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1. INTRODUÇÃO 

Esta proposta foi baseada nas discussões que surgiram a partir da pesquisa 

intitulada “Estratégias de ensino aprendizagem dos docentes de nível médio no curso 

técnico em Enfermagem”, onde a equipe de enfermeiros docentes, participante da 

pesquisa manifesta o desejo que existam mais momentos reservados para reflexão entre 

a equipe, que proporcione o diálogo e escuta dentro da escola referente à articulação das 

metodologias ativas com as práticas em sala de aula, pensando, sobretudo na 

possibilidade que isso aconteça por meio de construção coletiva. 

Durante a realização da pesquisa notou-se que os enfermeiros docentes possuem 

vasta experiência profissional na área técnica, porém, dentro da docência ainda estão 

buscando caminhos e novos conhecimentos que contribuam para suas estratégias de 

ensino. Nota-se também nas suas falas, que utilizam estratégias de ensino diversificadas, 

mas, para desempenhar o método proposto, por vezes se voltam para técnicas tradicionais 

de ensino. 

O ato de aprender deve ser, portanto, um processo reconstrutivo, que permita o 

estabelecimento de diferentes tipos de relações entre fatos e objetos, desencadeando 

ressignificações, reconstruções e contribuindo para a sua utilização em diferentes 

situações. De acordo com Coll (2000), existem duas condições para a construção da 

aprendizagem significativa: a existência de um conteúdo potencialmente significativo e a 

adoção de uma atitude favorável para a aprendizagem, ou seja, a postura própria do 

discente que permite estabelecer associações entre os elementos novos e aqueles já 

presentes na sua estrutura cognitiva. Ao contrário, na aprendizagem mecânica, não se 

consegue estabelecer relações entre o novo e o anteriormente aprendido. 

Os momentos destinados às oficinas tornam-se necessários para contribuirá na 

qualidade do ensino oferecido pelo Curso Técnico em Enfermagem, a partir das 

estratégias de ensino e dos saberes docentes de seus enfermeiros docentes, nos campos 

de estágios supervisionados, e ainda, proporcionando uma reflexão sobre a importância 

dos estudos que colocam a formação inicial e contínua como ações que são indispensáveis 

a todo docente, indiferente da área de atuação. 

A proposta se realiza no formato de convite para os enfermeiros docentes que 

tiverem disponibilidade e desejarem participar. 
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1.1 Tipos de métodos de Ensino Aprendizagem. 

 

 A escolha dos métodos para o processo de ensino é um fator determinante para a 

aprendizagem. Os métodos tradicionais, que privilegiam a transmissão de informações 

pelos professores, faziam sentido quando o acesso à informação era difícil. Com a Internet 

e a divulgação aberta de muitos cursos e materiais, podemos aprender em qualquer lugar, 

a qualquer hora e com muitas pessoas diferentes. Isso é complexo, necessário e um pouco 

assustador, porque não temos modelos prévios bem-sucedidos para aprender de forma 

flexível numa sociedade altamente conectada. (MORAN, 2014). 

A LDB surge no cenário da educação superior definindo, entre suas finalidades, 

o estímulo ao conhecimento dos problemas do mundo atual (nacional e regional) e a 

prestação de serviço especializado à população, estabelecendo com ela uma relação de 

reciprocidade. 

Tais prerrogativas foram reafirmadas pelas Diretrizes Curriculares Nacional 

(DCN), para a maioria dos cursos da área de saúde, acolhendo a importância do 

atendimento às demandas sociais com destaque para o Sistema Único de Saúde – SUS 

(ALMEIDA, 2003 ) 

A partir dessas mudanças, as instituições formadoras são convidadas a mudarem 

suas estratégias de ensino, numa tentativa de se aproximarem da realidade social e de 

motivarem seu corpo docente e discente a tecerem novas redes de conhecimentos. 

A escolha das ferramentas tem que estar alinhada aos objetivos pretendidos para 

aquela aula, se o professor deseja que seus alunos sejam proativos, precisamos adotar 

metodologias e estratégias em que os alunos se envolvam em atividades cada vez mais 

complexas, em que tenham que tomar decisões e avaliar os resultados, com apoio de 

materiais relevantes onde possam experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar 

sua iniciativa. 

