi-las em pequenos blocos conceituais.

• 2. Fornecer incentivos adequados para os alunos se prepararem para a aula
Dica: Vídeo de palestra com avaliações e correção automática ajuda a garantir 
que os alunos estejam preparados para as atividades subsequentes da classe.

• 3. Facilitar atividades de aprendizagem engajada na sala de aula
Dica: Possíveis atividades incluem resolução de problemas em pequenos 
grupos, extensões, aplicativos e realimentação dos colegas.

• 4. Criar oportunidades para realimentação dos alunos
Dica: Experimente o ensino por demanda usando a realimentação do aluno e o 
desempenho da avaliação para calibrar suas atividades em sala de aula.
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Preparação é trabalhosa

• Alguns professores relataram ter ficado surpresos 
com a quantidade de trabalho que uma sala de 
aula invertida exige. 

• Não caia na armadilha de assumir que a tecnologia 
reduzirá o tempo investido no seu curso; muitos 
professores relatam investir mais tempo em seus cursos 
invertidos (pelo menos inicialmente; depois as palestras 
reutilizáveis podem aumentar a eficiência a longo prazo) 
devido ao tempo extra envolvido na filmagem de suas 
palestras e na criação de atividades em sala de aula. 

• Lembre-se, não é a tecnologia, mas a pedagogia que 
impulsiona o sucesso de ambientes de aprendizagem 
híbrida. 

• Inverter sua sala de aula pela primeira vez exigirá 
trabalho, inovação e perseverança para obter os ganhos 
de longo prazo 14



Alunos que não fazem a tarefa fora da aula
• Alguns professores relataram dificuldades em fazer com que seus alunos 

concluíssem as atividades pré-aula (por exemplo, assistir a palestras em vídeo).

• Isso pode ser problemático em um ambiente de sala de aula invertido, em que as 
atividades pré-aula são frequentemente um pré-requisito necessário para as 
atividades em sala de aula. 

• O uso de tarefas para testar a compreensão do aluno sobre os vídeos 
da palestra é uma maneira de garantir que os alunos façam o trabalho 
fora da sala de aula e, portanto, possam ser mais produtivos nas 
palestras subsequentes.

• Outra estratégia é incentivar os alunos a assistirem palestras juntos 
em grupos

• Ajuda os alunos a se manterem no caminho certo
• Oferecem oportunidades adicionais de discussão sobre os tópicos 

apresentados. 15



Desafios para o aluno

• Dentre as dificuldades que o aluno enfrenta para realizar tarefas preparatórias, 
está a falta de tempo, a forte cultura de que a única forma de aprendizagem são 
as aulas teóricas ministradas presencialmente pelo professor e a necessidade de 
o estudante sair de sua zona de conforto

• O professor deve planejar como poderá estimular e ter sucesso com seus 
estudantes na fase preparatória para a aula presencial. 

• Os aspectos a serem considerados para o engajamento dos estudantes é que as 
tarefas sejam disponibilizadas, com antecedência, para favorecer o estudo no 
próprio ritmo do aluno, que terá acesso fácil e irrestrito ao material para que 
possa consultá-lo tantas vezes quanto forem necessárias

• O material deve ser elaborado com o intuito principal de engajar os estudantes, 
sem provocar uma sobrecarga de informações. 

• O material produzido para a fase preparatória deve ser capaz de instrumentalizar 
o estudante para a discussão e a solução de problemas
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Limitações e desafios
• O professor também precisa ter uma noção básica sobre técnicas de 

facilitação do trabalho em grupo, que será o ponto alto durante os 
momentos presenciais. 

• Funções do professor
• Favorecer a interação entre os estudantes; 
• Antes de responder às questões, deve checar 

com os outros estudantes se eles têm alguma 
contribuição a dar; 

• Acompanhar as atividades de cada grupo, 
esclarecendo e ajudando os estudantes na solução 
da tarefa proposta e oferecendo feedback 
sempre que for necessário.

• É essencial também que todos os estudantes tenham acesso aos 
recursos mínimos de informática para que possam cumprir com as 
demandas de preparação pré-classe (assistir às videoaulas, por 
exemplo). 17



Métricas / avaliação

• Não existe uma fórmula invertida que funcione para todas as salas de 
aula, mas é importante usar métricas para avaliar a eficácia da sua 
classe recém-lançada. 

