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Falando nisso...   Marga Carvalho
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Muito se discute sobre a dificuldade que os
alunos enfrentam na aprendizagem dos
conteúdos de Química. Várias vezes ouvi de
colegas as frases clássicas ”eu não gostava
de química” ou “eu nunca entendi isso”.

Compartilho uma metodologia que realizei com as turmas
de 3º anos do EMI ao trabalhar funções orgânicas:
• Inicialmente, selecionei artigos com os seguintes temas:

química dos perfumes, comunicação química entre
insetos, fármacos, química dos refrigerantes, química dos
alimentos: ênfase corantes e drogas.

• Ao receber o material, os grupos discutiram e analisaram
a presença do que estudamos na disciplina.

• No segundo momento, com todos sentados em círculo,
os grupos apresentaram seu tema na forma de
seminários usando multimídia, e com tempo
predeterminado.

• Na sequência, em uma folha A3, cada grupo organizou
um handout do seu tema para ser exposto à comunidade
escolar.

• Como instrumento de avaliação, utilizei uma ficha com
critérios definidos, propostos no início da atividade.

• As apresentações foram avaliadas por mim, pelos colegas
e por eles mesmos (autoavaliação) - um diferencial que
melhorou a eficiência dos seminários e aumentou a
participação da turma na apresentação dos colegas.
(clique aqui:Modelo da ficha de avaliação).

Durante o estudo, dei destaque aos grupos funcionais
relacionados às propriedades químicas nos compostos.
Discutimos questões ambientais, sociais, de qualidade de
vida e de saúde pública. Isso com o intuito, além de ensinar
conceitos e entender a simbologia própria da química, de
proporcionar a capacidade de argumentar, compreender e
propor soluções no cotidiano.
Essa metodologia foi uma das maneiras que encontrei de
apresentar a Química não com suas roupas de gala, mas
como algo mais leve para os alunos, despertando seu
interesse pelo conhecimento. Abraços!☺

Fala professora!                               Fernanda Stadler

Educomunicação

Educomunicação é uma prática que propõe novos tipos de
aprendizagem, utilizando recursos tecnológicos (câmeras
filmadoras, câmeras fotográficas, gravadores de som,
computador, etc.) e novas relações na comunicação, mais
democráticas, igualitárias e menos hierarquizadas.
Ela pode ser descrita como o “método de ensino no qual a
comunicação em massa e a mídia em geral são usadas como
elemento de educação.
Ela permite que o alunos ponham a mão na massa,
produzindo materiais de qualidade sobre os conteúdos
estudados. Desenvolve o espírito crítico dos usuários dos
meios massivos, ampliando sua capacidade de expressão.
Por meio das mídias de massa, os estudantes têm a
oportunidade de estudar sobre temas diversos, a partir de
uma aprendizagem ativa, podem desenvolver pesquisas
sobre diversos assuntos, fazer entrevistas, fotografar,
filmar, enfim, registrar tudo aquilo que consideram
interessante para depois editarem os filmes, montarem
jornais, panfletos educativos, fazendo da aprendizagem um
recurso para difundir o conhecimento adquirido.
“Por meio da educomunicação aprendemos a:

- organizar e expressar melhor nossas ideias;
- trabalhar em grupo, porque o produto é resultado de

um trabalho coletivo;

- perguntar e ouvir as pessoas;
- pesquisar sobre diversos assuntos, pois precisamos

divulgar boas informações para nossos leitores,

ouvintes ou espectadores;
- lidar com o poder, porque temos condições de

influenciar outras pessoas;

- criticar, porque descobrimos como outras pessoas
podem usar a comunicação para nos influenciar;

- trabalhar com tecnologia, que nos ajudam na vida e

na profissão que escolhemos".♥
(Trecho retirado do fascículo: “Eu comunico, tu comunicas, nós

educomunicamos”/UNICEF).

Saiba mais em: Mudando sua Escola, Mudando sua Comunidade,
Melhorando o Mundo
Ref.: http://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias -

ensino/educomunicacao.htm;

Essa não é a lembrança que eu gostaria que os alunos
tivessem dessa ciência pela qual sou apaixonada! Por isso,
busco sempre contextualizar os conteúdos da disciplina,
através de metodologias que não envolvam apenas a
memorização mas também a relação com situações do dia a
dia.
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Enquanto isso...                              Cleverson Rachadel

No divã!                                              Aline Pickler

Eles emigraram de um país que ainda se recupera do terremoto que atingiu 7.3 na

escala Richter e deixou 200 mil mortos.

O Haiti é o país mais pobre da América, com condições de vida similares a países

africanos, e ainda busca estruturar sua organização política, contando com forças

da ONU até para salvaguardar suas eleições.

Segundo dados da Igreja Católica local, em SMO há em torno de 90 haitianos,

enquanto na região oeste de SC 5.000. A maioria conseguiu emprego na

construção civil, a despeito de seus estudos e profissões na terra natal, porém, com

a recessão econômica, suas fontes de renda estão ameaçadas.

Integrantes do NEIPS (Núcleo Especializado na Integração dos Programas Sociais

do IFSC) estiveram presentes em duas reuniões com haitianos no município, uma

na Igreja Católica, outra em uma Igreja Evangélica. Assim, foi possível estabelecer

o primeiro contato com muitos deles, ouvir suas demandas e firmar parceria

interinstitucional com a Paróquia de São Miguel Arcanjo.

