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Metodologias Ativas: possibilidades da sala de 

aula invertida no ensino superior



“O mundo muda em velocidade 
constante e estar preparado fará 

toda a diferença.”

� Martha Gabriel



Partilhar 
pensamentos, 
questões, ideias 
e soluções.

4 Competências para o Século XXI

C
Comunicação C

Crítico 
(pensamento)

C
Colaboração

C
Criatividade

Olhar o 
problema/desafio 
de uma forma 
diferente.

Trabalhar em 
conjunto para 
alcançar os 
objetivos. Colocar 
talentos, dons, 
experiência, 
saberes ao serviço 
do trabalho.

Procurar novas 
abordagens para 
fazer coisas 
novas e 
diferentes. 



Reflexão – Ou inova logo ou 
fracassará muito em breve !

“A Saga das Moscas”



Contextualizando… os nossos alunos sempre 

conectados... 

� Geração Net (Tapscot, 1996) 

� Nativos Digitais (Prensky, 2001, 2009) 

� Geração polegar (Rheingold, 2002) 

� Screenagers (Alves, 2005) 

� Homo Zapiens (Veen, & Vrakking, 2006) 

� Os superficiais (Carr, 2012): o “esvoaçar” pela informação … 
não ajuda a retê-la… Fica-se pela superficialidade! 

� “Pessoas panquecas” - Richard Foreman - espalhadas em 
grandes áreas mas com pouca espessura (Carr, 2012). 



Era Digital
De que é que se 
trata?

.

Nativos Digitais (Prensky, 2001)



Os dispositivos tecnológicos mudaram 

a forma como acessamos à informação…

Habemus Papam (2005 e em 2013)



Metodologias Ativas

� Project Based Learning (PBL) -Aprendizagem 
baseada em Projetos

� Game Based Learning (GBL) - Ensino e 
aprendizagem por meio de jogos

� Método do Caso ou Teaching Case - Discussão e 
solução de casos

� Team - based Learning (TBL) - Focado no 
aprendizado em equipe. 

� Peer Instruction (PI) - Aprendizado por pares
� Sala de aula invertida – Flipped Classroom



Modelos



Fliped Classroom – Sala de Aula 

Invertida – Aprendizagem Ativa

� A Educação terá de se reinventar, 
alterando seu modus operandi:

� Adotando a concepção da aprendizagem 
ativa



Cenários
� Aluno A

� Tem dificuldades em sala de aula;

� Presta atenção as aulas;

� Mas nem sempre compreende bem os conteúdos;

� Seus professores usam tecnologias em sala;

� Em casa não consegue acompanhar as anotações;

� Termina por ficar cheio de dúvidas e copia as tarefas dos 
colegas. 



Cenários

� Aluna B
� É atleta profissional, joga vôlei no time da faculdade;

� No entanto é um aluno dedicado se esforça para fazer o
melhor em tudo;

� Geralmente precisa sair mais cedo para participar dos
jogos;

� As vezes chega mais cedo para esclarecer dúvidas;

� Mas o professor está sempre muito ocupado para lhe
fornecer ajuda.



Cenários

� Aluno C
� Aprendeu o “jogo da escola”;

� Esta sempre se esforçando para atender as exigências dos
professores;

� Se preocupa muito em decorar os conteúdos nos mínimos
detalhes;

� Sempre tira os conceitos A e B;

� Mas muito do que “aprende” não sabe como contextualizar.



Cenários

� Estes cenários são muito comuns;
� Muitos alunos querem de fato aprender;
� Mas por não conseguirem acompanhar os conteúdos;
� Terminam por desistir da aprendizagem !

� A sala de aula invertida é capaz de resolver os problemas 
do aluno A, B, C independente da disciplina.



O que significa sala de aula ou 

atividade pedagógica invertida ?



Desde Quando Existe?

� Desde os anos 1990 pesquisadores estudam o método,
mas foi em 2007 que o conceito se popularizou com os
professores norte-americanos Aaron Sams e Jon Bergmann.

� Os dois começaram a gravar vídeos de suas aulas de
química em PowerPoint, incluindo voz e animações e a
disponibilizar o material na Internet para os alunos que
faltavam.

� As aulas ficaram populares no YouTube e eram acessadas
por alunos de várias cidades dos EUA.

