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Gallery Walk 

(Galeria de Ideias) 

 

Fundamentação 

Gallery Walk (Galeria de Ideias) é uma metodologia colaborativa de aprendizagem, derivada do método 

Jigsaw que dá liberdade aos estudantes para andar em sala de aula, fugindo da estrutura tradicional. São 

formados grupos com números similares de participantes onde cada grupo irá desenvolver um cartaz sobre o 

tópico de interesse. Os tópicos podem ser diferentes ou iguais para todos os grupos. Após o desenvolvimento 

do cartaz, serão montados novos grupos com, pelo menos, um integrante de cada grupo anterior. Os novos 

grupos irão andar pelos cartazes onde, cada aluno irá explicar o seu cartaz para os seus pares. 

 

Requisitos básicos 

 Um facilitador; 

 9 a 100 estudantes (é possível fazer com números ainda maiores); 

 Espaço para que os participantes se movam em frente aos cartazes; 

 Cartões numerados (desejável para o sorteio dos novos grupos); 

 Fita Adesiva, Pincéis e Cartolina (ou qualquer outro papel de tamanho grande); 

 Tempo: 40 a 100 minutos. 

 

Passo a Passo 

Selecione um ou mais tópicos 

Qualquer assunto pode ser discutido utilizando o Gallery Walk. Pode-se definir o mesmo tópico para todos os 

grupos, para tornar a discussão mais específica ou um tópico diferente para cada grupo, ampliando a 

quantidade de tópicos trabalhadas porém em menor profundidade. 

 

Organize a sala de aula 

A sala precisa ser organizada em grupos, mantendo espaço para que os alunos se movam livremente em 

frente aos cartazes colados nas paredes. 

 

Iniciar a confecção dos cartazes 

Os estudantes irão discutir o tópico de seu grupo e anotar os tópicos de interesse nos cartazes, que podem 

conter palavras, textos, imagens, esquemas ou mapas mentais para apresentá-lo depois. 

 

Montar os novos grupos 

Após a confecção dos cartazes, serão montados novos grupos contendo, pelo menos, um participante de cada 

grupo anterior. Cada novo grupo irá se posicionar em frente a um cartaz e o estudante responsável pelo 

cartaz irá explicá-lo para os colegas. 

 

Trocas 

Após o tempo necessário para a explicação do cartaz, o facilitador pede que os estudantes movam-se para o 

próximo cartaz, assim, um novo estudante irá explicar seu trabalho para os colegas, mantendo este ciclo até o 

final da apresentação. 
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Resumo 

1º Definir os tópicos (facilitador); 

2º Organizar a sala, grupos com tamanhos similares (facilitador e estudantes); 

3º Discutir e Confeccionar os cartazes (estudantes); 

4º Montar os novos grupos (facilitador e estudantes); 

5º Explicar o cartaz desenvolvido (estudantes); 

6º Mover-se para o próximo cartaz (facilitador e estudantes). 

7º Repetir o 5º e 6º passo até voltar ao primeiro cartaz. 

 

 