O curso FIC Língua Portuguesa e Cultura Brasileira para Estrangeiros Básico,

instrumentalizar essas pessoas para o domínio da língua bem como da cultura

brasileira, necessários para sua autonomia. Também estão previstas palestras,

visitas ao campus e integração com a comunidade acadêmica. Neste sentido, é

importante não expô-las ou tratá-las como curiosidade exótica. O IFSC deve ser

um lugar que valoriza a diversidade e combate todo tipo de preconceito.

É uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que

engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e

serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à

atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou

mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade

de vida e inclusão social”. (Comitê de Ajudas Técnicas,

Corde/SEDH/PR, 2007) (Grifo meu)

No ambiente escolar, são vários os recursos de acessibilidade

necessários para autonomia e inclusão educacional, além de uma equipe

interdisciplinar e da participação da pessoa à qual se destina tal

adaptação. São exemplos de recursos:

• Estimulação sensorial – ambient es e recursos utilizados para

estimulação de todos os sentidos: visual, auditivo, tátil, gustativo e

olfativo.

• Comunicação alternati va – recursos utilizados para facilitar a

comunicação e aprendizagem de alunos com alterações cognitivas

e/ou sensoriais.

• Recursos pedagógicos – recursos adaptados para facilitar a

compreensão e execução por alunos com dificuldade de coordenação

motora, déficit visual e cognitivo, proporcionando-lhe mais

independência e autonomia na execução das atividades.

• Informática – adaptações para laboratório de informática, visando

facilitar o acesso do aluno aos recursos (softwares especiais de

acessibilidade; s imuladores de mouse e teclado; ampliadores de tela;

preditores de texto, dentre outros).

• Mobiliário – adaptações de mobiliário, visando adequá-lo à postura

do aluno, contribuindo para o maior conforto e aumento do seu

rendimento escolar.

A Tecnologia Assistiva é ampla, e não se restringe apenas ao ambiente

escolar, mas estende-se ao contexto social, visando o acesso, a

participação, a autonomia e a independência das pessoas com

deficiência, incapacidade, mobilidade reduzida e altas habilidades.

Para saber mais, acesse www.assistiva.com.br.

Tecnologia Assistiva Gilberto Vicente

De olho na aprendizagem!

Com o intuito de facilitar a descrição

das dificuldades de aprendizagem dos alunos

nos conselhos de classe, trazemos algumas

sugestões de o que e como verificar.

Considerando as abordagens da Psicologia Cognitiva e da
Neuropsicologia , a função executiva do cérebro pode ser
entendida como um conjunto de habilidades que, de forma

integrada, possibili tam ao indivíduo direcionar comportamentos
a objetivos , realizando ações voluntárias . Dentro desse conjunto
de habilidades , destacamos os mais importantes para que o

aprendizado ocorra .
Aprendizagem é toda mudança de comportamento, a parti r de
uma nova informação, levando em conta experiências anteriores ,
que envolve o sujei to considerando todas as suas dimensões:
psicológicas , biológicas e sociais . Se alguma delas estiver em

desequilíbrio haverá dificuldade de aprendizagem.
Quanto às dificuldades de aprendizagem a serem observadas
por meio das atividades avaliativas sugere-se:
1. A ATENÇÃO: direção da consciência , estado de concentração
da atividade mental sobre determinado objeto. Divide-se em dois

tipos básicos:
• Concentração: atenção voluntária/seletiva (que deve ser

observada);
• Atenção espontânea: interesse momentâneo, incidental , que

desperta este ou aquele objeto - normalmente vinculada à

pessoa que não tem domínio e controle sobre sua atividade
mental .

2. O RACIOCÍNIO LÓGICO: ligado ao pensamento abstrato, à
imaginação, à criatividade.
• Ao avaliar considere este quesi to se o aluno: compreende as

relações de igualdade e diferença ; reconhece absurdos , chega
a conclusões lógicas ; resolve problemas do cotidiano;
si tuações problema, compreende o mundo que o cerca,
ordens e de enunciados, causalidade, sequência lógica, etc.

3. A COMPREENSÃO OU ASSOCIAÇÃO DE CONCEITOS: estão

diretamente relacionadas ao processo da consti tuição do
pensamento, pois fornecem fundamento para o processo de
pensar.
• As 3 operações básicas do pensamento são: 1) os conceitos ;

2) os juízos e o 3) raciocínio.
• Observe se o aluno compreende o signi ficado de coisas

concretas e de abstrações , bem como das relações que elas

guardam entre si e se ele consegue categorizar, generalizar,
por exemplo.

4. A COMPREENSÃO LEITORA: compreende a habilidade de
recuperar e interpretar a informação e refleti r/avaliar sobre a
informação.

Fontes: Psicologia: Teoria e Pesquisa.Jul-Set 2011, Vol. 27 n. 3, pp. 309-

314; Integração de Três Conceitos: Função Executiva, Memória de 
Trabalho e Aprendizado/Carlos Alberto Mourão Junior/Luciene Bandeira 
Rodrigues Melo-UFJF/Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos 

Mentais. Paulo Dalgalarrondo. Artmed.2000

Conheça o site appeducação!Ele reúne um conjunto de 
apps para dispositivos móveis com potencialidade 
pedagógica, organizadas por categoria. Acesse o link: 

https://appseducacao.wordpress.com/

Enquanto isso...                               Cleverson Rachadel

...Acolhendo e capacitando imigrantes
Na segunda semana de agosto, nosso campus

oferecerá seu primeiro curso dedicado a estrangeiros.

O público prioritário é integrante da comunidade

haitiana residente em São Miguel do Oeste, cuja

maioria fala o idioma crioulo haitiano, mas

compreende o francês.


