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METODOLOGIA

Vantagens na aula em grupo
Com mudança na rotina da classe, tendência é aluno ficar mais motivado
JOÃO PEDRO TELES
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Na classe, vez ou outra é
importante quebrar um pouco
a rotina para oferecer aos alunos uma aula diferente. Uma
das fórmulas preferidas pelos
professores para integrar a turma e estimular o aprendizado
são as aulas em grupo.
Nelas, a sala se divide em
pequenas turmas de estudantes para que, juntos, realizem
atividades sugeridas pelos educadores. As vantagens deste
tipo de aula são muitas e passam principalmente pelo processo de troca de informações

SUPERVISÃO
Papel do professor é
fundamental para não
haver dispersão
quando os estudantes
juntam as carteiras
e socialização dos alunos.
“A atividade em grupo dentro da sala de aula é uma estratégia de extrema importância,
que propicia não só oportunidades, mas a prática do aprender com o outro e, consequentemente, a construção do indivíduo e o desenvolvimento da
inteligência interpessoal tão
solicitada no dia de hoje”, conta a coordenadora pedagógica
da escola Moppe, Débora Alcalde da Cunha, de São José dos
Campos.
Redefinir a posição das car-

EXECUÇÃO

teiras, separando-as em pequenos grupos e permitir que os
alunos troquem ideias a respeito do assunto sugerido deve,
entretanto, ser uma atividade
bem supervisionada. Para que
não haja dispersão e a aula fuja
da proposta, o papel do professor é fundamental.
“Independente da estratégia, a aula precisa promover a
motivação para qualquer tipo
de atividade, instigar a curiosidade do aluno para que haja
um envolvimento. Aprendemos de forma muito mais rápida e com melhor qualidade
quando nos sentimos motivados”, sugere Débora.

Detalhes
determinam
o sucesso
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Disciplinas. Com empenho da

sala e do professor, todas as
disciplinas permitem uma atividade realizada em grupo. Tudo
depende da proposta. As disciplinas mais complicadas, por
exemplo, podem inclusive ser
melhor assimiladas pelos estudantes quando o método foge
da rotina.
“Por exemplo, em uma aula
de matemática na qual a professora divide a turma em pequenos grupos com diferentes propostas a serem desenvolvidas,
os alunos têm a oportunidade
de explorar o assunto e aprender em grupo. O professor não
precisa ser o foco e não deve
ser o único a responder a todas
as dúvidas levantadas”, esclarece a coordenadora. l
Leia mais à página 4
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Alunos em círculo: em aula coletiva, docente deixa de ser o foco

REQUISITOS PARA O PROFESSOR
kSaber trabalhar em equipe
kFormação continuada dos
professores
kPlanejamento que torne o
assunto abordado mais
interessante para os alunos da
escola

kConhecimento do grupo de
estudantes da classe e de quais
são suas necessidades
kAtuar como mediador dos
debates, deixando os próprios
alunos esclarecerem dúvidas
Fonte: Débora Alcalde, da Moppe

Quando o professor decide
fazer uma aula em grupo, o
planejamento da aula ganha
uma importância ainda mais
decisiva no aprendizado dos
estudantes. Isso porque existem diferentes fatores que devem ser levados em conta antes e durante a aplicação deste
tipo de aula.
Questões como o número
de alunos por grupo e de que
forma o educador irá avaliar o
desempenho da turma serão
decisivas para o sucesso deste
tipo de aula.
“Cada professor, de acordo
com o seu planejamento e metodologia, planeja atividades
com um número de alunos. Há
também trabalhos com grupos, médios e grandes, para
que o estudante possa junto
construir o saber”, explica a
coordenadora pedagógica Débora Alcalde, da Moppe.
“O processo avaliativo deve
acontecer de forma contínua e
paralela à aprendizagem. Nele,
é interessante que o professor
utilize diferentes instrumentos
de medida”, completa. l

