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ROTAÇÃO POR ESTAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

 

1. Defina o número de “estações” propostas e as atividades de cada uma delas. 

Cada estação pode corresponder a uma temática ou um tema e os alunos terão 

“desafios” diferentes em cada uma delas. As estações não podem ser iguais senão 

o rodízio não faria sentido. Defina também qual será o desafio ou atividade 

propostos em cada uma das estações, é interessante que também os desafios e 

atividades sejam diferentes, por exemplo: assistir um vídeo e produzir um cartaz 

sobre a temática abordada (estação 1), ler um texto e produzir uma mapa 

conceitual (estação 2), ouvir uma música, discutir algumas questões e fazer uma 

postagem em um blog na internet ou comentário em um vídeo no youtube (estação 

3), resolver um problema ou desafio (estação 4) e assim por diante, conforme o 

número pretendido de estações pelo professor. É interessante que cada estação 

tenha uma duração de pelo menos 15 minutos. 

 

2. Preparar os Alunos 

Explique aos alunos como funciona a atividade e quais são os temas e atividades 

propostos em cada estação. O professor também pode escrever um bilhete com 

instruções em cada estação se preferir.  

 

3. Os alunos realizam as atividades na estação em que foram designados e 

terminando o tempo, giram para a próxima estação. 

O professor envia os grupos de alunos para as respectivas estações: 

Grupo 1- Estação 1; Grupo 2- Estação 2, Grupo 3- Estação 3, Grupo 4- estação 4. 

Após o sinal, os grupos trocam de estação para a estação seguinte à que estão: 

Grupo 1- Estação 2, Grupo 2- estação 3, Grupo 3- Estação 4, Grupo 4- Estação 1. 

A estratégia consiste em criar diferentes ambientes de trabalho em sala de aula e dividir os alunos 

em grupos para que realizem as atividades em cada uma das “estações”. 



 

O processo se repete até que todos os alunos tenham visitado todas as estações. 

 

4. 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. 

 

 

 

 


