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RESUMO:
Neste minicurso serão apresentadas algumas metodologias ativas de ensino, especialmente
aquelas baseadas em Resolução de Problemas: Aprendizagem Baseada em Projetos,
Aprendizagem Baseada em Resolução de Problemas, Estudos de Caso, entre outras.
A ênfase do minicurso será na exploração das possibilidades de desenvolvimento de um
ensino centrado no estudante, pelo uso da pesquisa como método de aprendizagem,
sempre orientada pelo professor. Serão particularmente discutidos os aspectos ligados ao
desenvolvimento de habilidades de investigação e de resolução de problemas e suas
contribuições para o desenvolvimento de habilidades de expressão oral e de expressão
escrita dos estudantes. Serão discutidas as possibilidades de aplicação das metodologias aos
níveis de ensino fundamental, médio, técnico e superior
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