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O que é TBL (Team based Learning)?
É uma metodologia ativa de ensino, em que (muito resumidamente) a dinâmica se dá desta maneira:

a) Os alunos estudam um assunto antes da aula em si.

b) Durante a aula o(a) professor(a) aplica uma lista de testes (múltipla escolha) para a avaliação individual do aluno sobre o assunto.

c) Em seguida,  o aluno trabalha em um grupo (time), e responde a essa mesma lista de testes. Neste momento  há a troca de 
explicações/ensinamentos entre os alunos, e em conjunto selecionam uma resposta. O docente corrige coletivamente a questão,
fortalecendo acertos e corrigindo erros a partir das respostas.

d) Ainda no mesmo time, o(a) professor(a) apresenta (+/-3) novas questões aos alunos (dissertativas, múltipla escolha, V  F, etc), 
atendendo os 4S: Significant (real/prática):  Same (igual para todos), Specific (reposta curta), Simultaneous reports (evitar que um grupo 
mude de resposta na hora).
Assim que os alunos apresentam suas respostas, há a mediação do professor, contando com a apresentação das repostas pelos a lunos. 

e) Opcionalmente, ao final, os alunos podem atribuir notas entre si, com peso [p. ex. 10-20%] na pontuação final. Os times tem composição 
fixa ao longo das aulas.
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O que é TBL (Team based Learning)?
É uma metodologia ativa de ensino, em que (muito resumidamente) a dinâmica se dá desta maneira:

a) Os alunos estudam um assunto antes da aula em si. E-DISCIPLINAS

b) Durante a aula o(a) professor(a) aplica uma lista de testes (múltipla escolha) para a avaliação individual do aluno sobre o assunto.
PLICKERS (ou Google Forms se muitos alunos na turma / online)

c) Em seguida,  o aluno trabalha em um grupo (time), e responde a essa mesma lista de testes. Neste momento  há a troca de 
explicações/ensinamentos entre os alunos, e em conjunto selecionam uma resposta. O docente corrige coletivamente a questão,
fortalecendo acertos e corrigindo erros a partir das respostas. PLICKERS (ou Google Forms se for online)

d) Ainda no mesmo time, o(a) professor(a) apresenta (+/-3) novas questões aos alunos (dissertativas, múltipla escolha, V  F, etc), 
atendendo os 4S: Significant (real/prática):  Same (igual para todos), Specific (reposta curta), Simultaneous reports (evitar que um grupo 
mude de resposta na hora). (Google Forms)
Assim que os alunos apresentam suas respostas, há a mediação do professor, contando com a apresentação das repostas pelos a lunos. 

e) Opcionalmente, ao final, os alunos podem atribuir notas entre si, com peso [p. ex. 10-20%] na pontuação final. Os times tem composição 
fixa ao longo das aulas. (Google Forms)
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