
ESTRATÉGIAS PARA ATRAIR A ATENÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS 

ALUNOS  
 Faça uma pergunta interessante e especulativa, mostre uma figura, conte uma 

pequena estória ou leia um poema relacionado para gerar discussão e interesse para 

a próxima lição.  

 Tente um pouco de brincadeira ou tolice, drama (use objetos e estórias) para 

conseguir a atenção e estimular interesse.  

 Mistério. Traga um objeto relevante a lição em uma caixa, sacola ou fronha. Isto é 

uma maneira excelente de gerar especulação e pode levar a criança a ótimas 

discussões e atividades escritas.  

 Mostre animação e entusiasmo sobre a próxima lição.  

 Diminua o tempo que o professor fala. Faça o máximo de esforço para aumentar 

mais as respostas dos alunos (dizendo ou fazendo alguma coisa com a informação 

que está sendo ensinada).  

 O uso de parceiros (duplas) é talvez o método mais eficaz de maximizar o 

envolvimento do aluno. O formato, de parceiros assegura que todos estejam 

envolvidos ativamente não apenas alguns.  

 Formule as lições usando um ritmo animado e uma variedade de técnicas de 

questionamento que envolvam a classe toda, parceiros e respostas individuais.  

 Antes de pedir uma resposta oral, faça uma pergunta e peça que os alunos anotem 

primeiro o que eles acharem que seja correto. Depois peça que voluntários 

respondem oralmente.  

 Permita que os alunos usem quadro brancos individuais durante a lição, é motivador 

e ajuda a manter a atenção. Se usado corretamente, é também eficaz para checar a 

compreensão dos alunos e determinar quem precisa de reforço.  

 Varie a maneira que você chama o aluno. Por exemplo, “Todos que estão usando 

brinco, levantem-se esta pergunta é para vocês”. (Alunos deste grupo podem 

responder ou ter a opção de passar.  

 Utilize cartões de resposta já preparados para os alunos praticar áreas de conteúdo 

com uma ferramenta de uso individual. Estes cartões podem ser subdivididos em 

aproximadamente 3-5 categorias, com respostas escritas naquelas seções (ponto 

final, interrogação, exclamação). Quando o professor faz a pergunta (lê uma frase), 

o aluno coloca um pregador de roupa na resposta correta (neste exemplo qual a 

pontuação é necessária na fase lida); leques de respostas são outra opção (um leque 

é feito com vários cartões de resposta com um furo e segurado por uma argola).  

 

QUANDO FEITO UMA PERGUNTA OS ALUNOS ESCOLHEM O 

CARTÃO QUE MELHOR RESPONDE A PERGUNTA. 

 Faça uso freqüente de respostas em grupo ou ao mesmo tempo quando há uma única 

resposta curta. Quando estiver explicando, pare com freqüência e peça aos alunos 

para voltar atrás e repetir uma ou duas palavras.  

 Use folhas de resumo que são resumos parciais enquanto você explica a lição ou dá 

uma palestra, os alunos preenchem as palavras que estão faltando baseado em o que 

você está dizendo ou escrevendo no quadro.  

 Uma técnica de instruções direta e outros métodos de questionamento que permitam 

oportunidade de grande participação. 

 Use a estrutura apropriada para cooperação em grupos de aprendizagem mais não 

funcionaram bem sem as estruturas e expectativas não forem claramente definidas.  

 Use sinais visuais: pisque as luzes, levante as mãos indicando que os alunos 

levantem as mãos e fechem a boca até que todos estiverem quietos e atentos.  



 Cor é muito efetivo para chamar atenção. Use pincéis coloridos no quadro branco e 

para transparência no retro-projetor.  

 Contato com os olhos na hora das explicações.  

 Chame o aluno para perto de você para explicação direta.  

 Posicione todos os alunos para que possam ver o quadro. Sempre permita que os 

alunos reposicionem suas carteiras e suas carteiras e sinalizem para você se a visão 

estiver bloqueada.  

 Use recursos visuais. Escreva palavras chave ou figuras no quadro enquanto estiver 

explicando. Use figuras, diagramas, gestos, demonstrações e materiais de alto 

interesse.  

 Ilustre, ilustre, ilustre: não importa se você não desenha bem durante suas 

explicações. Dê a você mesmo e aos alunos permissão e encorajamento para 

desenhar, mesmo que não tenha talento. Desenhos não precisam ser sofisticados e 

exatos. Aliás, geralmente quanto mais tolo melhor.  

 Aponte para o material escrito que você quer enfocar com um apontador ou laser.  

 Ande pela sala – mantendo sua visibilidade.  

 Esteja bem preparado e evite atrasos nas explicações.  

 Ensine tematicamente quando possível – permitindo integração de idéias / conceitos 

e conexões.  

 Use técnica de nível mais elevado para perguntas. Faça perguntas abertas, que 

requerem raciocínio e estimulam pensamentos abertos, que requerem raciocínio e 

estimulam pensamentos críticos e discussão.  

 Use programas de computador motivadores para construção de habilidades 

específicas e para fixação (programas que fornecem feedback e auto-correção). 
 