As metodologias ativas de aprendizagem trazem estratégias importantes para o 

ensino em saúde; por meio delas o aprendizado acontece a partir de problemas e situações 

reais, os mesmos que os alunos vivenciarão depois na vida profissional, de forma 

antecipada, durante o curso e nos campos de estágios. 

De acordo com Cecy (2013), existe uma infinidade de métodos ativos de 

educação, e, para que sejam considerados bons métodos, eles devem ser: 

 Construtivista – se basear em aprendizagem significativa;  
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 Colaborativo – favorecer a construção do conhecimento em grupo;  

  Interdisciplinar – proporcionar atividades integradas a outras disciplinas;  

 Contextualizado – permitir que o educando entenda a aplicação deste 

conhecimento na realidade; 

 Reflexivo - fortalecer os princípios da ética e de valores morais;  

 Crítico - estimular o educando a buscar aprofundamento de modo a entender as 

limitações das informações que chegam até ele;  

 Investigativo – despertar a curiosidade e a autonomia, possibilitando ao educando 

a oportunidade de aprender a aprender;  

 Humanista – ser preocupado e integrado ao contexto social;  

 Motivador – trabalhar e valorizar a emoção;  

 Desafiador – estimular o estudante a buscar soluções 

 

    1.1.1 Métodos de ensino coletivo e grupos 

 

Os métodos de ensino coletivos exigem uma organização e preparação cuidadosa 

por parte dos docentes, o planejamento compartilhado e mutuamente comprometido com 

o aluno que, como sujeito de seu processo de aprendiz, atuará ativamente; os objetivos, 

as normas, as formas de ação, os papéis, as responsabilidades, enfim, o processo e o 

produto desejados devem estar explícitos e aceitos por todos. 

É mister que as estratégias grupais constituem um desafio a ser reconhecido e 

enfrentado. Sabe-se que a aprendizagem é um ato social, necessitando da mediação do 

outro como facilitador do processo. Esse outro que estabelece a mediação entre o aluno e 

o objeto de estudo pode ser o professor, os colegas, ou um texto, um vídeo, um caso a ser 

solucionado, um tema a ser debatido. (ANASTASIOU, 2003) 

Habilidades de trabalho grupais, devidamente desenvolvidas, auxiliam no 

desabrochar da inteligência relacional, que abarca, segundo Osório (2003), a inteligência 

intrapessoal (autoconhecimento emocional, controle emocional e automotivação) e a 

inteligência interpessoal (reconhecimento de emoções de outras pessoas e habilidades  
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em relacionamentos interpessoais). É preciso auxiliar no desenvolvimento da inteligência 

relacional, conceituada como a "capacidade de os indivíduos serem competentes na 

interação com outros seres humanos no contexto grupal em que atuam" (OSORIO, 2003, 

p. 65-66). 

Para trabalhar com o método de grupos é preciso que haja uma interação entre os 

alunos a partir da qual possam compartilhar o respeito à singularidade, a habilidade de 

lidar com o outro em sua totalidade, incluindo suas emoções. Isso exige autonomia e 

maturidade, algo a ser construído no decorrer das aulas com os alunos técnicos, uma vez 

que não trazem esses atributos do ensino médio. 

Numa atividade grupal de ensinagem, os docentes precisam ter domínio dos 

determinantes dessas estratégias. Inicialmente, não se organizam grupos apenas porque 

assim está proposto no Projeto Político-pedagógico, mas porque o objetivo que se tem 

em determinado momento do programa de aprendizagem solicita uma ação discente que 

será mais bem executada se a estratégia grupal for ativada. (ANASTASIOU, 2003) 

É preciso também considerar que as formas de organização grupal se alteram de 

estratégia para estratégia. Em todas elas, está presente o desenvolvimento da habilidade 

de conversar. Etimologicamente, a palavra é composta de dois elementos: ‘con', que 

significa juntos, e versar, que quer dizer mudar. Conversar com o outro pressupõe a 

abertura para mudar junto com o outro; de uma conversa bem-sucedida ocorrerá alguma 

mudança no pensar, no perceber, no sentir ou no agir dos envolvidos (OSORIO, 2003). 

