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Para iniciar... 

 

Vamos assistir um 

breve vídeo 

Depois... 



Você deverá... 

Escrever uma palavra 

que relacione o 

professor com a aula 

expositiva 

Escrever uma palavra 
que relacione o 
aluno com a aula 
expositiva 



Aulas expositivas 

Método mais antigo e 

mais utilizado 

Educação 

Empresas 

Política 

Igrejas 



Por que as aulas expositivas são tão 

utilizadas? 

 Economia 

 Flexibilidade 

 Versatilidade 

 Rapidez 

 Ênfase no Conteúdo 



- Dócil 

- Atento 

- Submisso 

Modelos clássico e moderno de exposição 

Exposição Oral 

- Ordem 

- Ritmo 

- Profundidade 

Monólogo 

Rejeitam 

inovações 



Emissor Codificador Mensagem Canal Decodificador Receptor 

Processo de comunicação 

Feedback 



Quais as vantagens e as limitações da 

exposição 

Número de comparações experimentais da exposição com outros 

métodos em que a aquisição de informação é o principal critério 

Método de ensino 
Exposição 

mais eficaz 

Sem 

diferença 

significativa 

Exposiçã

o menos 

eficaz 

Instrução programada e instrução 

personalizada 

20 17 8 

Discussão 18 54 22 

Leitura e estudo independente 10 21 9 

Pesquisa 6 6 3 

Outras 27 57 20 



Vantagens 

 Pode ser adaptada aos mais diversos públicos; 

 É útil para a introdução de qualquer assunto; 

 O produto é apresentado em sua forma final; 

 Possibilita apresentar o assunto de forma organizada; 

 Permite a comunicação de experiências e observações 

pessoais; 

 É útil para a apresentação de conteúdos que ainda não 

estão disponíveis nos livros; 

 Favorece o controle do professor em relação ao 

conteúdo, sequência e duração da apresentação; 

 Não é ameaçadora para o estudante. 



Limitações 

 Não favorece a recepção de feedback; 

 Estimula a passividade dos estudantes; 

 Seu sucesso depende das habilidades do expositor; 

 Não possibilita levar em consideração as diferenças 

individuais; 

 É pouco útil para o alcance de objetivos cognitivos 

em, níveis mais elevados; 

 É pouco eficaz no ensino de habilidades motoras. 



Importância das emoções na exposição 



Aprimorar as habilidades de 

comunicação 

 Voz - formas entonação 
 Respiração 

 Intensidade 

 Dicção 

 Velocidade 

 Ritmo 

 

 Expressão corporal 

 Contato visual 
 

 

 

 



Modalidades de exposição 

Aula expositiva – modelo de uma quase-palestra 

Aula-recitação – o professor interrompe a fala 
para questionar os estudantes 

 Exposição-demonstração –  marcada pela 
demonstração de algum instrumento, objeto ou 
modelo  

 Exposição provocativa – o professor propõe 
questões que favoreçam a reflexão. Cabe mais às 
ciências humanas. 

 Exposição discussão – pautada no encorajamento 
dado pelo professor para que os estudantes 
discutam seus pontos de vista  



Planejando a exposição 

Seleção de tópicos (que aspectos serão 
trabalhados) 

 

Organização dos tópicos (importante 
levar em consideração a estrutura 
cognitiva da mente dos estudantes) 

 

Preparação das notas de aula (roteiro 
da aula) 



As aulas expositivas podem ser 

subdivididas em três partes 

Introdução 

Desenvolvimento 

Conclusão 

 



Introdução 

Iniciar com perguntas que estimulem as 

capacidades cognitivas ou iniciar a aula 

com apresentação de um problema e 

solicitar que os/as estudantes 

interpretem baseados nos 

conhecimentos proporcionados pela 

disciplina.  

 



Desenvolvimento 

Evitar estruturas expositivas maçantes, com 

exposição excessiva de conteúdo. 

Existem diferentes organizações de 

apresentação. 

A forma clássica é falar os aspectos gerais do 
tema, em seguida detalhá-lo e ao final fazer 
uma síntese. 

Outro formato é a estrutura dialética ou 

ainda desenvolver as aulas por temas 

geradores. 

 



Conclusão 

Nesta etapa o/a docente pode 

questionar os/as discentes a respeito do 

conteúdo trabalhado, sugerir leituras 

adicionais, pesquisa, como abrir espaço 

para que a turma discuta o que foi 

visto.  

 



Como melhorar a qualidade das aulas 

Manifestar espontaneidade,  

Introduzir variedade 

Identificar o nível de interesse 

Utilizar recursos audiovisuais 

Estimular a atenção 

Encorajar a tomada de notas 

Promover revisões 
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