
Estratégias de Ensino 

INFOGRÁFICO 
 

 

 

PROCEDIMENTO 

 

1. Selecione um tema e um estímulo para discussão 

Primeiramente, selecione o tema a ser abordado e o “estímulo” - o material ao 

qual os alunos responderão. Um estímulo pode consistir em perguntas, citações, 

documentos históricos, trechos de romances, poesias, músicas ou imagens.  

 

2. Preparar os Alunos 

Explique as alunos como a atividade será realizada, indicando o tema e os passos 

a serem realizados na atividade. 

 

3. Os alunos discutem em grupo 

Infográfico é uma espécie de gráfico ou peça visual muito utilizada em livros e 

revistas para apresentar informações e dados de maneira facilitada, o que ajuda 

na compreensão do leitor mesmo quando o conteúdo tem maior complexidade. 

Costuma incluir textos e imagens na sua elaboração, como ilustrações, gráficos e 

ícones. 

O processo de construção de um infográfico pode ser um auxílio poderoso nos 

processos de aprendizagem pois favorece que o aluno sintetize uma informação 

e a ilustre com diferentes linguagens. 

Além de ser usado como resumo, o infográfico pode ser construído como um 

percurso conceitual. Para construir um infográfico resumo, basta que os alunos 

sintetizem e ilustrem as informações. Para construir um infográfico como percurso 

conceitual, basta sugerir aos alunos algumas perguntas que devem ser 

respondidas no infográfico, por exemplo: o que é, o que não é, exemplos de 

aplicação ou de ocorrência, porque é um conceito, ideia ou informação 

importante? 

 



 

Para facilitar a construção do infográfico o professor pode disponibilizar algumas 

questões norteadoras que devem ser respondidas no material produzido: o que é, 

o que não é, exemplo de aplicação ou de ocorrência, qual a importância do tema, 

consequências da abordagem (caso hajam). 

 

4. Os alunos produzem os infográficos 

Os infográficos podem ser construídos digitalmente através de recursos de 

computador (word, powerpoint, canva.com, etc.), ou manualmente com cartolinas, 

canetinhas, desenhos e colagens. 

 

5. Os alunos expõem sua produção 

Após produzir os infográficos digitais ou físicos, os alunos expõem em paginas na 

internet, no blog ou mural da turma ou em algum ambiente físico da escola. Caso 

prefira, o professor pode avaliar os alunos com uma breve e descontraída entrevista 

oral sobre o material produzido.  

 

 

Exemplo de infográfico sobre “Epistemicídio” disponível no site Preta e Nerd 

 

canva.com
http://www.pretaenerd.com.br/