Anastasiou (2003, p.79-99) exemplifica algumas estratégias de trabalho em 

grupo: 

 Phillips 66: É uma atividade grupal em que são feitas uma análise e uma discussão 

sobre temas/problemas do contexto dos estudantes. Pode também ser útil para 

obtenção de informação rápida sobre interesses, problemas, sugestões e 

perguntas. 

 Grupo de verbalização e de observação (GV/GO): É a análise de 

tema/problemas sob a coordenação do professor, que divide os estudantes em dois 

grupos: um de verbalização (GV) e outro de observação (GO). É uma estratégia 

aplicada com sucesso ao longo do processo de construção do conhecimento e, 

nesse caso, requer leituras, estudos preliminares, enfim, um contato inicial com o 

tema. 
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 Dramatização: É uma representação teatral, a partir de um foco, problema, tema 

etc. Pode conter explicitação de ideias, conceitos, argumentos e ser também um 

jeito particular de estudo de casos, já que a teatralização de um problema ou 

situação perante os estudantes equivale a apresentar-lhes um caso de relações 

humanas. 

 Seminário: É um espaço em que as ideias devem germinar ou ser semeadas. 

Portanto, um espaço onde um grupo discuta ou debata temas ou problemas que 

são colocados em discussão. 

 Estudo de Caso: É a análise minuciosa e objetiva de uma situação real que 

necessita ser investigada e é desafiadora para os envolvidos. 

 Júri simulado: É a simulação de um júri em que, a partir de um problema, são 

apresentados argumentos de defesa e de acusação. Pode levar o grupo à análise e 

avaliação de um hiato proposto com objetividade realismo, à crítica construtiva 

de uma situação e à dinamização do grupo para estudar profundamente um tema 

real. 

 Simpósio: É a reunião de palestras e preleções breves apresentadas por várias 

pessoas (duas a cinco) sobre um assunto ou sobre diversos aspectos de um assunto. 

Possibilita o desenvolvimento de habilidades sociais, de investigação, amplia 

experiências sobre um conteúdo específico desenvolve habilidades de estabelecer 

relações. 

 Painel: É a discussão informal de um grupo de estudantes, indicados pelo 

professor (que já estudaram a matéria em análise, interessada ou afetada pelo 

problema em questão), em que apresentam pontos de vista antagônicos na 

presença de outros. Podem ser convidados estudantes de outras fases, cursos ou 

mesmo especialistas na área. 

 Fórum: Consiste num espaço do tipo “reunião” no qual todos os membros do 

grupo têm a oportunidade de participar do debate de um tema ou problema 

determinado. Pode ser utilizada após a apresentação teatral, palestra, projeção de 

um filme, para discutir um livro que tenha sido lido pelo grupo, um problema ou 

fato histórico, um artigo de jornal, uma visita ou uma excursão. 

 Oficina (laboratório ou workshop): É a reunião de um pequeno número de 

pessoas com interesses comuns, a fim de estudar e trabalhar para o conhecimento 

ou aprofundamento de um tema, sob orientação de um especialista. Possibilita o 
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aprender a fazer melhor algo, mediante a aplicação de conceitos e conhecimentos 

previamente adquiridos. 

Conforme Anastasiou (2003), as atividades grupais possibilitam ao docente e aos 

discentes um contínuo crescimento pessoal e global. Todos os componentes já têm o papel 

de participante, sendo responsáveis inicialmente pelo desempenho pessoal, a partir de 

aspectos tais como: estudos preliminares, defesa de ideias, produção pretendida, respeito 

às normas estabelecidas. 

 

     1.1.2 Métodos de ensino individualizado 

 

O método de ensino individualizado é aquele por meio do qual o aluno, de forma 

autônoma, encaminha sua aprendizagem. Nesse método considera-se princípios como o 

da autonomia, o da iniciativa, o entendimento sobre a concepção do ensino de forma ativa. 

Os métodos individualizados procuram atender as condições e interesses dos 

alunos, suas motivações e aptidões, numa perspectiva de fortalecimento, numa 

perspectiva de fortalecimento da disposição, da confiança, das escolhas próprias, das 

decisões e das convicções. (RANGEL, 2006) 

Como técnica de ensino individualizado tem: o estudo dirigido, o estudo 

supervisionado, a tarefa dirigida e o estudo livre. Conforme Rangel (2006), no quadro 1: 
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Quadro 1- Caracterização do método de ensino individualizado conforme Rangel 

(2006), Mongaguá- SP, 2018. 
 

TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS 

Estudo dirigido  Etapas orientadas pelo professor; 

 Atividades realizadas com autonomia pelo aluno, 

incluindo leituras, exercícios e autocorreção; 

 Continuidade ou reinício de cada etapa de acordo 

com o resultado da autoavaliação pelo aluno. 

Estudo 

Supervisionado 
 Atividades diversificadas de estudo: leituras, 

pesquisas, trabalhos. 

 Atividades previstas, acompanhadas e avaliadas 

pelo professor; 

 Atividades realizadas com autonomia do aluno; 

 Prosseguimento e reinício de cada etapa de acordo 

com o desempenho do aluno e supervisão do professor num 

processo de acompanhamento e diálogo. 

Tarefa dirigida  Atividade indicada pelo professor; 

 Atividade realizada com autonomia pelo aluno 

atendendo o objetivo de recuperação da aprendizagem; 

 A continuidade e reinício da tarefa realiza-se de 

acordo com a avaliação do professor. 

Estudo Livre  Enfatiza o princípio de liberdade de escolha; 

 O professor oferece aos alunos várias alternativas de 

textos e trabalhos, propiciando a escolha das atividades por 

própria iniciativa; 

 A continuidade das atividades quanto ao reinício 

acontece de acordo com a opção do aluno ou avaliações 

periódicas previstas no processo. 
 

Observa-se no quadro acima que em todos os métodos as atividades são 

realizadas pela autonomia do aluno, um dos princípios mais pertinentes e 

fundamentais nesse método de ensino.  

 

     1.1.3 Métodos socializado e individualizado 

 

São os que combinam as duas atividades, a individualizada e a socializada, 

alternando em suas fases os aspectos individuais e sociais. Abrangem, entre outros, o 

método de problemas, as unidades de trabalho, as unidades didáticas e as unidades de 

experiência. (HAYDT, 2011) 

As técnicas desse método são basicamente: Método de projetos, método de 

problemas, unidades didáticas, unidades de experiências a pesquisa como atividade 

discente, conforme o quadro 2 
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      Quadro 2- Caracterização do método de ensino socializado e individualizado 

conforme Rangel (2006), Mongaguá-SP, 2018. 

 

TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS 

Método da descoberta  Consiste em propor aos alunos situações de 

experiência e observação; 

 Atividades para que eles, por meio delas, formulem 

conceitos e princípios usando o raciocínio indutivo 

Métodos de projetos  Ensino realizado através de amplas unidades de 

trabalho; 

  Atividades com o objetivo propositado no aluno 

(isto é, o esforço motivado com um propósito definido); 

 O projeto e uma atividade que se processa a partir de 

um problema concreto e se efetiva na busca de soluções 

práticas; 

 Exige trabalho em grupo e atividades individuais. 

Método de problemas  É uma variação do método da descoberta; 

 Consiste em apresentar ao aluno uma situação 

problemática para que ele proponha alternativas de solução; 

 Aplicação dos conhecimentos de que já dispõe ou 

utilização de novos dados e informações obtidas por meio da 

pesquisa na solução dos problemas. 

Método das unidades 

didáticas 
 Consiste em organizar e desenvolver o ensino por 

meio de unidades amplas, significativas e globalizadas de 

conhecimento, integrando conteúdos de uma mesma 

disciplina ou de várias disciplinas curriculares;  

 Visa a aprendizagem efetiva de aspectos relevantes 

do saber e a aplicação desse conhecimento na vida cotidiana;  

 E um método ativo socio individualizado, pois 

conjuga atividades individualizadas e socializadas. 

Movimento Freinet  Valoriza a expressão espontânea do aluno e incentiva 

a produção escrita de textos livres; 

 Nas classes em que se aplica o sistema Fx-einet, o 

aluno é estimulado a expressar-se, a imprimir, colaborar, 

comunicar e corresponder-se com outros;   

 O fundamental é desenvolver os meios de expressão 

oral e escrita em uma atmosfera de espontaneidade, e 

explorar a natural curiosidade e atividade dos alunos. 
       

