
Invertendo a
aula

Adaptado da Sala de Aula Invertida



Uma metodologia que
queremos indicar e muitas
vezes adaptamos para
utilizar em nossos cursos é
o modelo da sala de aula
invertida.
 



Este é um bom método para trabalhar
com diferentes níveis de aprendizagem
que os alunos de uma turma
apresentam. 

Sim, diferentes níveis de aprendizagem,
pois cada pessoa tem seu tempo e sua
maneira de aprender. Afinal, somos
únicos.



A metodologia da sala de aula invertida
é muito simples de ser aplicada e
também muito eficiente, pois propicia
ao aluno a construção do seu próprio
conhecimento.



Como pode funcionar? O educador grava uma
vídeo aula (pode ser no próprio celular),
encaminha aos alunos para que assistam e
estudem o conteúdo e no encontro remoto a
turma discute o assunto e tira dúvidas. O
educador deve promover discussões sobre o
tema e assim, construir e compartilhar
saberes.



Aqui o educador sai do papel de transmissor do
conhecimento e passa a ser tutor, um mediador. Para
isso é necessário instigar os alunos a trazerem suas
dúvidas, questionamentos e mais importante ainda,
será o feedback do educador em aula.



A inversão proporciona ao aluno
construir seu conhecimento a partir da
sua própria linguagem, respeita o
tempo que cada um necessita para sua
aprendizagem, o processo de
aprendizagem fica mais equilibrado,
pois o educador pode seguir ou voltar
aos conceitos até que todos
compreendam, sem falar que propicia
uma maior interação e troca de
conhecimentos entre os alunos.



Mas será
que dá
certo?



Os alunos não tem tempo para
estudar fora do horário de
aula.

E o educador tem tempo
sobrando em aula para
ensinar todo o conteúdo?



E todos os alunos se
esforçam nas aulas?

Alguns alunos nem vão tentar
fazer.



Não! PDF, links de vídeos,
apostilas, textos, WhatsApp,
facebook, foto, vídeo e
áudio no celular são
recursos gratuitos.

Os recursos tecnológicos são caros.


