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INTRODUÇÃO

•O processo ensino-aprendizagem ao longo do tempo vem 

sofrendo adequações advindas das novas tendências de 

ensino fortemente impulsionadas pelo uso da tecnologia e 

por indivíduos cada vez mais dinâmicos.



INTRODUÇÃO

•Maia & Mattar (2007, apud TOLENTINO, 2013, p. 349) 

avaliam que a imersão dos indivíduos nas mudanças 

tecnológicas resultaram em alterações significativas no 

processo ensino-aprendizagem.



INTRODUÇÃO

• Nos últimos anos, os Ambientes virtuais de aprendizagem     

(AVA's) vêm sendo cada vez mais utilizados por instituições 

públicas e privadas como meio de disseminar a demanda 

educacional.



OBJETIVO GERAL

•O presente projeto pretende o desenvolver um AVA sob a 

perspectiva da metodologia cooperativa Jigsaw, para 

aplicação em cursos de ensino superior a distância.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

•Desenvolver um Ambiente Virtual de Aprendizagem através 

da perspectiva da metodologia de aprendizagem 

cooperativa Jigsaw.

•Desenvolver um Ambiente Virtual de Aprendizagem que 

fomente a autonomia, interação e capacidades cognitivas 

dos envolvidos no processo de ensino- aprendizagem.



•Uma  tecnologia difundida em nossa sociedade 

contemporânea são os ambientes virtuais de aprendizagem 

(AVAs).

•Em termos conceituais, os AVAs consistem em mídias que 

utilizam o ciberespaço para veicular conteúdos e permitir 

interação entre os atores do processo educativo. (PEREIRA, 

SCHMITT, DIAS, 2007, p. 04). 

REFERENCIAL TEÓRICO



•Para Rodrigues e Sousa (2004) a maioria destes ambientes 

de EaD estão servindo apenas como repositório de 

informações e, uma conexão para o educando com o 

educador, causando um alto índice de desistência e 

desestímulo nos envolvidos no processo do ensino 

aprendizagem

REFERENCIAL TEÓRICO



•De acordo com o CensoEAD.com.br (2015) a evasão é um 

problema  presente em diversas instituições que oferecem 

cursos a distância, sendo que, 40% das instituições que 

ofereceram cursos regulamentados totalmente a distância 

apresentaram uma evasão de 26% a 50%.

REFERENCIAL TEÓRICO



Dentre os motivos para a evasão, temos:

• Falta de tempo

• Questões financeiras

• Falta de adaptação à modalidade EAD ou à metodologia

REFERENCIAL TEÓRICO



•A solidão e a falta de interação entre os alunos e 

formadores e entre os próprios alunos, apresenta-se também 

como um fator critico quando a questão é a permanência do 

aluno no Ambiente Virtual de Aprendizagem(AVA). (FÁVERO; 

FRANCO, 2006, p. 53).

REFERENCIAL TEÓRICO



•Nesta perspectiva, a metodologia cooperativa Jigsaw se 

mostra bastante atrativa para uso dentro de Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem, pois proporciona uma maior 

interatividade entre os envolvidos, de forma que esta 

característica é essencial para a redução da evasão dos 

alunos nos cursos de modalidade a distância.

REFERENCIAL TEÓRICO



•Esta foi inicialmente desenvolvida por Aronson e Cols, e tem 

como característica um conjunto de métodos específicos que 

levam ao desenvolvimento de competências cognitivas 

(FATARELI,   2010).

REFERENCIAL TEÓRICO



•GRUPOS DE BASE: Um determinado tópico é discutido 

pelos alunos de cada grupo. O tópico é subdividido em 

tantos subtópicos quantos os membros do grupo.

GRUPO A GRUPO B GRUPO C

REFERENCIAL TEÓRICO



•GRUPOS DE ESPECIALISTAS: Cada aluno estuda e 

discute juntamente com os membros dos outros grupos a 

quem foi distribuído o mesmo subtópico, formando assim um 

grupo de especialistas.

REFERENCIAL TEÓRICO

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4



REFERENCIAL TEÓRICO

•RETORNO AOS GRUPOS DE BASE: Cada aluno volta ao 

grupo de base e apresenta o que aprendeu sobre o seu 

subtópico aos colegas, de maneira que fiquem reunidos os 

conhecimentos indispensáveis para a compreensão do 

tópico em questão.

GRUPO A GRUPO B GRUPO C



PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

•Para a aplicação do Jigsaw, foi adotada uma metodologia 

proposta por Patricia Mendoza e Alvaro Galvis (1999), visto 

que ela é própria para o desenvolvimento de AVA’s.



PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

•A metodologia proposta para o desenvolvimento deste 

projeto, se contempla em cinco fases de criação, sendo, 

análise, desenho, desenvolvimento, avaliação e 

administração.



PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS



PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Analise

• Caracterização do publico-alvo;

• Definição das estratégias de ensino aprendizagem sob a 

visão da metodologia de ensino cooperativo jigsaw.



PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Desenho

• Desenho do mapa de navegação do ambiente de 

aprendizagem;

• Desenho da interface, ou seja, modelagem do primeiro 

layout do ambiente de aprendizagem e definição dos 

elementos do layout.



PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Desenvolvimento

• Programação (HTML, Javascript, SQL, CSS, PHP sobre o 

paradigma de programação orientada a objeto).



PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Avaliação

• Avaliação da primeira versão;

• Correção dos problemas encontrados na primeira versão 

originando a segunda versão.



PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Administração

• Verificação e manutenção frequentes do funcionamento 

do AVA;

• Realização de back-ups de rotina das atividades 

executadas no AVA.



RESULTADOS

Protótipo de tela de login.



RESULTADOS

Figura 2 – Tela de login.



RESULTADOS

Tela Listagem de Módulos



RESULTADOS

Tela de Adicionar Módulos



RESULTADOS

Tela de Aulas, exibindo aulas publicas pelo professor.



RESULTADOS

Tela de adicionar aula



RESULTADOS

Tela lista de módulos, contendo uma barra de progressão, que aumenta conforme chega mais perto de terminar o modulo, desta forma,
os alunos podem saber quando devem expor para seu grupo base o que aprendeu no grupo de especialista.



RESULTADOS

Tela de Grupos Jigsaw, onde o aluno escolhe em qual grupo quer entrar, assim, filtrando as aulas 
e atividades por grupo. Exibindo os componentes de cada grupo, e ao passar o mouse por cima da foto, é exibido o nome do aluno.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

•Podemos concluir que o isolamento dos envolvidos no 

processo de ensino aprendizagem nos AVAs constitui-se 

como um dos principais fatores para a evasão destes, e a 

utilização da metodologia cooperativa nestes ambientes 

poderia amenizar esse problema



CONSIDERAÇÕES FINAIS

•De forma que permitiria maior interação entre os envolvidos, 

garantindo sentimento de prazer e comodidade nos usuários 

destas ferramentas de ensino, promovendo maior empenho 

e consequentemente uma qualidade de ensino favorável a 

instituição e principalmente ao aluno.



CONSIDERAÇÕES FINAIS
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