
No modelo de Rotação por Estações, os estudantes são organizados em grupos e realizam diferentes atividades que 
independem do acompanhamento direto do professor.

Nesse modelo, são valorizados os momentos colaborativos e individuais. Após determinado tempo, previamente 
combinado com os estudantes, os grupos fazem o revezamento das estações, de forma que todos passem por todos 
os espaços, e, em cada uma das estações, ocorre uma atividade diferente que auxilia o grupo na consolidação do 
conhecimento que precisa ser apropriado. É uma proposta que visa integrar conhecimento e prática pro� ssional, levando 
os estudantes a estabelecerem relações entre o conteúdo teórico e a prática.

No trabalho com as estações, as tarefas e os objetivos devem estar bem claros e com a descrição de como a execução 
da atividade precisa ser realizada.

O ponto forte dessa atividade é a valorização das relações entre professor e alunos e entre alunos e alunos. Todos os 
momentos estarão conectados a um objetivo central, que é o objetivo de aprendizagem da aula.

Sequência Didática de Aplicação

• Os estudantes são organizados em grupos, cada um destes realiza uma série de tarefas de acordo com os objeti-
vos do professor para a aula em questão.

• Cada estação deverá ser previamente organizada pelo professor, deixando por escrito os objetivos e as tarefas 
que devem ser realizados pelo grupo ao passar pela estação.

• Após o tempo preestabelecido, os alunos devem trocar as estações, passando por todas elas até o final da aula.

•   Ao término da atividade, o professor faz um fechamento, explorando um pouco os desafios de cada estação.

Exemplo de Aplicação

Em uma atividade na qual o professor propõe três estações a partir do tema “Conceito físico de armazenar e liberar 
energia requerida para o lançamento de projétil”, os desa� os de cada estação podem ser realizados da seguinte forma:

Estação A – Estação da Pesquisa

Os alunos deverão trabalhar o desa� o proposto pelo educador utilizando a tecnologia (mecanismos de buscas, 
mídias sociais, fóruns, websites etc.) e chegar a um resultado. Com base no tema proposto, os alunos podem pesquisar 
os exemplos de grandezas da física, como: a) trajetória, b) inércia, c) energia cinética, e) lançamento oblíquo de projéteis, 
f ) força elástica, g) energia potencial elástica etc.

Estação B – Mão na massa

Em grupo, os estudantes praticam algo como a construção da catapulta com material disponibilizado.

Estação C – Representação 

Os estudantes podem elaborar um mapa mental, um infográ� co ou um quadro sinótico para indicar do que se trata 
cada conceito e, ainda, pode-se solicitar que escrevam e desenhem ou insiram a fórmula.

*Se quiser deixar a aula mais descontraída, pode-se terminá-la com uma competição, medindo a distância atingida 
com o lançamento do projétil, e com a entrega de premiações como brindes.

Contexto de Aplicação no Modelo Presencial ou On-line

Essa proposta pedagógica é bem versátil e se aplica no modelo presencial ou on-line, desde que utilizados os recur-
sos especí� cos e adaptados em cada modelo.

Recursos e Ferramentas que podem ser utilizadas

O professor pode utilizar envelopes, tabuleiros, QR codes, recursos audiovisuais, blogs e wikis, sites, dependen-
do do material elencado, com base nos desafios de cada estação.

Como Avaliar o Resultado 

A avaliação pode ser realizada com base na resolução de cada desa� o ou etapa, bem como no envolvimento dos 
estudantes com as atividades propostas.

ROTAÇÃO POR ESTAÇÃO



Dicas de Sucesso
É importante planejar as estações de forma independente, pois, se os alunos começarem por uma estação que 

depende de uma outra, não conseguirão alcançar o objetivo estabelecido.

O professor pode formular quantas estações desejar: o que importa é que o tempo total de cada estação deve ser 
su� ciente para que os alunos realizem as atividades propostas e alcancem o objetivo da aula.
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