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• Motivação e aprendizagem

Introdução
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Objetivo Geral:
Averiguar a viabilidade da aplicação da metodologia 
microlearning em disciplinas semipresenciais e levantar os 
resultados alcançados.

Objetivos Específicos:
• Examinar a provável evolução na motivação dos alunos 

através da participação nas atividades propostas;

• Investigar o possível progresso na aprendizagem dos alunos 
e nos resultados das avaliações; e 

• Pesquisar sobre a aceitação dos discentes em relação à 
metodologia.

Objetivos



Microlearning

• “Desenvolvimento de pequenos pedaços de conteúdo, de 
aprendizagem e no uso de tecnologias flexíveis permitindo que 
os alunos possam acessá-los mais facilmente, em condições e 
momentos específicos” (GABRIELLI et al, 2006, p. 45).

• “Pode promover uma aprendizagem significativa demandando 
menor tempo de preparação, tendo como exemplo as pílulas 
do conhecimento” (MINHO et al, 2018).



Microlearning

• “Os dispositivos móveis podem ser empregados no processo de 
ensino e aprendizagem em qualquer espaço formal ou informal 
de educação” (SCHLEMMER et al, 2007).

• “Aprendizagem com mobilidade e da microaprendizagem. 
Ambas as modalidades se apoiam na ideia de fragmentar o 
conteúdo educacional para torná-lo mais adequado aos 
dispositivos e artefatos tecnológicos de características móveis” 
(SOUZA & AMARAL, 2012, p. 7).



Aplicação da Metodologia

• 3º e 4º Bimestre de 2018
• Cursos

• Tecnologia em Logística

• Administração

• Disciplina Semipresencial:
• Sistemas de Informações Gerenciais (SIG)



Aplicação da Metodologia

Doses do conhecimento 2 
ou 3 vezes por semana

• AVA

• E-mail

• WatsApp



Aplicação da Metodologia

Slides

Infográfico



Aplicação da Metodologia

Vídeo do Professor

Vídeo da Internet



Resultados Alcançados

Participação dos alunos da atividades do AVA



Resultados Alcançados

Médias dos alunos em relação ao 
2º bimestre sem Microlearning



Resultados Alcançados

Administração:
Médias dos alunos 
em relação ao ano 
anterior
(3º e 4º bimestres)



Resultados Alcançados

Logística:
Médias dos alunos 
em relação ao ano 
anterior
(3º e 4º bimestres)



Pesquisa Discente

Quanto ao auxílio na aprendizagem



Pesquisa Discente

Quantidade e espaço de tempo entre as doses



Pesquisa Discente

A maneira em que foram enviadas as doses, em quantidade, 
tempo e conteúdo, deve ser continuada na disciplina? 

• A resposta de 92% dos alunos foi que sim, o que 
caracteriza uma boa aceitação da metodologia.

Alguns alunos fizeram observações escritas, Tais como:

• “Achei muito interessante, pois, facilitou a aprendizagem”.

• “Essa forma que o professor faz ajuda no estudo e facilita o 
entendimento”.

• “Muita quantidade de informação em pouco tempo”.



Considerações Finais

• Salvo melhor juízo, a metodologia tem atingido os objetivos 
propostos para motivar e melhorar a aprendizagem dos alunos. 

• A metodologia teve boa aceitação pelos discentes em 2018, já 
que nos aspectos analisados, tivemos mais de 85 % de 
concordância nas afirmações.

• No caso das questões abertas, houve mais citações positivas nas 
respostas voluntárias.

• Houve melhora na participação dos alunos nas atividades e 
também nas suas notas bimestrais.

• Incentivamos outras disciplinas a utilizarem a metodologia e as 
experiências apresentadas, promovam novas pesquisas, e 
divulguem os seus resultados.
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Obrigado pela atenção!

Dúvidas, perguntas ou curiosidades?

Para alcançar o conhecimento,
acrescente coisas todos os dias. 
Para alcançar a sabedoria, 
remova coisas todos os dias.

Lao Tsé


