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“Aluno 
satisfeito 
dorme”

Paulo Tomazinho



CARTA ABERTA DA ESCOLA

Mobilização Escolha Transformar

https://www.youtube.com/watch?v=uaL5yt8diio&


PORQUE

COMO
o que



O QUE inovar?



sala de aula



prática didática







Estratégias Assimétricas de Ensino (Tomazinho)
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Estratégias de Ensino e Aprendizagem

80-90%
Tradicional

10-20%
Ativa



estratégias didáticas 
assimétricas



ESTRATÉGIA PAINEL DE JEEP



o simples que funciona

“a simplicidade é a sofisticação máxima”
Leonardo da Vinci



ESTRATÉGIAS SIMPLES



ancoragem



Ancoragem com Quiz no início da aula
1 - Pode ser feito com ou sem tecnologia
2 - Pode ser gamificado - kahoot
3 - máximo 5 questões
principais benefícios
1 - atenção e interesse
2 - ancoragem 

https://create.kahoot.it/share/quiz-minicurso-inovacao-anec-2019/dea646a3-6ce8-45bb-89f2-f1bbea3db67b


engajamento 
com slides



Engajamento com slides
          REPETIÇÃO - 4 ou 5 vezes o mesmo assunto
]   [    LACUNA - a mente humana detesta lacunas
          PROGRESSÃO - parte da zona de conforto
          ANTECIPAÇÃO - “cenas dos próximos capítulos”



repetição



Edgar Dale, 1963

TAXA DE APRENDIZAGEM RELATIVA
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ASSIMETRIA NEGATIVA

O RISCO DE 
PERDER é muito 
maior do que a 

chance de 
ganhar

a chance DE 
ganhar é 

muito menor 
que o risco de 

perder
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ASSIMETRIA positiva

O RISCO DE 
PERDER é muito 
menor que a 

chance de 
ganhar

a chance DE 
ganhar é 

muito maior 
que o risco 

de perder
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essas são as bases das 
estratégias didáticas 

assimétricas 



ABRIR LACUNAS
]   [



estratégias didáticas assimétricas 
são estratégias onde o _____ de 

aprendizagem é _______________  
ao tempo investido no ensino.



estratégias didáticas assimétricas 
são estratégias onde o ganho de 

aprendizagem é desproporcional  
ao tempo investido no ensino.

Paulo Tomazinho



PROGRESSÃO



Memória de trabalho entende-se como 
um componente cognitivo ligado à 

memória, que permite o 
armazenamento temporário de 

informação, com capacidade limitada



Memória de longo prazo entende-se 
como um componente cognitivo 
ligado à memória, que permite o 

armazenamento mais duradoura de 
informações, que dura poucos dias a 
períodos tão longo quanto décadas



Quando digitamos um código de barras para 
pagar um boleto estamos usando à memória 
de ___________

a) longo prazo, pois são muitos números
b) curto prazo, pois não será necessário 

lembrar depois



Quando digitamos um código de barras para 
pagar um boleto estamos usando à memória 
de curto prazo

a) longo prazo, pois são muitos números
b) curto prazo, pois não será necessário 

lembrar depois



normalmente um evento carregado de emoções 
são armazenados na memória de  ___________

a) longo prazo
b) curto prazo



normalmente um evento carregado de emoções 
são armazenados na memória de longo prazo

a) longo prazo
b) curto prazo



didaticamente e De acordo com o tempo de duração, a 
memória pode ser dividida em dois tipos: memória de curto 
prazo e memória de longo prazo. Assim, que tipo(s) de 
memória estaria(m) envolvida(s) durante uma simples 
conversa entre duas pessoas?

a) memória de curto prazo
b) memória de longo prazo
c) memórias de curto e de longo prazo



didaticamente e De acordo com o tempo de duração, a 
memória pode ser dividida em dois tipos: memória de curto 
prazo e memória de longo prazo. Assim, que tipo(s) de 
memória estaria(m) envolvida(s) durante uma simples 
conversa entre duas pessoas?

a) memória de curto prazo
b) memória de longo prazo
c) memórias de curto e de longo prazo



não faça isso



antecipação



MIND
MASTER

AND



Artigo de 1 minuto



Artigo de 1 minuto



Artigo de 1 minuto
PODEROSA ESTRATéGIA DE ensino baseado em recuperação
1 - peça para o aluno escrever o que entendeu em 1 minuto
principais BEnefícios
1 - autodiagnóstico (entendimento e escrita)
2 - treino para avaliação discursiva
3 - fortalece o relacionamento professor - aluno



instrução por pares



Instrução por pares



Instrução por pares
1 - máximo 5 questões por vez
2 - questões diferentes, mas sobre o mesmo assunto
3 - a resposta de uma questão ajuda a responder a 
próxima questão
4 - menos de 30% de acerto -> Professor Reexplica
5 - Mais que 70% de acerto -> Próxima questão
6 - entre 30 e 70% de acerto -> Formam-se as Equipes

https://create.kahoot.it/share/instrucao-por-pares-minicurso-inovacao-anec-2019/a481d7fe-8921-4d08-be5f-1e649d0068bd


ensino baseado 
em consenso



Ensino Baseado em Consenso
Qual o primeiro passo para promover a inovação na sua 
escola (ou IES) ?
a) criar um grupo de trabalho
b) experimentar estratégias assimétricas em uma disciplina
c) aprovar o orçamento
d) perguntar para os alunos



Ensino Baseado em Consenso
1 - Questões com diferentes respostas possíveis
2 - desenvolvimento de soft skills
Etapa 1 - Questionário individual
etapa 2 - discussão em equipe
etapa 3 - Consenso da equipe



master mind



Master Mind (inteligência coletiva)

FASE 1 FASE 2 FASE 3



Master Mind (inteligência coletiva)
Poderosa estratégia de fechamento de aula
ensino baseado em recuperação
FASE 1 - Lista de tópicos individuais
Fase 2 - Em equipe, consolidar os Tópicos em uma só lista
Fase 3 - Em equipe, sinalizar tópicos mais importantes
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inovar



DEMOGRAFIA comportamento 
geracional

TECNOLOGIAS 
EXPONENCIAIS



ESTRATÉGIAS 
ASSIMÉTRICAS

METODOLOGIAS 
ATIVAS

NEUROCIÊNCIAS





PORQUE

COMO
o que

inovar



“Professor 
satisfeito 
dorme”

Paulo Tomazinho



Vai lá e faz
o mundo é dos fazedores



Os slides estão disponíveis 
no Google Classroom
1 - Acesse https://classroom.google.com
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Obrigado!
Paulo Tomazinho

paulo@tomazinho.com.br
(41) 98866-2977


