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Com início em 1930, a tendência pedagógica renovadora progressiva, veio para provar o
oposto da pedagogia tradicional. Onde a tradicional fazia um ensino rígido e de forma
mecanizada, com o professor sendo o dono do saber. A renovadora progressiva coloca o
aluno em primeiro plano, onde a escola deve abordar as necessidades individuais do aluno,
se adequando às necessidades de cada indivíduo. Levando em consideração experiências
já vivenciadas do aluno e partindo desse ponto, se adequar a vida diante da sociedade.

Seu principal objetivo é fazer com que o aluno aprenda, fazendo que ele absorva o
conteúdo de forma prática sem pressão. O principal lema é: ¨fazer para aprender ou
aprender para aprender¨. Que não esteja somente de forma passiva, como um mero
receptor de informações. Dentro desse método, o indivíduo está como um protagonista, e o
professor como um intermediário, e não como o dono do saber. Os estudantes são capazes
de fazer suas próprias pesquisas, e experiências, e o professor apenas como um suporte.
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A escola é justamente para dar esse suporte aos alunos, e direcioná-los da melhor maneira,
com vivências e interações com outros indivíduos. Por meio de atividades em grupo e ao
mesmo tempo preparando para a sociedade. Os conteúdos que a escola se baseia ,é
gerado a partir das experiências e vivências dos alunos, porque cada indivíduo corresponde
a um desenvolvimento próprio, e com base nisso as funções de aprendizado vão se
adaptando ao mais apropriado. E a relação entre aluno e professor, mantém um bom
funcionamento, diferente da pedagogia tradicional. O professor é apenas um orientador em
manter o aluno em constante aprendizado por meios de novos desafios.

A aprendizagem se dá por meios de práticas elaboradas pela escola, por pesquisas,
trabalhos em grupo, práticas, experiências desenvolvidas e descobertas. Dessa forma,
preparando o aluno para a sociedade e para a vida, porque se sentem desafiados e
testando as suas habilidades cognitivas, e não diante de apenas conteúdos repassados. A
ideia da renovadora progressiva é fazer o aluno aprender ¨aprender fazendo¨. O
aprendizado se dá através das práticas e descobertas.

Seus principais incentivadores da época são: Montessori, Decroly, Anísio Teixeira, Lourenço
Filho, Fernando de Azevedo, Dewey, Jean Piaget e entre outros.

Simulado
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1. Quanto à tendência liberal renovada progressista e seus pressupostos de aprendizagem,
assinale a afirmativa correta.
A) A capacidade de assimilação da criança é idêntica à do adulto, apenas menos
desenvolvida.
B) Consiste na estimulação do problema e das disposições internas e interesses do aluno
tornando desta forma uma atividade de descoberta em uma auto aprendizagem.
C) A motivação aumenta quando o sujeito desenvolve o sentimento de que é capaz de agir
em termos de atingir suas metas pessoais, isto é, desenvolve a valorização do “eu".
D) Trata‐se de uma questão de modificação do desempenho, de organizar eficientemente
as condições estimuladoras, de modo que o aluno saia da função de aprendizagem
diferente do que entrou.

2. No que concerne às tendências pedagógicas na prática escolar, julgue o item
subsecutivo.

O método da tendência liberal renovadora progressiva, cujo representante é Freinet, é
estabelecido a partir de experiências, pesquisas e métodos de soluções de problemas.
(  ) Certo
(  ) Errado

1. B
2. Errado

Super Preparação Com Mais de 5000 Questões Por assunto:
https://professorpreparado.com.br/mais-materiais/

/

Super Preparação Com Mais de 5000 Questões Por assunto:
https://professorpreparado.com.br/mais-materiais/

https://professorpreparado.com.br/mais-materiais/
https://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/
https://professorpreparado.com.br/mais-materiais/


SUPER PREPARADO CURSOS E
CONCURSOS

PRECISA FAZER CURSOS GRATUITOS PARA OBTER
CERTIFICADO?
E UTILIZAR COMO:
❖ HORAS COMPLEMENTARES NA FACULDADE;
❖ PROVAS DE TÍTULOS PARA CONCURSOS E SELEÇÕES;
❖ PROGRESSÃO NO EMPREGO;
❖ CURRÍCULO

CURSOS GRATUITOS MAIS PROCURADOS
Alfabetização E Letramento Na Educação Infantil - 100 Horas

Práticas em sala de aula na Educação Infantil - 120 Horas

Metodologia de ensino para Professores da Educação Infantil - 140 Horas

Didática da Educação Infantil - 180 Horas

Introdução à Psicopedagogia - 180 Horas

Educação Especial - 110 Horas

Metodologias Ativas da Aprendizagem - 140 Horas

Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica - 120 Horas

Conhecendo as 10 Competências da BNCC - 80 Horas

Curso Jogos Matemáticos Na Prática Docente - 120 Horas

Tecnologias Digitais Na Educação - 180 Horas

ACESSAR TODOS OS CURSOS - CLIQUE AQUI
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