
 

 

 

                                                                

 
 

METODOLOGIA ATIVA:
AUXILIAR O ESTUDO
SÉRIE DO ENSINO MÉDIO,

VIANA,

 

RESUMO 
As estratégias ativas vêm se destacando como uma ferramenta didática, capaz de amenizar 
as deficiências deixadas da abordagem tradiciona. Com base nisso, a presente proposta 
pedagógica justifica-se pela necessidad
na melhoria do ensino-aprendizagem, com a intenção de introduzir o jogo didático, capaz de 
incentivar os alunos a serem pesquisadores e sujeitos autônomos, para aprender 
significativamente os conteúdos cu
série do Ensino Médio nesta escola. O trabalho teve como objetivo elaborar uma proposta 
pedagógica, para trabalhar o currículo de biologia, especificamente, o reino vegetal, de 
modo mais dinâmico e inovador, introduzindo novas estratégias metodológicas mais ativas 
na prática docente e discente, bem como incentivar o aluno a ser autor e pesquisador de 
seu conhecimento. A proposta ocorreu em duas turmas do 2° Ano, nos turnos vespertino e 
noturno, no Centro de Ensino Prof. Luis Viana em Duque Bacelar/ MA, com a aplicação de 
questionario previo, onde o aluno pode expor sua opnião sobre a metodologia dos 
professores de Biologia do referido Centro de Ensino, posteriomente os autores do trabalho 
realizaram aulas utilizando a proposta pedagógica (Jogo Trilha Vegetal), um jogo de 
tabuleiro em tamanho real, no qual contia questões relacionadas com o reino vegetal. A sala 
foi divida em dois grandes grupos, sendo que foi escolhido um aluno de cada lado para ser o 
pião do tabuleiro, aquele que trilharia todo o percurso da trilha, porém todos os participantes 
do grupo interagiram, respondendo as questões que lhes eram feitas no percorrar da trilha, 
o time que venceu o jogo foi aquele que conseguiu levar seu pião até o 
primeiro. Após a aplicação da proposta na semana seguinte os alunos responderam o 
questionario pós- jogo, onde deveriam avaliar a metodologia ativa utilizada pelos autores do 
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As estratégias ativas vêm se destacando como uma ferramenta didática, capaz de amenizar 
as deficiências deixadas da abordagem tradiciona. Com base nisso, a presente proposta 

se pela necessidade de uma intervenção em sala de aula, para auxiliar 
aprendizagem, com a intenção de introduzir o jogo didático, capaz de 

incentivar os alunos a serem pesquisadores e sujeitos autônomos, para aprender 
significativamente os conteúdos curriculares do estudo das classes do reino vegetal na 2ª 
série do Ensino Médio nesta escola. O trabalho teve como objetivo elaborar uma proposta 
pedagógica, para trabalhar o currículo de biologia, especificamente, o reino vegetal, de 

ovador, introduzindo novas estratégias metodológicas mais ativas 
na prática docente e discente, bem como incentivar o aluno a ser autor e pesquisador de 
seu conhecimento. A proposta ocorreu em duas turmas do 2° Ano, nos turnos vespertino e 

ro de Ensino Prof. Luis Viana em Duque Bacelar/ MA, com a aplicação de 
questionario previo, onde o aluno pode expor sua opnião sobre a metodologia dos 
professores de Biologia do referido Centro de Ensino, posteriomente os autores do trabalho 

as utilizando a proposta pedagógica (Jogo Trilha Vegetal), um jogo de 
tabuleiro em tamanho real, no qual contia questões relacionadas com o reino vegetal. A sala 
foi divida em dois grandes grupos, sendo que foi escolhido um aluno de cada lado para ser o 