� A partir daí, os professores começaram a participar de
palestras e a disseminar o movimento do flipped classroom.



Conceitos

� A sala de aula invertida (flipped classroom) é uma
metodologia de ativa ensino que inverte o processo de
aprendizagem tradicional do aluno: a aquisição do
conhecimento não acontece apenas em sala, mas também
fora dela, com auxílio dos recursos tecnológicos.

� Antes da aula, o estudante pode ter contato com o conteúdo
em casa.

� Assim, o tempo na sala de aula é usado para aprofundar
conceitos, tirar dúvidas e realizar exercícios e atividades
práticas.

� Basicamente .. O que tradicionalmente é feito em sala de
aula, agora é executado em casa, e o que tradicionalmente é
feito em casa, agora é realizado em sala de aula.



Conceito

� Vídeos, podcasts, ferramentas de comunicação instantânea, e
blogs são alguns dos recursos que podem ser utilizados na sala
de aula invertida.

� Com uma conexão à internet, o aluno pode acessá-los em
computadores, tablets e celulares na escola ou em casa.

� O professor pode criar vídeo-aulas com programas de
screencasts (softwares de captura de tela) ou selecionar vídeos
e palestras da Internet.

� A recomendação é que o vídeo seja focado em um único tema,
com explicações curtas e objetivas, de 8 a 12 minutos. O vídeo
também pode trazer perguntas-chaves para o aluno responder
quando retornar à aula



Na prática ....
Sala de Aula Tradicional Sala de Aula Invertida

Atividades Tempo Atividades Tempo

Atividade inicial de 

aquecimento

5 minutos Atividade inicial de 

aquecimento

5 minutos

Repasse dos 

assuntos da aula 

anterior

15 minutos Atividade de 

perguntas e 

respostas

10 minutos

Preleção de novo 

conteúdo

30 minutos Prática orientada 

e/ou atividade no 

laboratório

45 minutos

Prática orientada 

e/ou atividade no 

laboratório

20 minutos Quizz Final 10 minutos

Tempo 2 Turnos de 

35 Minutos

Tempo 2 Turnos de 

35 Minutos



Como funciona....
� Na sala de aula invertida, o aluno se

responsabiliza pelo seu próprio aprendizado.
Como assim?

� Ao assistir vídeos, ele pode pausar e repetir o
conteúdo de acordo com seu ritmo e
compreensão.

� Os alunos aprendem os conceitos de forma
autônoma e ganham mais tempo para fazer
exercícios.

� Na sala de aula, os professores atendem os
alunos de forma individual e em grupo,
transformando a aula em uma dinâmica de
grupo, mudando o layout tradicional das
cadeiras enfileiradas.













� A IES ou os docentes podem montar vídeo-aulas mais
elaboradas, com testes ou atividades online que avaliam o
que o aluno aprendeu com o vídeo.

� O vídeo pode ser complementado com material de reforço
como apostilas, trechos de livros, filmes, quizzes e outros
recursos.

� Os arquivos podem ser compartilhados com toda a turma
em programas como o Google Drive.



Selecione bons vídeos....



Crie Vídeos sobre seus Conteúdos



Outro caso marcante...

� Em 2012, a Escola de Medicina da Universidade de
Stanford, nos EUA, criou um projeto para estimular o
ensino invertido.

� Uma das experiências de sucesso foram as vídeo-aulas de
bioquímica, uma matéria optativa.

� Com mais tempo em classe, os alunos eram estimulados a
resolver problemas e contavam com um tutor para realizar
exercícios práticos. A participação dos alunos nas aulas
aumentou de 30% para 80%.



Aula invertida (Flipped classroom) 

� Motivos que levaram professores a 
adotarem a “aula invertida”: 

� (p1) Depois de expor a matéria temos pouco tempo para 

praticar; 

� (p2) Ao expor para o grupo (turma) há alunos que não 

conseguem acompanhar …; 

� (p3) O conteúdo que se repete em cada disciplina pode ser 

gravado e disponibilizado aos alunos, ficando mais tempo 

para a parte prática. 



Como Fazer?
� Papel do Professor Antes da aula: Preparar e/ou 

selecionar  um bom material para envio aos alunos. 

