
Experiência Elevar o Aprendizado: 
Cursos Eletivos Gerais

Instruções ao Professor
A Experiência Elevar o Aprendizado pode ser usada com qualquer curso do Instituto que não seja um curso Funda-
mental. Ela consiste em perguntas que são importantes companheiras para as leituras designadas e a participação em 
sala. Convidar e ajudar os alunos a estudar, aplicar, registrar e compartilhar princípios e doutrinas pode ajudá- los a 
fortalecerem seu testemunho e aprofundar sua conversão.

Para treinar como usar as perguntas da Experiência Elevar o Aprendizado, assista ao vídeo “Como Usar as Pergun-
tas da Experiência Elevar o Aprendizado” (4:30)

Esse vídeo está disponível em LDS. org/ go/ 454 e no aplicativo Biblioteca do Evangelho.

De acordo com sua orientação, os alunos respondem de três a sete perguntas que estão na folha de instruções do aluno. 
As respostas dos alunos devem estar relacionadas primeiramente ao que eles estudaram e aplicaram durante o curso. 
Ainda que alguns detalhes da administração da Experiência Elevar o Aprendizado precisem ser adaptados dependendo 
da classe e dos alunos, os passos a seguir ajudarão você e seus alunos a terem uma experiência de sucesso:

 1. Preparar
Antes de o curso começar, analise as perguntas e faça planos para administrar a Experiência Elevar o Aprendi-
zado. Sua preparação pode incluir maneiras de apresentar as perguntas à classe e explicar as expectativas rela-
cionadas à Experiência Elevar o Aprendizado, como as datas para a análise e envio das respostas dos alunos, o 
tamanho esperado das respostas e seu formato. Recomenda- se que você analise cada uma das três respostas 
dos alunos nas três diferentes datas de sua escolha durante o curso.

 2. Administrar as perguntas
No início do curso, forneça a cada aluno uma cópia das perguntas encontradas na folha de instruções do aluno. 
Isso fará com que os alunos tenham tempo suficiente para estudar, aplicar e registrar suas respostas às perguntas 
durante o semestre. Ajude- os a entender o propósito da Experiência Elevar o Aprendizado. Fale claramente sobre 
suas expectativas para as respostas deles, inclusive as datas para avaliá- las e enviá- las.

 3. Acompanhamento
Durante o curso, incentive e ajude os alunos de forma consistente enquanto completam as perguntas da Expe-
riência Elevar o Aprendizado. Encontre meios de ligar as perguntas ao currículo, ou integrá- las às atividades de 
classe. Você pode escolher se os alunos responderão às perguntas em classe, em casa, ou ambos.

 4. Avaliação e revisão
Nos dias em que agendar avaliações, convide e relembre os alunos de trazer as respostas à(s) pergunta(s) 
designada(s), para a aula. Convide- os a explicar, compartilhar e testificar, em suas respostas, sobre o que aprenderam 
e aplicaram do curso. Os alunos podem tirar maior proveito da avaliação se essa atividade for feita em duplas ou em 
pequenos grupos. Você pode pedir aos alunos que revisem suas respostas, conforme necessário, antes de entregá- las.

 5. Enviar
Os alunos completam a Experiência Elevar o Aprendizado enviando as respostas a todas as três perguntas, de 
acordo com suas expectativas. Embora seu feedback sobre as respostas dos alunos seja bem- vindo, não é obrigatório. 
Registre as informações no Livro de Notas do WISE, quando os alunos enviarem suas respostas.

Observação: Certifique- se de que os alunos portadores de necessidades específicas, deficiências ou problemas de saúde 
consigam as acomodações necessárias para participar das designações em igualdade com seus colegas. Algumas dessas 
providências podem incluir conseguir uma impressão em tamanho grande ou versões em áudio do material, permitir que 
os alunos completem as respostas com a ajuda de outras pessoas, permitir que respondam oralmente em vez de respon-
der por escrito ou que ditem as respostas para que outra pessoa escreva ou grave. Visite o site LDS. org/ topics/ disability 
para encontrar mais informações gerais sobre como ajudar pessoas portadoras de necessidades especiais.

https://www.lds.org/manual/elevate-learning-experience-general-elective-courses/elevate-learning-experience?lang=por&_r=1
https://www.lds.org/pages/mobileapps?lang=por
https://www.lds.org/topics/disability?lang=por&_r=1


Experiência Elevar o Aprendizado: 
Cursos Eletivos Gerais

Instruções ao Aluno
A Experiência Elevar o Aprendizado consiste em perguntas que são importantes companheiras para sua participação 
e seu estudo das leituras designadas. Trabalhar nas respostas a essas perguntas durante o curso ao estudar, aplicar, 
registrar e compartilhar princípios e doutrinas vai ajudar a fortalecer seu testemunho e aprofundar sua conversão ao 
evangelho de Jesus Cristo.

Usando a doutrina, os princípios e as informações que estudou e aplicou durante o curso, responda a TRÊS das sete 
perguntas a seguir. (Seu professor pode designar perguntas específicas.) Considere as sugestões na seção “Resposta” 
abaixo, quando estiver formulando sua resposta. Esteja preparado para compartilhar o que estudou e aplicou trazendo 
suas respostas para a classe nas datas de avaliação que seu professor programou.

 1. Como você começou a conhecer melhor seu Pai Celestial?
 2. O que o ajudou a entender e a confiar mais plenamente em Jesus Cristo e Sua Expiação?
 3. Como seu testemunho da Restauração do evangelho aumentou?
 4. O que o ajudou a se qualificar mais plenamente para as bênçãos do templo?
 5. Que princípios deste curso têm abençoado sua vida?
 6. Como você tem fortalecido seu testemunho de - - - - - - - - - - - - - - - ? (O professor dará o princípio ou a 

doutrina para essa pergunta.)
 7. Como sua vida melhorou por você aprofundar sua compreensão de - - - - - - - - - - - - - - - ? (Escolha UM dos 

seguintes assuntos doutrinários.)
 a. A Trindade

 b. O Plano de Salvação

 c. A Expiação de Jesus Cristo

 d. A Restauração

 e. Os Profetas e a Revelação

 f. O Sacerdócio e as Chaves do Sacerdócio

 g. Ordenanças e Convênios

 h. Casamento e Família

 i. Os Mandamentos

Resposta
Considere incluir o seguinte em cada resposta:

• Identificar a doutrina que se tornou mais significativa para você ao participar deste curso.
• Explicar a doutrina usando suas próprias palavras, passagens de escritura ou palavras dos profetas vivos.
• Compartilhar uma experiência em que, recentemente, sentiu o poder da doutrina em sua vida.
• Compartilhar como sua experiência aprofundou sua conversão ao evangelho de Cristo.

Observação: Se você tiver uma necessidade específica, deficiência ou problema de saúde, fale com seu professor para 
que ele prepare acomodações que vão ajudá- lo a completar a experiência.
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