ão do tabuleiro, aquele que trilharia todo o percurso da trilha, porém todos os participantes 
do grupo interagiram, respondendo as questões que lhes eram feitas no percorrar da trilha, 
o time que venceu o jogo foi aquele que conseguiu levar seu pião até o 
primeiro. Após a aplicação da proposta na semana seguinte os alunos responderam o 

jogo, onde deveriam avaliar a metodologia ativa utilizada pelos autores do 
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As estratégias ativas vêm se destacando como uma ferramenta didática, capaz de amenizar 
as deficiências deixadas da abordagem tradiciona. Com base nisso, a presente proposta 

e de uma intervenção em sala de aula, para auxiliar 
aprendizagem, com a intenção de introduzir o jogo didático, capaz de 

incentivar os alunos a serem pesquisadores e sujeitos autônomos, para aprender 
rriculares do estudo das classes do reino vegetal na 2ª 

série do Ensino Médio nesta escola. O trabalho teve como objetivo elaborar uma proposta 
pedagógica, para trabalhar o currículo de biologia, especificamente, o reino vegetal, de 

ovador, introduzindo novas estratégias metodológicas mais ativas 
na prática docente e discente, bem como incentivar o aluno a ser autor e pesquisador de 
seu conhecimento. A proposta ocorreu em duas turmas do 2° Ano, nos turnos vespertino e 

ro de Ensino Prof. Luis Viana em Duque Bacelar/ MA, com a aplicação de 
questionario previo, onde o aluno pode expor sua opnião sobre a metodologia dos 
professores de Biologia do referido Centro de Ensino, posteriomente os autores do trabalho 

as utilizando a proposta pedagógica (Jogo Trilha Vegetal), um jogo de 
tabuleiro em tamanho real, no qual contia questões relacionadas com o reino vegetal. A sala 
foi divida em dois grandes grupos, sendo que foi escolhido um aluno de cada lado para ser o 

ão do tabuleiro, aquele que trilharia todo o percurso da trilha, porém todos os participantes 
do grupo interagiram, respondendo as questões que lhes eram feitas no percorrar da trilha, 
o time que venceu o jogo foi aquele que conseguiu levar seu pião até o final da trilha 
primeiro. Após a aplicação da proposta na semana seguinte os alunos responderam o 

jogo, onde deveriam avaliar a metodologia ativa utilizada pelos autores do 
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trabalho, os dois questionarios continham questões semiestruturad
averiguar, por meio de gráficos elaborados no programa “Excel” 2010, o julgamento, dos 
alunos em relação às duas metodologias de ensino, e reservados para posteriomente 
análise de dados. Durante o processo, foram tiradas as devi
“ Samsung J5” e “ LG K10”. Os resultados mostraram em ambas as trumas que a estratégia 
de ensino inovadora, auxilia no processo de ensino
que os aluos ficaram mais motivados, com a apli
entanto, é necessário um planejamento prévio e capacitação dos profesores para usar 
outras estratégias ativas, tornando as aulas mais dinâmicas e interessantes, capazes de 
despertar o ânimo do aluno pesquisador, em busc
habilidades, que por meio do ensino tradicional não seja capaz de estimular.
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trabalho, os dois questionarios continham questões semiestruturadas, do tipo subjetiva, para 
averiguar, por meio de gráficos elaborados no programa “Excel” 2010, o julgamento, dos 
alunos em relação às duas metodologias de ensino, e reservados para posteriomente 
análise de dados. Durante o processo, foram tiradas as devidas fotografias, com a celulares 
“ Samsung J5” e “ LG K10”. Os resultados mostraram em ambas as trumas que a estratégia 
de ensino inovadora, auxilia no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Afirmo ainda 
que os aluos ficaram mais motivados, com a aplicação desta proposta tão exitosa, No 
entanto, é necessário um planejamento prévio e capacitação dos profesores para usar 
outras estratégias ativas, tornando as aulas mais dinâmicas e interessantes, capazes de 
despertar o ânimo do aluno pesquisador, em busca da construção das competências e 
habilidades, que por meio do ensino tradicional não seja capaz de estimular.
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as, do tipo subjetiva, para 
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