
Plano de Curso do Método Trezentos
(Turma exclusiva Unioeste)

1. PROFESSORES

Prof. Dr. Ricardo Ramos Fragelli (fragelli@unb.br | fragelli@hotmail.com)
Profa. Dra. Thaís Branquinho Oliveira Fragelli (thaisfragelli@hotmail.com)

2. OBJETIVO DO CURSO

O objetivo deste curso é a formação de professores quanto às metodologias ativas e sua aplicação
no ensino presencial e remoto, dando ênfase às 5 etapas do método Trezentos: formação de grupos
potencialmente colaborativos; determinação de funções; metas e prazos; aplicação de avaliações de
aprendizagem e escalas de nível de ajuda; e, avaliação.

3. CARGA HORÁRIA E PERÍODO DO CURSO

O curso possui carga horária de 20h e será totalmente online, tendo atividades síncronas e
assíncronas, de 30/08/2021 a 10/09/2021.

3. EMENTA

Visão Geral do Trezentos; Etapas Iniciais; Etapas Finais; Resultados; Aprofundamento; Recursos.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Visão Geral do Trezentos
10 metodologias ativas modernas; manual de aplicação do método Trezentos; visão geral do
Trezentos; avaliação do módulo.

Etapas Iniciais
Avaliação; Formação de grupos potencialmente colaborativos; Definição de Funções; definição de
metas e prazos; avaliação do módulo.

Etapas Finais
Avaliação e aplicação de escalas; reavaliando ajudantes e ajudados; avaliação do módulo
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Resultados
Principais resultados quanti e qualitativos da aplicação do Trezentos; confecção de gráfico de
melhora de rendimento; avaliação do módulo.

Aprofundamento
Principais publicações; publicações de outros autores.

Recursos
Planilha de cálculo de notas; questionário de avaliação de ajuda; questionário de avaliação da
aplicação do Trezentos.

5. PREPARE-SE PARA ESTAR CONOSCO!

O nosso curso utilizará atividades síncronas (em tempo real) e assíncronas (em qualquer tempo).
Desse modo, precisamos que se prepare para ter uma excelente experiência:

A) As aulas ao vivo ficam gravadas, mas prepare-se para estar conosco:

● Live inaugural do curso (30/08, segunda-feira, 17:00): As metodologias ativas para uma formação
para além do conteúdo (https://youtu.be/8RF3k3yBqaQ);

● Live 2 (03/09, sexta-feira, 17h): Etapas iniciais do método Trezentos
(https://youtu.be/4OzQ3d-62wM);

● Live 3 (10/09, sexta-feira, 17h): Etapas finais, resultados e novos cenários
(https://youtu.be/1N3PC1DxCh0);

B) Prepare-se para trabalhar em grupo

Em cada uma das aulas síncronas teremos a transmissão principal por um link não listado (ou seja,
aberto apenas para as pessoas da nossa turma) e interações por meio do chat, do Whatsapp da turma e
também por meio de um servidor do Discord. Sendo assim, é aconselhável que você se prepare para as
aulas entrando preferencialmente pelo computador e tendo um celular ao lado. Caso não seja possível e
você tenha que assistir as aulas apenas com o celular, descubra como colocar o aplicativo do YouTube em
modo suspenso. Algumas possibilidades são: a) abra o aplicativo do Youtube, clique no seu celular para
ver os apps recentes, clique no ícone do youtube e escolha “modo suspenso”; b) abra o youtube pelo app
do Google chrome, abra as configurações e escolha “modo Desktop”; c) instale um aplicativo para executar
o youtube em modo suspenso (youtubefloat, por exemplo).

Se você tiver interesse em participar das atividades em grupo que serão realizadas durante as
aulas ao vivo, você precisará fazer uma conta em https://discord.com. Depois que entrar no Discord, você
precisará entrar em https://discord.gg/yKeHzztuNk, que é o nosso ambiente das atividades em grupo que
serão realizadas durantes as lives.

Pode parecer que são muitas atividades, mas iremos orientar todos os passos necessários na
primeira aula ao vivo, que é de ambientação. Sendo assim, fique tranquilo(a) e aproveite!
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C) Faça no seu tempo!