• Dê a seus alunos amplas oportunidades de dar feedback sobre as 
atividades, avaliações e a experiência geral do curso.

• Por exemplo, você pode comparar diferentes técnicas de aprendizado 
ativo nas seções, comparando as pontuações da avaliação. Esse 
feedback, com métricas de desempenho pode ser usado para 
recalibrar e refinar sua experiência de sala de aula invertida.
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Auto – avaliação pelos estudantes

• O que eu aprendi hoje?

• O que eu ainda tenho dúvidas sobre?

• Eu poderia usar esse conhecimento para fazer 
um teste, completar uma tarefa ou realizar algo 
em minha vida?

• Dica: Usar feedback qualitativo para ajustar suas lições incluindo a 
pergunta “o que você achou interessante ou confuso?” no final de 
cada uma das avaliações
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Recomendações básicas sobre vídeos 
educacionais
• Embora um curso invertido não exija vídeos, deve haver algum tipo 

de apresentação do conteúdo prévia à aula. 

• Meramente recomendar leitura de textos não é a melhor estratégia. 
• Os livros didáticos são muito densos e os alunos rapidamente se 

sentem sobrecarregados. 

• Combinar informações de livro e com apresentações em 
vídeo de slides em PowerPoint com áudio. 

• Incluir slides de "instruções" no vídeo que dizem aos alunos para 
parar o vídeo e recuperar informações do livro 

• Os vídeos permitem fazer várias coisas que ajudam os alunos:
• Gerar texto e saída auditiva para que os alunos vejam e ouçam o vocabulário

• Permitem desenhar e escrever nos slides para dar ênfase e melhorar a 
atenção enquanto assistem 20



Palestras em vídeo
• Palestras on-line são um elemento crítico de ambientes de sala de aula 

invertidos. Os professores podem criar palestras em vídeo bem 
estruturadas, de alta qualidade e modulares, que podem ser usadas várias 
vezes em diferentes classes.

• Algumas práticas recomendadas úteis sobre a criação de palestras eficazes 
em sala de aula invertida: “Seja breve. Se você precisar de mais de 12 
minutos de conversação rápida para cobrir o conteúdo, considere reduzir o 
conteúdo para liberar tempo para conexões e aplicativos.

• Planeje suas atividades de classe em conjunto com o desenvolvimento do 
vídeo de pré-aula. As atividades da aula devem reforçar o material de 
vídeo, não repeti-lo ou apresentar novas informações para memorizar. 

• Incorpore vídeo de você falando se você 
estiver confortável fazendo isso.

• Adicione os controles de vídeo para permitir 
ao estudantes assistir em seu próprio ritmo
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Recursos para criar vídeos

• Os vídeos podem ser apresentados via powerpoint em um notebook e 
gravados via Camtasia Studio (preço acadêmico de US $ 179) e o microfone 
onboard ou outro software de captura de tela. 

• Um tablet externo tipo Wacom, webcam ou microfone externo também 
podem ser usados.

• Celulares podem ser usados para gravar vídeos e editores de vídeo para 
uso em celulares podem ser usados

• Gravar e editar um vídeo de 10 minutos requer cerca de 30 minutos. 
• Um software edição de vídeo permite que você edite erros, por isso não há 

necessidade de recomeçar toda vez que você falar mal ou espirrar. 
• Após a edição os vídeos podem ser convertidos para mp4 (maior 

portabilidade) e colocados online.
• Práticas recomendadas de vídeo:

• Planeje o vídeo criando um roteiro
• Mantenha o vídeo curto. 22



Recursos 
Finalidade Recurso / software

Produção de vídeos Camtasia Studio

Adobe Captivate

OBS

InShot (celular)

Programas de apresentação) com gravação de voz em 

cada slide)

Microsoft PowerPoint

Google Presenter

Keynote (celular)

Podcast Microfone no telefone celular

Audacity (para edição de áudio)

Vídeos disponíveis online iTunesU, Youtube, Vimeo

Interface para compartilhar material didático Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive

Ambiente virtual de aprendizagem Moodle, Blackboard, Edmodo, EduCliper

Programas  de comunicação síncrona Skype, Google Meet
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Anotações

• Alunos costumam fazer anotações quando estão em aula

• Para incentivar os alunos a interagir com as figuras e 
processar o material de vídeo, pode-se criar resumos dos 
conteúdo apresentado no vídeo para os alunos baixarem 
e escreverem anotações enquanto assistem aos vídeos. 