 

Observa-se no quadro acima que em todos os métodos as atividades são 

realizadas de forma individualizadas, mas socializadas com o grupo, um dos grandes 

exemplos de atividades realizadas nesse estilo de aprendizagem no curso técnico em 

Enfermagem é o Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, no qual as pesquisas para 

elaboração do trabalho são divididas em tarefas individuais para os componentes do 

grupo, porém socializadas durante as aulas ou encontros pontuais previstos pelo 

grupo. As informações obtidas em pesquisa são socializadas pelo grupo para 

entendimento, reflexão e novos direcionamentos de pesquisa.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

 

2.1 Objetivo Geral  

 

Proporcionar espaços para reflexão e diálogo sobre a utilização das metodologias 

ativas como estratégias de ensino aprendizagem, a partir de encontros pontuais com os 

enfermeiros-docentes. 

 

2.2 Objetivo Específico  

 

 Compartilhar os resultados e as discussões da pesquisa com os enfermeiros 

docentes e núcleo gestor;  

 Criar coletivamente mecanismos e estratégias didáticas que atendam às 

necessidades manifestadas pelos enfermeiros docentes. 
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3. MÉTODO 

 

3.1 Delineamento das oficinas 

 

Os encontros serão pautados na metodologia inspirada na construção de oficinas 

pedagógicas, estratégia utilizada para formação continuada de educadores ou atualização 

docente. Quando bem dirigidas, elas mostram como os conhecimentos teóricos podem 

ser aplicados aos desafios enfrentados na sala de aula, contribuindo para uma prática mais 

efetiva. A oficina pedagógica constitui o lugar do vínculo, da participação, da 

comunicação, da produção social de objetos, acontecimentos e conhecimentos 

(GONÇALVES, 1995, p.117).     

 

Nesta metodologia, busca apreender o conhecimento a partir do conjunto de 

acontecimentos vivenciados no dia-a-dia, onde a relação teoria e prática constitui o 

fundamento do processo pedagógico. Assim, o conceito de oficinas aplicado à educação, 

refere-se ao lugar onde se aprende fazendo junto com os outros. A oficina é um âmbito 

de reflexão e ação no qual se pretende superar a separação que existe entre a teoria e a 

prática, entre conhecimento e trabalho e entre a educação e a vida (OMISTE; LÓPEZ; 

RAMÍREZ, 2000, p.178). 

Para realização das oficinas pedagógicas utiliza-se um roteiro com as etapas 

previstas para cada encontro e será coordenado por um mediador, que tem a função de 

estimular a reflexão do grupo e estimular a participação de todos os participantes. 

Utiliza-se de vídeos disparadores, dinâmicas de grupo dentro do tema proposto 

para cada encontro, terminando com construções coletivas com foco nas ações voltadas 

para melhoria das necessidades apontadas pelo grupo. 

 

3.2 Etapas das Oficinas Pedagógicas 

 

1ª Etapa: Boas vindas e acolhimento 

A preparação de um café com bolos e doces para recepção e acolhimento dos 

participantes. com um café acolhedor para que todos possam descontrair e relaxar um 
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pouco antes do início da oficina, se desligando dos acontecimentos que antecederam o 

encontro. 

 

2ª Etapa: Apresentação do roteiro proposto para oficina 

O mediador faz a apresentação do tema proposto para oficina e o roteiro elaborado 

para aquele encontro. 

 

3ª Etapa: Introdução com apresentação de um vídeo disparador ou dinâmica em 

grupo 

O mediador inicia a oficina com a apresentação de um vídeo disparador ou a 

realização de uma dinâmica em grupo, com o objetivo de introduzir o tema proposto e 

puxar a atenção dos participantes para o encontro. 

 

4ª Etapa: Momento de reflexão e discussão entre a equipe 

Após a apresentação do vídeo ou realização da dinâmica, o mediador inicia os 

questionamentos para reflexão e discussão entre o grupo. 

 

5ª Etapa: Realização das atividades propostas 

Terminado as discussões, juntos os participantes irão realizar as atividades 

propostas com a utilização das metodologias ativas na elaboração de plano de aula e 

formas de avaliação dos alunos dentro dessas metodologias. 