O curso possui textos e videoaulas que devem ser lidos em um prazo específico, mas pode fazer
em qualquer horário que desejar. Todo o material já está disponibilizado no ambiente do curso.

Para estudar na:

● Primeira semana: Seções 1 (Sobre o Curso), 2 (Visão Geral do Trezentos) e 3 (Etapas Iniciais)

● Segunda semana: Seção 4 (Etapas Finais e Resultados)

● Hora que quiser (após o curso): Seções 5 (Aprofundamento) e 6 (Recursos e Certificado)

6. INFORMAÇÕES DE ACESSO AMBIENTE DO CURSO

(Atenção: as informações seguintes são exclusivas para inscritos no curso)

O curso é financiado pela Unioeste e você não pagará mais nada por ele. A nossa plataforma
educacional é o Fantasticalizando e utiliza um sistema de compras para ter acesso ao curso, então
precisará aplicar um cupom de desconto para ter acesso ao material. Se você está cadastrado no curso
Método Trezentos da turma do Unioeste, por favor, siga as instruções seguintes para acessar o material do
curso:

1. Entre em https://fantasticalizando.com
2. Faça o seu cadastro com seu E-mail ou conta Google
3. Após fazer o cadastro no site, entre em

http://fantasticalizando.com/cursos/metodo-trezentos-exclusivo-unioeste/
4. Peça para “comprar” o curso clicando no botão “Add to Cart”, “View Cart” ou similar, a depender da

sua navegação anterior no site. A Figura 1 mostra o botão “Add to Cart”.

Figura 1 Adicione ao seu carrinho de “compras”.

5. Aplique o seguinte cupom para ter 100% de desconto: UnioesteColaborativa. Veja na Figura 2.

Figura 2 Digite o cupom de desconto.
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6. Verifique se o curso ficou gratuito. Se estiver gratuito, clique no botão ao fim da página para
concluir a “compra”.

7. Ainda pode ser necessário inserir algumas informações adicionais do sistema. Após inseri-las,
clique em “Finalizar compra” (Figura 3) e pronto! Já possui acesso a todo o material do curso.

Figura 3 Finalizando a “compra”.

Obs 1: Após ter digitado o cupom de desconto, se o curso não ficar gratuito para você, pode ser
que tenha digitado errado ou o cupom de desconto tenha perdido a validade. O cupom tem um
tempo específico que garante a entrada na plataforma para o bom andamento do curso, que é de
uma semana a partir do primeiro dia do curso.

8. Depois de ter concluído a compra, você terá acesso ao conteúdo durante todo o período do curso e
até, pelo menos, 15 dias após a conclusão. Não há a necessidade de fazer o processo de
aquisição novamente, basta fazer o login no sistema com os mesmos dados do seu cadastro (login
e senha).

7. GRUPO DO WHATSAPP

Nós temos um grupo no WhatsApp e será um prazer ter você conosco!
Para participar, basta ter uma conta no WhatsApp e entrar no link seguinte pelo seu celular:

https://chat.whatsapp.com/LmxFaUXQmap6BNUbWPSijW
A participação no grupo é voluntária e é um ambiente para que troquemos informações com mais

agilidade. No início, é provável que tenhamos muitas mensagens e uma boa conduta é que você desative
as notificações do grupo para não sentir um ambiente caótico.

Nossa experiência indica que os grupos geralmente se acalmam no final da primeira semana.

8. AVALIAÇÃO DO CURSO E CERTIFICAÇÃO

A avaliação do curso é feita com base na presença nas aulas síncronas (ao vivo), em questionários
disponibilizados no ambiente do curso e na participação ativa nos trabalhos com o seu grupo de trabalho.
A presença nas aulas síncronas é feita por meio de questionários específicos disponibilizados no ambiente
do curso.
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Você receberá um certificado de conclusão do curso caso tenha participado de todas as aulas
síncronas, obtenha pelo menos 70% de rendimento nos questionários e tenha cumprido todas as lições do
curso.

Ao final do curso, enviaremos uma lista com os dados dos concluintes e a certificação ficará sob
responsabilidade da Unioeste.


