Vamos falar de educação?

Um conceito inovador para dar um up na sua aula !

AULAPP
Plataforma de Aprendizagem Digital

Das muitas propostas de metodologia ativa, uma das que mais tem ganhado repercussão é a da
SALA DE AULA INVERTIDA. Acredito que isso se deva ao fato de ela permitir, com certa facilidade e
PXLWDHȴFL¬QFLDDDSUoximação com a tecnologia de forma a atender as necessidades dos professores e,
principalmente, dos alunos, personalizando o processo educacional.
Fui em busca de literatura que me permitisse uma aproximação com esse conceito e com essa prática, a
partir de seus criadorHV1HVVDLQFXUV¥RPHGHVDȴHLDHODERUar um material que fosse possível a qualquer
SHVVRDHQWHQGHURTXHLVVRVLJQLȴFDHPERUa meu diálogo seja sempre de professor para professor.
Vamos nos aventurar?

Convidada do material
Professora Dra Anterita Godoy
Mestre e Doutora em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba
Sócia Fundadora da IES2 - Inovação, Educação e Soluções Tecnológicas
anterita.godoy@ies2.com.br

$UULVFRPHDDȴUPDUTXHWRGRSUofessor está sempre incomodado
com os resultados alcançados por seus alunos, principalmente
TXDQGRWHPSOHQDFL¬QFLDGRVSUoblemas enfrentados por eles.
Assim aconteceu em 2006, quando os professores norte-americanos
Jonathan Bergmann e Aaron Sams chegaram ao Departamento de
Química da Woodland Park High School, no Colorado/EUA * .
Uma escola, segundo relatam, com um ambiente rural e um grande
número de alunos que faltavam por conta dos esportes e outras
atividades, além de passarem muito tempo no ônibus para chegar
à escola. Com isso, assistiam mal às aulas e apresentavam
GLȴFXOGDGHVHPDFRPSDQKDUDGLVFLSOLQD
(*) Esse e.book se inspirou na e[SHUL¬QFLDGH%HUgmann e Sams
descrita no livro “BERGMANN, J. e SAMS, A. Sala de aula invertida:
uma metodologia ativa da aprendizagem. Rio de Janeiro: LTC, 2017

Na intenção de fazer com que os alunos faltosos tivessem acesso ao conteúdo e não se perdessem no processo de
aprendizagem, eles decidiram gravar suas aulas e disponibilizá-las em websites. Mas, claro que isso não foi somente
pensando nos alunos. Eles notaram que gastavam muito tempo preparando materiais para alunos que não
compareciam às aulas e repetindo essas mesmas orientações diversas vezes. Gravar suas aulas lhes permitiria não
ter que repetir instruções, apenas solicitar aos alunos assistir seus vídeos e depois procurá-los com suas dúvidas!

Como o resultado dessa ação foi muito satisfatório, em 2007 optam por gravar todas as suas aulas e disponibilizálas, em ambiente on-line, para todos os alunos. Foi no desenvolvimento desse processo Aaron teve a grande sacada:
E se os alunos assistissem ao vídeo como “dever de casa” e todo o tempo da aula fosse usado
para ajudá-los com os conceitos ainda não compreendidos?
Assim nasceu a AULA INVERTIDA!

Segundo os autores, o conceito de aula invertida é basicamente o seguinte:
O que tradicionalmente é feito em sala de aula, agora é executado em casa, e o que tradicionalmente é feito
como trabalho de casa, agora é realizado em sala de aula. (p.11)
Bergmann e Sams aﬁrmam que há muitas outras possibilidades de inversão. Logo de início, dentro do
modelo de inversão proposto por eles, alertam sobre a importância de o professor preparar seus alunos
para assistir aos vídeos de maneira eﬁcaz ensinando-os, por exemplo, a pausar para fazer anotações ou
transcrever trechos ou registrar dúvidas ou resumir o que for necessário.
Essa tarefa, é imprescindível para o aluno e para o professor, pois ajuda no processo de
compreensão do conteúdo pelo aluno (o que entendeu, o que tem dúvida, o que não está
claro, etc.) e na avaliação da eﬁcácia dos vídeos elaborados pelos professores (as dúvidas dos
alunos são as mesmas?, são semelhantes?, é preciso refazer o vídeo?)
Durante implantação dessa metodologia, seus criadores perceberam que era possível trabalhar com
mais de uma atividade prática (ou de laboratório) por aula e assumir um papel diferenciado em sala de
aula. Segundo eles:
Deixamos de ser meros transmissores de informações; em vez disso, assumimos funções mais orientadoras e
tutoriais. (p.12)
Outros professores que adotaram essa metodologia, também perceberam essa mudança de
papel do professor, destacando não ser mais necessário repetir a mesma exposição várias
vezes ao dia. Ao invés disso, eles dedicam esse tempo para interagir com o aluno, ajudando-o
na sua aprendizagem e dando mais atenção aos que apresentam mais diﬁculdade ou se
sentem bloqueados.
Na AULA INVERTIDA, o tempo é reestruturado. Passa a ser mais importante o tempo dedicado
às atividades que levam ao aprendizado do aluno: tempo das práticas, tempo das resoluções
de problemas, tempo das perguntas e do esclarecimento das dúvidas.
O aluno, também passa a assumir uma responsabilidade maior pelo seu aprendizado: é ele quem
decide aprender!

