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• Boa tarde meus amigos, o motivo que solicitei uma reunião hoje é 
para compartilhar algumas experiências que tive com uma 
metodologia totalmente inovadora e diferente do que estamos 
acostumados. 

• Um dos pontos críticos de nossa metodologia é que  os alunos 
memorizam o que for necessário com a intenção de serem aprovados 
em nossos testes, mas e depois de aprovados, o que ele aprendeu 
ainda fará parte dele? Ele terá condições de fazer uso desses dados? 

• Sabemos muito bem que não, afinal, já fomos alunos e sabemos 
como isso funciona. 

• Mas esta metodologia da que estou falando é totalmente diferente. 

 



Primeiramente os alunos aprendem por meio 
de desafios. 
• Nesse colégio onde lecionei, chama-se Colégio Sesi, uma das 

características da metodologia deles é justamente isso, o aprendizado 
através de desafios. Ou seja, durante o trimestre ao aluno será 
proposto um desafio a qual cada equipe deverá solucionar, durante o 
trimestre, as disciplinas trabalharão em conjunto através de pesquisa, 
bibliografias, interação para que o aluno chegue a finalização e 
alcance seu objetivo, cumpra com o seu objetivo. 



• Então, outra característica dessa metodologia...Não podemos ignorar o 
fato de que o aluno vem para escola com sua bagagem, ele não é um vaso 
vazio só esperando ser cheio. É um ser inteligente e capaz de interagir e 
trocar conhecimentos. O professor dentro dessa metodologia, tem o papel 
de facilitador, os ajudamos nas resoluções dos problemas, mas é ele quem 
traça o caminho para chegar até o resultado, desta forma, o ensino é 
horizontal, é significativo trazendo aos alunos uma nova perspectiva que 
talvez eles não imaginariam. O aprendizado através da pesquisa 
proporciona um novo mundo. Ele não reproduz aquilo que ouviu, ou 
disseram em sala de aula, ele foi atrás, pesquisou várias fontes, 
bibliografias e tem propriedade ao discorrer sobre o assunto. Dentro desse 
modelo, o aluno desenvolve competências e habilidades que levará para a 
vida, e não somente um aprendizado temporário durante sua vida escolar. 

 









• Bom, o papel do professor, como já mencionei acima, é de facilitador, 
o professor estará sempre ali mostrando, ajudando de forma que o 
alunos consiga a chegar o resultado final. O desafio foi proposto, as 
aulas estão sendo ministradas, e os alunos terão a ajuda do professor 
na hora das referências bibliográficas, onde buscar e qual o melhor 
caminho, mas também deixando livre ao aluno para  a descoberta de 
novos caminhos também, e assim chegar ao resultado final. A cada 
problema que for encontrado no caminho para a resposta, estaremos 
todos com um único objetivo e foco em como contornar o mesmo e 
chegar ao resultado. 

• Outra característica desse novo modelo de ensino, é que os alunos 
são divididos em equipes. 

 



• É certo que, o professor deverá ter uma atenção maior em relação a 
equipes, porém, posso garantir a vocês que funciona. Problemas sempre 
teremos, são jovens, adolescentes, isso é comum, mas funciona. 

• Aprender a trabalhar em equipe será um dos maiores desafios que eles 
enfrentarão, porém no final será positivo para eles, já que, trabalhar 
sozinho é muito mais fácil, o difícil é entregar uma tarefa quando depende 
de uma equipe. O trabalho em equipe é essencial, dentro da equipe é 
possível descobrir talentos que nunca seria descoberto. Em equipe, os 
alunos buscam o melhor de cada um para a realização de um trabalho. 
Temos que concordar que não somos bons em tudo, porém um trabalho 
em equipe é possível se chegar a resultados fantásticos somete usando o 
melhor que cada um tem a oferecer e que talvez esse melhor não seria 
nem um pouco suficiente caso tivesse que realizar o trabalho sozinho. 

 



• Através do contrato didático, é possível manter a ordem e direcionar 
os alunos as atividades a serem realizadas. No contrato didático, os 
alunos saberão desde o início da aula, os materiais que serão 
utilizados e também o que será trabalhado, o tempo que terão para a 
finalização de cada tarefa e a forma de apresentação ou entrega do 
trabalho. 

• Dentro de cada equipe, será necessário intitular o gestor do tempo, 
este será responsável de administrar o tempo em que a tarefa deverá 
ser concluída, o líder da equipe que ajudará e ficará responsável nas 
entregas e divisões das atividades quando necessário. 

 



• Logo, o professor atua como facilitador, como gestor, ele tem que 
estar sempre circulando e atendendo todas as equipes, também estar 
sempre pronto para gerenciar algum trabalho ou possíveis problemas 
enfrentados pelo seus alunos. 

 

• Acredito que é uma oportunidade e tanta, e devemos tentar. 