� Papel do Aluno Antes da aula: Estudar o 
material enviado (adquirir competências básicas) 

� Durante a aula: Ajudar, orientar e dar mais 
feedback aos alunos Aula invertida (Flipped 
classroom) 

� Durante a aula: Desenvolver atividades, Resolver 
de problemas reais, analisar documentos, casos, 
realizar debates (fazer atividades práticas).



Aula invertida Caso Real

(Santos et al., 2014)

� Experiência na Matemática
� Matéria: Geometria: Sólidos Geométricos
� 8º Ano ◦ N=17 (M=5 e F=12)

� Os alunos têm acesso à Internet em casa.
� Não gostam da disciplina de Matemática (59%), nem de a

estudar (71%)

� Os alunos foram informados de que: iriam receber por e-
mail as tarefas a executar em casa para depois realizarem
atividades na sala de aula

� Iam utilizar na aula os seus dispositivos móveis
(smartphones ou tablets)



Fases

� 1ª Fase (pré-aula) • PowerPoint • Formulário • Vídeos
(Youtube e Khan Academy) • Atividades em com apps
(GoSoapBox e Kahoot).

� 2ª fase (aula) • Esclarecimento de dúvidas • Realização de 
atividades (grupo e/ou individual) com – GoSoapBox -
GoSoapBox é uma ferramenta clicker baseado na web 
usado por educadores de todo o mundo para manter os 
alunos envolvidos e ter uma visão em tempo real de 
compreensão do aluno e Kahoot - is a free game-based 
learning platform that makes it fun to learn – any 
subject, in any language, on any device, for all ages!

� 3ª Fase (pós-aula) • Reforço das aprendizagens Fases da 
aula invertida Vídeo 1: cálculo do volume da esfera (2.39’’) 
Vídeo 2: cálculo da área e do volume do cilindro (8.12’’) Vídeo 
3: cálculo do volume do prisma triangular e do cubo (4.01’’)



� GoSoapBox Atividades: - Questões com
resposta de escolha múltipla (Quiz) – Questões
Problema (Polls)

� Kahoot COMPETIÇÃO Jogo: Questões com
resposta de escolha múltipla e com tempo limite
de resposta [Quiz].

� Os dados de cada aluno foram exportados para
um arquivo Excel o que possibilitou uma análise
individual e pormenorizada dos resultados das
atividades.





Vamos começar?

� http://getkahoot.com

� Sign up

















Resultados do Caso Real
� Os alunos responderam a um questionário de opinião

no Google Drive: Gostaram da experiência; Estudar a
teoria em casa antes da professora explicar na aula
ajudou a entender melhor a matéria (94%); Aulas
deste tipo me tornam mais responsável (88%).

� Preferiram o Kahoot (94%), porque: “(…) competimos
uns contra os outros, testamos o nosso conhecimento
e obrigou-nos a pensar mais rápido.” (A4)

� “(…) fizemos um jogo que incluía toda a turma e
aprendemos a responder rápido.” (A5)

� “(…) é uma maneira divertida de nós aprendermos a
matéria.” (A8)



Consequências 

� Os professores devem preparar os materiais com
antecedência

� Otimizar os espaços de aprendizagem
� Criar espaços colaborativos

� Os professores que usam esta metodologia
refletem sobre como ensinam. Não estão
interessados apenas em passar as informações.



Place your screenshot here

Edpuzzle

Permite encontrar vídeos em vários canais 

(YouTube, Khan Academy, LearnZillion…) ou fazer 

o próprio upload. Nos vídeos é possível 

definir tempos, inserir notas de áudio ou 

gravar a própria voz e lançar perguntas. 

Além disso, permite comprovar quanto 

tempo o aluno dedicou à tarefa ou 

verificar as respostas dadas. 

www.edpuzzle.com 



Place your screenshot here

Nearpod

Permite criar material multimédia que o 

professor partilha com os seus alunos. 

Os alunos, em tempo real, podem 

responder a desafios lançados pelo 

professor que, por sua vez, controla os 

dispositivos usados pelos seus alunos 

tendo acesso aos resultados dos 

alunos.

www.nearpod.com 



PodCast

Permite criar material áudio e 

apresentá-lo, de forma 

organizada, numa página 

web. Cria-se uma espécie de 

rádio virtual direcionada para 

assuntos específicos, ou seja, de 

acordo com as características 

de cada ouvinte. 

www.podomatic.com 



Podcast



Place your screenshot here

Socrative

Permite a elaboração e aplicação de 

questionários (preparação de testes, 

quizzes, etc.) fornecendo feedback em 

tempo real da aprendizagem do aluno. 

