
Fique por dentro

Os últimos dias têm sido marcados por muitas discussões
e conjecturas a respeito da indisciplina na escola.
Especialmente diante de alguns eventos atípicos ocorridos
com alguns alunos do câmpus. Na verdade, todos sabemos
que não há uma receita pronta sobre o que fazer diante das
situações de indisciplina no cotidiano escolar. Existem sim,
segundo Ives de La Taille (USP), a necessidade de “formação
ética - não necessariamente como conteúdo didático, mas
principalmente no convívio diário dentro da instituição”.
Desta forma, é pertinente considerar que normalmente a
escola recorre ao uso de leis e normas para conter esse tipo
de comportamento dos alunos. É relevante considerar que o
uso exagerado de leis e normas infantiliza o comportamento
do estudante adolescente uma vez que a regra não explica o
motivo pelo qual se está proibindo certas condutas, levando
o aluno a não refletir sobre seus atos, não existindo uma
tomada de consciência diante do fato proibido. Ao contrário,
devesse ensinar o aluno, conforme diz Cortella que “Ética é o
conjunto de valores e princípios que nós usamos para decidir
as três grandes questões da vida: Quero? Devo? Posso? Tem
coisa que eu quero mas não devo, tem coisa que eu devo mas
não posso e tem coisa que eu posso mas não quero." Assim,
estamos prejudicando o desenvolvimento moral e ético
destes alunos e perdendo a oportunidade de trabalhar a
construção de valores, como por exemplo respeito,
honestidade, lealdade, companheirismo, cooperação nas
relações, princípios estes tão necessários para a vida em
sociedade. O papel da escola não é resolver o conflito mas
sim colocar os envolvidos para pensar, trabalhando valores e
regras, afinal é por meio do conflito que se aprende. Segundo
La Taille “é preciso lembrar que criar cidadãos éticos é uma
responsabilidade de toda a sociedade e suas instituições” e se
andarmos por este viés, perceberemos que a escola faz parte
destas instituições, porém, deve tratar o assunto de forma
diferente, uma vez que conta com profissionais
especializados. Desta forma, os professores e demais
profissionais da educação devem aproveitar todas as
oportunidades de trabalhar o tema, tanto quando surgirem
os conflitos quanto em situações de ensino pertinentes. Além
disso, temos planejado algumas iniciativas para estimular os
alunos à uma conduta mais ética, tais como: encontros
interativos entre os estudantes novos com os mais
experientes, grupos de estudos sobre ética, autoestima,
relações interpessoais, habilidades sociais, dentre outras, na
tentativa de contribuir, assim, com sua formação cidadã.

Câmpus São Miguel do Oeste
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Dia de quê?

Maio 2015 | Feriados e datas comemorativas
1 Maio ( Sexta-feira ) – Dia do Trabalho

3 Maio ( Domingo ) – Dia do Solo
5 Maio ( Terça-feira ) – Dia do nascimento de Karl Marx
5 Maio ( Terça-feira ) – Dia Nacional das Comunicações
6 Maio ( Quarta-feira ) – Dia da Matemática
7 Maio ( Quinta-feira ) – Dia do Silêncio
8 Maio ( Sexta-feira ) – Dia Internacional da Cruz Vermelha
9 Maio ( Sábado ) – Dia da Europa
10 Maio ( Domingo ) – Dia do Campo
10 Maio ( Domingo ) – Dia da Cozinheira
10 Maio ( Domingo ) – Dia das Mães
13 Maio ( Quarta-feira ) – Dia da Abolição da Escravatura no Brasil
13 Maio ( Quarta-feira ) – Dia da Fraternidade
15 Maio ( Sexta-feira ) – Dia do Assistente Social
16 Maio ( Sábado ) – Dia do Gari
17 Maio ( Domingo ) – Dia da Constituição
17 Maio ( Domingo ) – Dia internacional da Internet
22 Maio ( Sexta-feira ) – Dia do Abraço
25 Maio ( Segunda-feira ) – Dia do Trabalhador Rural
28 Maio ( Quinta-feira ) – Dia Internacional de ação da saúde da 
Mulher e combate da mortalidade materna
29 Maio ( Sexta-feira ) – Dia do Geógrafo
30 Maio ( Sábado ) – Dia do Geólogo

Falando nisso...
Jacinta Marcom

Fonte: Revista Mente e Cérebro, junho 2014
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No divã
Aline Pickler

Você já pensou em desenvolver nos alunos a capacidade de
formular perguntas? Perguntas podem ser utilizadas junto aos
alunos de diversas formas para estimular a curiosidade, desafiar
o conhecimento e incentivar a postura crítica e investigativa.
Há várias formas de aproveitar a elaboração: alunos com as
perguntas melhor elaboradas, criativas e fundamentadas são
premiados com pontuação extra ou todos os participantes
recebem notas. Outra: os estudantes respondem perguntas uns
dos outros ou as corrigem, avalia-se quem cria e quem responde
as questões. Ou ainda, as perguntas criadas pelos estudantes são
selecionadas pelo(a) professor(a) e distribuídas para grupos,
que as apresentam e oferecem suas próprias respostas. Existe
também o Jogo de Perguntas e Respostas, onde grupos
competem respondendo perguntas uns dos outros em várias
rodadas, sendo, depois, a pontuação conquistada convertida em
nota. Nesse caso, a formulação de perguntas apropriadas
contabiliza pontos.
Estas são algumas sugestões. As possibilidades são inúmeras.
Você teria uma?