Várias são as razões para se adotar o
modelo de inversão da aula. Apontamos
algumas delas:

Hoje os alunos tem acesso ao mundo
digital, possuindo dispositivos mais
poderosos que os da escola, ao invés
de combater a cultura digital, é
preciso explorá-la para obter
melhores resultados.

$ȵHxibilidade dá possibilidades ao
aluno de acelerar seu ritmo e avançar
no programa toda vez que se
encontrar (ou preYHUTXHȴFDUá)
atrasado.

Os alunos que solicitam mais
ajuda recebem mais atenção do
professor e isso os ajuda a
progredir.

Com o controle remoto nas
mãos, os aluno dão seu ritmo à
aula e podem ir e voltar quantas
vezes sentir necessidade.

Alunos com necessidades
especiais podem assistir/ acessar
o conteúdo quantas vezes for
necessário, sem precisar fazer
anotações apressadas, estando
sempre pronto para as
atividades em sala de aula.

O uso da tecnologia permite a fusão
ideal entre instrução presencial e online, promovendo instrução just-in-time
(oportuna e na hora exata em que os
alunos estão predispostos a aprender)
O bom professor fortalece o
relacionamento com seus alunos a partir
da tecnologia, de forma a ultrapassar os
limites do conteúdo.

O foco principal da conversa passa a ser
a aprendizagem e a ajuda necessária
para que ela ocorra.

Pelo fato de tornar-se pública, todos
podem saber o que se está ensinado
aos alunos em poucos cliques.

Alterando a maneira como
os alunos se relacionam
entre si, o que favorece a
cultura da aprendizagem a
partir da construção de
grupos de colaboração.

Eles passam a assistir as aulas/vídeos
e também aprHQGHPMXQWRFRPRVȴOKRV

Diminui-se a necessidade de buscar um professor
substituto para cobrir uma falta, já que o próprio
professor pode deixar sua aula gravada.

Ou seja, torna-se possível que cada aluno avance no
programa didática respeitando seu próprio ritmo.

Alguns recursos são necessários para se inverter uma aula. No modelo pensado por Bergmann
e Sams seria o vídeo. Todas as suas aulas foram e são gravadas e postadas em uma plataforma
de vídeos. Mas, outras atividades podem ser igualmente relevantes. Sendo assim, particularmente
considero como extremamente necessário ao professor ou à escola que deseja inverter a aula a
e[LVW¬QFLDGHXPDSODWDIRUPDGHDSUendizagem.
Você conhece a AULAPP?

AULAPP

Plataforma de Aprendizagem Digital

Somos uma plataforma de aprendizagem digital
em um ambiente para criação, edição e publicação

de conteúdos digitais que pode servir como ferramenta de
estudo para reforçar a aprendizagem.

Criação de conteúdo
Ferramenta de autoria para criação

e produção de conteúdos

ON e OɊine

Uso online e
VMÅPne pelo aluno

Correção Automática
Correção automática

Engajamento
Atividades gameÄcadas

das atividades

Redução do custo operacional
Otimização na utilização de conteúdos
compartilhados, na gestão
e custo com servidor

Saiba mais sobre a AULAPP!

Chat e Fóruns
Experiência Social Learning

E aí gostou do nosso material?
Então compartilhe com seus amigos pelas redes sociais

Conecte-se conosco!

WWW.AULAPP.COM.BR
CONTATO@AULAPP.COM.BR

