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Metodologias tradicionais de ensino têm como principal personagem o professor, 
que tem o objetivo de guiar os alunos no processo educativo. Sua principal função 
é a transmissão de conhecimento e informações aos alunos e depois medi-las o 
quanto foi absorvida através de avaliações periódicas. Esse modelo apresenta certa 
resistência a aceitar inovações, e por isso foi considerado ultrapassado a partir da 
década de 60. A partir de então os professores têm usado diversas metodologias 
em relação ao ensino-aprendizagem-avaliação para que os alunos consigam 
absorver uma enorme bagagem de conhecimento. Este artigo vem propor a criação 
de uma metodologia que visa auxiliar no processo de aprendizagem dos alunos. O 
seu principal objetivo é aprimorar os processos de aprendizagem através de um 
sistema Web que será capaz de gerar simulados e testes a partir de questões já 
cadastradas pelos professores. A metodologia proposta será uma junção da 
metodologia tradicional de ensino e a Montessoriano, e irá funcionar da seguinte 
maneira: Em sala de aula o professor irá lecionar o conteúdo e em seguida 
estimulará o aluno acessar a ferramenta e ele procurará questões sobre o assunto 
lecionado. Depois disso a ferramenta proporcionará o acesso a relatórios sobre o 
rendimento do aluno em cada disciplina, destacando seus pontos fortes e fracos. 
Com base nisso os pedagogos aturariam com base nesses relatórios, atuando nos 
assuntos que o aluno teriam mais deficiência. Por fim, deve-se salientar que o 
gerador de simulados e testes irá auxiliar a metodologia de ensino dos professores 
e no acompanhamento do aprendizado do aluno. 
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