Perguntas também nos movem

No dia 18 de maio de 1973, Araceli, de 8 anos de idade, fora
violentada, torturada e brutalmente assassinada em sua
cidade no estado do Espírito Santo. Em 1998, essa data foi
escolhida para se celebrar o DIA NACIONAL DE COMBATE AO
ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES.
E o que a escola tem a ver com isso?
Além da família, a escola é a instituição que mais se aproxima
fisicamente da criança e do adolescente. É um observatório
privilegiado para monitorar o bem-estar da criança, as
transformações próprias de seu desenvolvimento, bem como
identificar situações problemáticas. O professor, por sua vez, é
a pessoa que está mais perto para estabelecer relação de
confiança. É ele que tem a possibilidade para observar,
cotidianamente, as mudanças comportamentais que a criança
ou o adolescente venham a apresentar, inclusive fatores
negativos e estranhos ao seu desenvolvimento normal. Nesse
sentido, é importante que o professor saiba identificar os
sinais e sintomas apresentados por crianças e por
adolescentes em situação de violência sexual.

Abaixo, seguem alguns desses sinais e sintomas que podem ser
observados na escola.

PISTAS GERAIS
Isolamento social; alternância de humor; mudança de
comportamento alimenta; medo de lugares fechados; falta de
confiança nos adultos; medo acentuado de homens ou de
mulheres; exibições inapropriadas de afeto para com os pais;
lesões físicas gerais, sem motivo aparente.

COMPORTAMENTOS PASSÍVEIS DE SEREM OBSERVADOS NA
ESCOLA
Ausência escolar, sem motivo; resistência a participar de
atividades físicas, a se despir ou ser despido (no caso de
crianças pequenas), a voltar para casa após a aula; inabilidade
para concentrar-se; súbita queda de rendimento escolar;
chegada antecipada e saída tardia da escola: para algumas
crianças e adolescentes em situação de violência sexual, a
escola pode ser um paraíso, pois é o momento em que elas
estão longe do agressor e sentem-se protegidas.

COMPORTAMENTOS DE CRIANÇAS MAIS VELHAS E
ADOLESCENTES
Autoflagelação; tendências suicidas ou homicidas; fugas
constantes de casa; comportamento antissocial; ataques
histéricos; dependência de álcool ou de drogas.

OUTRAS PISTAS
Masturbação excessiva; dificuldade de caminhar, de urinar ou
de engolir; busca constante de confirmação de afeto por parte
dos adultos; comportamento delinquente impulsivo ou
autodestrutivo, muito agressivo, apático ou isolado;
sentimento de culpa ou de vergonha excessivo; choro sem
causa aparente; perda da autoestima; depressão;
desenvolvimento precoce dos interesses sobre assuntos
sexuais e da independência do adolescente.

Enquanto isso, na sala de aula....

Cleverson Rachadel

Falando sobre tecnologias

Margarete Carvalho

A Revista Nova Escola de março de 2015 trouxe uma matéria
bem interessante sobre o potencial didático de 13 recursos
digitais. Nesta primeira edição do Espaço Pedagógico
compartilhamos sobre o uso do Power Point.
Potencial de uso em aula: Médio
O que trouxe de novo Sucessora da cartolina e das
transparências, a apresentação digital supera suas irmãs mais
velhas nos quesitos interatividade e praticidade. É um recurso
interessante para sistematizar os achados de uma pesquisa.
O que você precisa saber O fundamental é trabalhar o gênero
expressão oral – ou seja, ensinar a fazer apresentações. Como
material de apoio à fala, os slides devem funcionar como um
roteiro conceitual, contendo somente as ideias-chave que serão
desenvolvidas. A organização dos slides deve levar em conta a
hierarquia das ideias e seus desdobramentos para a definição
de um esquema de apresentação (dicas em abr.ai/powerpoint).
Cuidados ao usar Muitas vezes, as apresentações são
marcadas pela enfadonha leitura de slides e mais slides
carregados de texto. “ A escola parte do pressuposto de que o
aluno já sabe fazer seminários, o que raramente é verdade”,
comenta a formadora Denise Guilherme.
Ferramentas similares Prezi (prezi.com) e SlideShare
(pt.slideshare.net)

Recursos digitais


