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PROCEDIMENTO 

 

1. Definir o tema da discussão 

Antes de realizar uma sessão de brainstorming é importante que o grupo tenha 

consciência clara de qual o problema ou desafio proposto. 

 

2. Preparar os Alunos 

Explique aos alunos como funciona um brainstorming, que o objetivo da atividade 

é gerar o máximo possível de ideias, sem criticar ou desprezar nenhum delas 

inicialmente, realizando depois um processo mais cuidadoso de seleção das ideias 

mais factíveis, salientar que todos devem colaborar porque mesmo ideias 

aparentemente bobas podem gerar ideias interessantes depois. Explicar para os 

alunos os passos da atividade.  

 

3. Em grupo, os alunos realizam a atividade em um tempo determinado. 

Os alunos são divididos em grupo ou trabalham com suas equipes de projeto já 

consolidadas. O professor entrega um bloquinho de post-it para cada grupo. Cada 

aluno deve ter uma caneta na mão. O professor avisa que os alunos tem cinco 

minutos para realizar a primeira parte da tarefa. 

Anunciado e explicado qual o problema ou desafio a ser respondido, ao sinal do 

professor os alunos devem escrever uma ideia no post-it, colar a ideia no centro 

(fazendo barulho) e passar o bloco de post-its para o colega ao lado. O colega 

também escreve uma ideia, cola a ideia no centro da mesa e passa o bloco de post-

it para o colega ao lado, e assim sucessivamente até o fim do tempo estabelecido. 

A estratégia pretende ajudar os alunos é despertar a criatividade e encontrar soluções 

coletivamente para um problema/ desafio. 

 



 

Os alunos não precisam se preocupar em ler as ideias agora, nem se vão repetir ou 

não ideias, o importante é escrever as ideias o mais rápido possível dentro do 

tempo estabelecido. 

 

4. Os alunos contam (numericamente) quantas ideias foram geradas. 

5. Os alunos leem as ideias e agrupam por grupos de semelhança (que ideias são 

iguais ou parecidas) 

6. Os alunos selecionam as cinco melhores ideias para serem executadas. 

7. Os alunos apresentam suas cinco ideias para os colegas.  

 

 

 

 