 

6ª Fechamento 

O fechamento será feito através de reflexão sobre oficina e os avanços alcançados 

naquele encontro. Juntos os participantes irão propor um plano de ação que possa ser 

implantada nas suas práticas em sala de aula visando à melhoria das dificuldades 

apontadas durante a oficina. No próximo encontro será compartilhado entre a equipe 

como foi a implantação das ações, as dificuldades e facilidades encontradas durante o 

processo. 
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4. CRONOGRAMA  

Quadro 3- Cronograma das oficinas com os objetivos e descrição dos métodos 

utilizado em cada encontro, Mongaguá-SP, 2018. 

Nº Oficina Objetivo Descrição/ Método 

1º Encontro Percurso Formativo: 

As marcas do 

caminho. 

Revisitar os processos 

formativos e o momento em 

que o trajeto pessoal e o 

trajeto profissional cruzam-

se e refletem para suas 

práticas em sala de aula. 

O método utilizado neste encontro será a 

oficina. Os participantes serão convidados a 

revisitar o seu percurso formativo, trazendo na 

memória uma cena marcante e um professor que 

marcou no seu processo de formação. Com base 

nas memórias resgatas será feita a discussão 

entre o grupo fazendo um comparativo com 

suas práticas atuais em sala de aula 

2º Encontro Técnicas de Ensino e 

Ferramentas 

Didáticas 

Construção de conceitos e 

reflexão sobre as escolhas 

das estratégias utilizadas no 

planejamento docente. 

Este encontro iniciará com a leitura do vídeo 

aprender a aprender. Após a leitura deste vídeo 

disparador com os docentes sentados em 

formato de roda inicia-se um “Fórum” para 

construir os conceitos sobre as estratégias de 

ensino e os tipos de métodos de aprendizagem. 

Depois da construção dos conceitos foi 

fornecido aos docentes o texto da autora 

Anastasiou sobreas “Estratégias do trabalho 

Docente” para discussão e escolha de algumas 

das estratégias citadas no texto de Anastasiou 

para apresentação de uma aula com a duração 

de 20 minutos. Para realização desta atividade 

os docentes foram divididos em grupos.  

3º Encontro Planejamento 

Docente e o 

Preenchimento do 

Plano de Trabalho 

Docente. 

Reflexão sobre a 

importância do 

planejamento docente e do 

preenchimento correto do 

plano de trabalho docente. 

Esta oficina iniciou com a apresentação do 

vídeo Planejamento Estratégico como 

disparador para reflexão sobre a importância do 

Planejamento docente para o processo de 

aprendizagem. Após as discussões e reflexões 

sobre o tema foi elaborada uma atividade 

prática com os docentes com foco no 

preenchimento do Plano de Trabalho no que se 

refere o Plano de atividades docentes, 

cronograma de atividades, proposta de 

integração e interdisciplinaridade e estratégias 

de recuperação. Modelo desta atividade 

detalhado no Anexo 1. 

4º Encontro Instrumentos de 

Avaliação  

Construção do conceito de 

avaliação e sobre a escolha 

dos instrumentos de 

avaliativos dentro das 

metodologias ativas 

O método utilizado neste encontro foi Júri 

Simulado. Com base em uma reclamação na 

ouvidoria da escola, na qual um aluno 

questionava o método de avaliação do 

professor. Foi montado um Juri entre os 

docentes com a finalidade de analisar as 
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estratégias e instrumentos utilizados pelo 

docente para avaliação dos alunos. Os docentes 

se dividiram em equipes de defesa, promotoria, 

jurados, foi escolhido a vítima, um juiz e 

alguém que representasse o acusado. Ambas as 

equipes tiveram acesso ao Plano de Trabalho do 

professor e a reclamação registrada na 

ouvidoria para realizarem um estudo de caso e 

montarem suas arguições. Fotos desta atividade 

no  
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APÊNDICES 

Apêndice 1 – Modelo Plano de Atividade Docente e parte VI, VII e VII do Plano de 

Trabalho Docente 
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Apêndice 2:  Construção em grupo das aulas, utilizando as estratégias de 

Anastasiou. 
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Apêndice 3 – Registro dos encontros e preparação dos espaços 
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