Através de um sistema de perguntas e 

respostas o professor pode recolher as 

respostas dos alunos, percebendo melhor a 

sua compreensão relativamente aos 

temas em estudo dispensado).

www.socrative.com 





Place your screenshot here

Padlet

Permite ao aluno expressar as suas 

ideias/opiniões sobre um determinado 

assunto. Trata-se de um mural onde 

se pode colocar qualquer tipo de 

conteúdo (texto, imagens, vídeo, 

hiperligações) juntamente com outras 

pessoas, a partir de vários aparelhos 

(computador, tablet, smartphone). 

Com a mesma conta pode criar 

vários murais.
www.padlet.com 



Place your screenshot here

Tiki Toki

Permite criar e partilhar linhas 

do tempo (timelines) 

interativas. As timelines 

podem incluir texto, 

imagens e vídeos 

(YouTube e Vimeo) e até 

possibilita gerar timelines 

em formato 3d.

www.tikitoki.com 



Fonte: http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/9347/NASA-Competitions/



Place your screenshot here

Thinglink

Permite criar conteúdos 

dinámicos ao 

adicionar em cima de 

uma imagen 

algumas etiquetas, 

como por exemplo, 

descrições, vídeos, 

imagens etc.

www.thinglink.com 



Experiência 4

Fonte: Vulcões, Diogo Bernardino



Place your screenshot here

Plickers

Permite fazer um quiz, chamar os 

alunos a responder e a obter os 

resultados da sua avaliação em 

tempo real. A grande vantagem 

está no equipamento que o 

professor necessita: um 

computador/projetor com o 

website e um tablet/smartphone 

com a aplicação mobile (app). 

Já os alunos só precisam de um 

cartão em papel.

www.plickers.com 



Experiência 5



Place your screenshot here

Powtoon

Permite a criação de apresentações 

na forma de slides e vídeos 

animados. É intuitivo e tem uma 

interface bem organizada não 

necessitando de fazer o 

download. Basta escolher e 

arrastar objetos e/ou escrever 

texto.

www.powtoon.com



Place your screenshot here

QRCode

Permite a leitura de um código de 

barras bidimensional que pode 

ser facilmente lido pela câmera 

de qualquer dispositivo. Este 

código é convertido em 

informações como texto, um 

endereço URL, uma localização 

georreferenciada, um e-mail, 

um contato ...
www.unitag.io/qrcode 



Experiência 8



Aula Invertida - Curiosidades

� Segundo uma pesquisa de 2012 feita pela organização
Flipped Learning, que reúne professores que são adeptos
da sala de aula invertida, ciências (46%) e matemática
(32%) são as matérias que mais utilizam esse método.

� Um dos motivos é que são matérias cujas demonstrações
práticas são mais fáceis na sala de aula.

� Sendo assim, toda a parte teórica é feita em casa e com os
materiais de apoio.

� Mas o método pode ser adotado em qualquer disciplina.



Estes ambientes emergentes exigem:
– aos professores, criatividade na produção de diferentes recursos 
educativos.
–aos alunos, a capacidade de trabalhar em colaboração e de se 
responsabilizar pela condução do seu processo de aprendizagem.

experiências interativas/dinâmicas  que se revestem de 
significado para professores e alunos. 

Em 

síntese



Conclusões

� Não existe um modelo ou metodologia ideal para a educação.

� A escolha do formato depende de fatores como o acesso à
tecnologia e o perfil dos alunos.

� Como a sala de aula invertida "libera" mais tempo, os
exercícios em classe e os trabalhos práticos com o apoio
direto do professor são fundamentais e permitem uma maior
atenção a cada aluno.

� Além de exercícios, o professor também pode aumentar a
experiência de aprendizado de formas criativas utilizando
recursos como jogos, atividades artísticas, aplicativos do
tablet/celular e recursos multimídia como suporte.



Referências



“Temos obrigação de tentar todas 
as possibilidades de 

aprendizagem com os recursos 
que temos!”

Adelina Moura



www.sntde2019.com.br



MUITO OBRIGADO
PELA ATENÇÃO!

João Batista Bottentuit Jr
joaobbj@gmail.com

(98) 98158-6090


