


  Seja bem-vinda ao nosso penúltimo resumo da

Jornada!

  Na aula de ontem falamos sobre gamificação e sala

de aula invertidas, dois métodos que juntos, tem me

garantido alunos engajados e fiéis.

  Quem já dá aula a algum tempo, deve ter passado

por uma situação em que explicamos a matéria, a

maioria entendeu, mas um ou dois ainda ficaram com

dúvidas, e se ficarmos repetindo as informações por

muito tempo, os alunos ficam dispersos

  Mas como eu cheguei nessa junção? 

  Em 2014 eu pisava em uma sala de aula pela primeira

vez, me jogaram em uma turma infantil e eles tinham

em média 9 anos.

  Pela falta de experiência eu não conseguia fazer com

que eles participassem e ficassem interessados. Foi aí

que me deu a ideia de fazer um ranking de pontos.

  Dividi a turma em 2 grupos, e TUDO valia ponto,

desde fazer o exercício, participar nas atividades, fazer

silêncio etc.

  E se alguém do grupo não colaborava, todos perdiam

pontos.

  Eu consegui transformar a pior turma do curso, na que

tirava as melhores notas.

  Quando eu fui para o online trouxe comigo toda a

bagagem da gamificação, porém eu fui percebendo



que os adultos só faziam inglês por obrigação e que eu

precisava fazer com que eles gostassem.

  Só que eu não conseguia em uma ou duas horas,

explicar a matéria, esperar eles fazerem os exercícios e

ainda trazer algo diferente.

  Foi aí que eu tive a ideia de gravar a explicação da

aula e mandar junto com os exercícios antes do nosso

encontro, e mandava pra eles por e-mail mesmo, pois

eu tinha medo da Hotmart hahaha. 

  Quando eu vi estava fazendo a sala de aula invertida

sem perceber.

  Então para quem não sabe o que eu estou falando,

vamos explicar.

  O que é sala de aula invertida?

  Se no modelo tradicional o professor em uma aula

expositiva explica a matéria no quadro para que depois

os alunos façam, sozinhos. A sala de aula invertida

significa a inversão desta lógica.

  Desenvolvida há quase 30 anos, na Universidade do

Estado da Califórnia, uma nova maneira de ensinar,

calcada não na repetição de informações, mas na

atitude responsiva e reflexiva do estudante.

  Benefícios da sala de aula invertida 

  Desenvolver habilidades

  Nosso cérebro aprende muito mais ensinando 

a autonomia, a capacidade na resolução de 



problemas, o senso crítico, a colaboração e a

criatividade.

  Eles começam a pensar sobre o que estão fazendo, e

não só completar.

  Protagonismo do aluno

  Ao estudar previamente o tema proposto, o aluno se

organiza melhor, controla seu tempo e tem autonomia

para seguir seu ritmo e escolher o formato que julga ter

mais facilidade para assimilar o conteúdo proposto.

Ele pode ver quantas vezes quiser.

  Otimização de tempo

  Professor gasta boa parte do tempo tirando dúvidas e

sofrendo interrupções que, muitas vezes, aula não

renda tanto quanto poderia. 

  Já no modelo de sala de aula invertida, como os

alunos já tiveram um contato prévio com o conteúdo

antes da aula, surgem menos dúvidas e há a

possibilidade de se trabalhar o conteúdo com mais

rapidez e profundidade.

  Dito isso, vamos a Gamificação

  O que é gamificação e qual o propósito?

  -  Usar os jogos normais que já conhecemos a favor do

aprendizado.

  - Conquistar até os alunos mais difíceis. 

  - Deixa as partes chatas mais divertidas.

  - Te diferenciar no mercado.



  Quebrando mitos sobre gamificação.

  - Não precisa entender sobre programação de

computador. Com jogos de tabuleiros adaptados no

Powerpoint ou no papel você tem jogos para o ano

todo.

  - Olhe para a atividade e pense em como pode

transformar em uma brincadeira.

  Regras principais para adultos.

  - Explique o propósito da atividade. Mesmo se for jogo

da velha (uma brincadeira bem infantil) enfatize qual é

o propósito, seja ele para praticar a gramática ou para

reforçar alguma matéria que estão estudando.

  - Ajuste a linguagem. Cuidado para não soar infantil,

deixe bem claro que você não está fazendo para matar

o tempo, mas que tem um objetivo pedagógico por

trás.

  - Pegue referências que conversem com a faixa etária

deles. Por exemplo em um jogo sobre celebridades eu

escolho os famosos que eu sei que são da mesma

geração dos alunos.

  Então para finalizar vou ensinar dois jogos que servem

para as professoras de todas as áreas e que eu gosto

muito pare usar como revisão.



  Jogo do semáforo

  Nível: Todos

  Tipo de atividade: Individual ou em grupo.

  Eu faço no PowerPoint usando as luzes do semáforo

de fundo com os números cobrindo, os alunos precisam

escolher um quadradinho.

  Se a cor revelada for o verde você faz uma pergunta

fácil, se for o amarelo é uma pergunta de dificuldade

média e o vermelho você pergunta algo bem difícil.

  Cada resposta certa a pessoa ganha um ponto.

  Se for uma aula de conversação também é ótimo

escolher umas perguntas de conhecimento geral. No

Google eu geralmente pesquiso por ‘Trivia Questions’ se

você for professora de inglês.



  Jogo do leilão

  Nível: Todos

  Tipo de atividade: Individual ou em grupo.

  Prepare uma lista com 20 ou mais frases. 2/3 das

frases devem incluir um erro gramatical.

  Cada pessoa recebe uma determinada quantia de

dinheiro. Depois selecione as frases da lista em ordem

aleatória.

  Leia uma frase a leilão. Os alunos devem tentar

comprar apenas as frases corretas. Eles dão lances e

você vende pelo mais alto. (Isso é muito divertido!)

  Então você diz se a frase está correta ou não. Se a

frase estiver correta, a pessoa ganha o valor pelo qual

comprou. Se estiver incorreto, ela perde o valor pelo

qual comprou. Você ficará chocada ao ver até os

alunos silenciosos, superanimados.

  Espero que os seus alunos gostem tanto das

brincadeiras, assim como os meus.

  Nos vemos às 21h12, no nosso último encontro.

  Até breve.