• Alunos da UFRGS declaram baixar o material da aula 
(PDF) disponibilizado pelo professor e fazer anotações 
durante a aula.
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Testes

• Para motivar os alunos a assistir ao vídeo, fazer anotações e aprender pelo 
menos o básico do material pode ser usado um teste de verificação de 
conhecimento.

• Os testes devem verificar aspectos relacionados aos objetivos mais básicos 
da taxonomia de Bloom (relembrar, compreender) e possivelmente alguma 
aplicação mais simples dos conhecimentos apresentados no vídeo 
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Sala tradicional x invertida
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Pesquisa TIC Pesquisa TIC Pesquisa TIC Pesquisa TIC ---- UFRGSUFRGSUFRGSUFRGS

11671 alunos
• Graduação: 8655

• Especialização: 373

• Mestrado: 1335

• Doutorado: 1308



Situação dos alunos da UFRGS em relação ao 
uso de mobile learning

• PC ou notebook em casa
• Sim – 95,8

• Não - 4,2

• Tablet
• Não tenho – 8725 (76,1%)
• Android – 1318 (11,50)
• iPad - 171 (10,22%)

• Celular 
• Android –

• Sony -

• Iphone –

• Nenhum -
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2. Tipo de acesso Internet utilizado2. Tipo de acesso Internet utilizado2. Tipo de acesso Internet utilizado2. Tipo de acesso Internet utilizado

• Acesso Banda larga em casa 10661 92,1%

• Acesso via telefonia celular (3G ou 4G) 8357 72,2%

• Acesso WIFI na UFRGS 8043 69,5%

• Acesso em Lanhouse ou hotspot 280 2,4%

• Outro 263 2,3%



Uso do aplicativo/dispositivos na sala de aula

Meu professor fez uso do aplicativo/dispositivo móvel na sala de aula

Sim Não Total área % Sim %Não

Ciências Agrárias 323 300 752 42,95 39,89

Ciências Biológicas 185 179 445 41,57 40,22

Ciências da Saúde 798 592 1643 48,57 36,03

Ciências Exatas 567 682 1517 37,38 44,96

Ciências Humanas 617 597 1495 41,27 39,93

Ciências Sociais Aplicadas 1152 1208 2857 40,32 42,28

Engenharias 653 898 1872 34,88 47,97

Linguística, Letras e Artes 420 357 952 44,12 37,50

Total 4715 4813 11126



Indique com que frequência você usa aplicativos 
mobile para educação (ex. lendo, estudando, 
efetuando atividades, etc).

Frequência %

Muitas vezes ao dia 4073 35,47

Uma vez ao dia 1551 13,51

Muitas vezes durante a semana 2872 25,01

Uma vez por semana 834 7,26

Menos de uma vez por semana 943 8,21

Nunca 1209 10,53

Total de respostas 11482



O uso de dispositivos móveis e/ou aplicativos 
móveis para trabalhos relacionados à escola

Discordo

forte-

mente

Discordo Neutro Concordo Concordo

forte-

mente

Total de 

respostas

Melhora a qualidade do meu trabalho 214 395 1995 4902 3828 11334

Facilita o  acesso ao meu curso 170 161 984 4456 5549 11320

Amplia conhecimento no meu campo de 

estudo 

174 187 1448 4473 4997 11279

Aumenta minha motivação para 

completar minhas tarefas 

425 1122 3744 3455 2558 11304

Aumenta comunicação com outros 

estudantes 

274 441 1576 3825 5191 11307

Aumenta a comunicação com professor 347 726 2615 4321 3258 11267



Taxonomia de Bloom na sala de aula invertida
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Taxonomia de Bloom 
revisada/digital

Aplicativos que podem ser usados nas 
atividades de ensino e aprendizagem 
com vistas a alcançar objetivos 
educacionais nas diversas categorias 
previstas na taxonomia de Bloom

Roda da Padagogia (inicialmente para 
IPAD)
Criada por Allan Carrington
Adelaide South Australia
https://designingoutcomes.com/assets/PadWh
eelV5/PW_ENG_V5.0_Android_PRINT.pdf
https://designingoutcomes.com/assets/PadWh
eelV5/PW_ENG_V5.0_Apple_iOS_PRINT.pdf
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Relembrar
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Compreender
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Aplicar
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Analisar
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Avaliar
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Criar
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