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PROCEDIMENTO 

 

1. Apresente um tópico para discussão 

O tópico da discussão pode ser tanto um conceito ou conteúdo (por exemplo, Leis 

de Newton, ou Segunda Guerra Mundial) ou ideias para alguma atividade a ser 

realizada (como vamos decorar a festa junina?). 

 

2. Preparar os Alunos 

Explique aos alunos que eles devem elencar ideias relacionadas ao tópico proposto 

em ordem alfabética em um prazo combinado. Se alguma letra não fizer surgir 

nenhuma ideia, basta pular para a seguinte e, se ainda tiver tempo, retornar a ela 

depois. 

 

 

Essa estratégia pretende envolver os alunos através de um “jogo” de brainstorm no qual as ideias 

que devem ser descritas alfabeticamente. Favorecendo a ativação de conhecimentos prévios e a 

organização das ideias. 

Digamos que o grupo esteja discutindo sobre o tópico “Segunda Guerra Mundial”, então o grupo 

deve tomar a cartolina e escrever as ideias alfabeticamente, se não vier nenhuma ideia em um 

letra, basta pular para a seguinte, por exemplo: 

A- Aliado 

B- ... 

C- Conflito Militar 

D- Dia D 

E- Eixo 

F- ... 

Etc... 

A estratégia pode ser utilizada para a ativação de conhecimentos prévios ou diagnóstico, 

brainstorm de organização de atividades e eventos ou revisão dos conteúdos abordados em 

determinada unidade. 



 

3. Os alunos realizam a atividade em um tempo determinado. 

Ao sinal do professor os grupos realizam a atividade. O professor pode orientar que 

nosso objetivo não é competir, mas oferecer o máximo possível de ideias. Caso o 

professor não queira realizar a atividade como um jogo, pode realizar uma segunda 

rodada, trocando os cartazes dos grupos e pedindo que completem as lacunas das 

letras que não tiveram ideias expostas. 

 

4. Os alunos verificam a ideias válidas e as reorganizam as ideias em um novo 

cartaz com as propostas de todos os grupos. 

No grupo geral, os alunos verificam que ideias são verdadeiras e válidas e elaboram 

um cartaz final reunindo as ideias validadas. O cartaz pode permanecer exposto em 

algum ambiente da sala para memória coletiva quando necessário. 

 

5. Discuta em classe 

Finalmente, discuta o processo com o toda a sala. A conversa pode começar com 

uma pergunta simples, como "O que você aprendeu ao fazer esta atividade?" É a 

hora de aprofundar o conteúdo e usar as ideias dos cartazes para estimular a 

conversa entre os alunos. 

 

 

 

 


