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Falando nisso...

Marga Carvalho

Afetividade e Planejamento de Ensino
AS 5 DECISÕES PEDAGÓGICAS

Em nossa última Reunião Pedagógica discutimos sobre algumas
decisões que o professor precisa assumir ao planejar as situações
de ensino. Essas decisões, no seu desenvolvimento prático, terão
inevitáveis consequências afetivas na relação que se estabelecerá
entre o aluno e os conteúdos específicos de ensino. Evitando uma
posição reducionista, ao reconhecer que, certamente, há outros
fatores que compõem o processo de mediação pedagógica vimos
cinco reconhecidas decisões. São elas:
Para onde ir? Definição dos objetivos de ensino – desempenho
esperado do aluno no final do processo ensino-aprendizagem.
Um objetivo de ensino adequadamente formulado tem duas
principais características: Relevância: professores e alunos
identificam sua importância no processo de constituição do aluno.
Clareza: permitem ao aluno identificar o que se espera dele
durante e após o processo de ensino-aprendizagem e ao professor
escolher atividades de ensino e avaliação adequadas.
De onde partir? O conhecimento do aluno como referência “Que conhecimentos (conceitos, princípios, habilidades, etc.) o meu
aluno já deve dominar para que eu possa iniciar o processo a partir
do ponto pretendido?”. Para responder a essa questão pode ser
necessária uma Avaliação Diagnóstica.
Algumas alternativas a partir dos resultados da Avaliação
Diagnóstica:
Alterar o ponto de partida inicialmente previsto;
Ministrar um período de preparação;
Acompanhar os alunos durante o curso com procedimentos e
intervenções;
Oferta de cursos paralelos, atendimento extraclasse, etc.
O que ensinar? Seleção e organização dos conteúdos Cuidados :
Organizar os conteúdos seguindo a lógica da organização
epistemológica da área;
Dosar a quantidade de conteúdos por etapa, respeitando o nível
de dificuldade crescente.
Como ensinar? Escolha dos procedimentos e atividades de ensino
Procedimento é um conjunto de atividades (análogas e
equivalentes) de ensino, organizadas lógica e sequencialmente
pelo professor, visando um objetivo de ensino específico.
Uma boa atividade deve contar com:
A ação instrucional por parte do docente;
A atividade prevista para o aluno;
A ação de feedback (correção, devolução, elogio, orientação,
etc.)
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Como avaliar o ensino?
Utilizando a avaliação como instrumento de revisão das
condições de ensino. A lógica é:
O professor planeja e desenvolve as condições de ensino e
avalia de forma coerente. Caso o aluno tenha se saído bem,
o professor avança no processo. Se foi mal, ele analisa as
condições e retoma os conteúdos com novas estratégias de
ensino.
Determinados problemas e dificuldades específicas do aluno
podem ocorrer no processo de ensino-aprendizagem,
mesmo quando as condições foram adequadamente
planejadas, o que exigirá recursos e apoio pedagógicos
para tais alunos.

Fala professor@!

Tiago Fávero

Nobres colegas, saudações!
Quando recebi o convite para escrever
nessa seção do Informativo Espaço
Pedagógico, encarei como uma
oportunidade de compartilhar com os
colegas, alguma experiência de sala,
que de alguma forma trouxe resultados
práticos.
A atividade de sala que descrevo, do conteúdo de atomística,
consiste em solicitar para os alunos a construção de um
modelo atômico novo e fazer a analogia objeto do cotidiano,
baseando-se nas teorias históricas de Dalton (1808) que
propôs o modelo “bola de bilhar”, Thomson (1897) cujo
modelo tinha analogia com “pudim de passas” e Rutherford
(1911) com o modelo atômico “sistema solar”.
Essa atividade é um convite à criatividade e imaginação, para
que os discentes criem o próprio modelo atômico e com isso
construam uma imagem mental do sistema de estudo.
Entretanto, fica evidente que o modelo proposto pelo aluno
deve ter embasamento adequado. É importante que ele
tenha responsabilidade sobre o modelo proposto.
Veja, se Thomson propôs o modelo “pudim de passas”,
porque o aluno não pode propor o modelo “ovo frito”? A ideia
é que ele se sinta parte de algo que criou e não apenas
execute mera reprodução do que já existe.
Entre os modelo desenvolvidos, “bola de boliche”, “colmeia”,
“rolamento (rolimã)”, houve a compreensão de que o átomo
possui duas regiões distintas (núcleo e eletrosfera). Isso já é
um grande passo para o discente. Além disso, continuam
sendo modelos, e não realidade propriamente dita. O próximo
passo seria conduzi-los à ideia que seu modelo pode e deve
ser aperfeiçoado, e assim se dá o progresso da ciência.
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Enquanto isso, na educação...

Cleverson Rachadel

Você sabe o que será a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC)?
A BNCC é a apresentação detalhada do que os estudantes
de todo o Brasil têm o direito de aprender da Educação
Infantil ao Ensino Médio. A BNCC está sendo discutida e
pode receber sugestões tanto de indivíduos quanto de
coletivos e instituições. A necessidade da Base Nacional
Comum é apontada na Constituição Federal e na LDB (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), sendo que a atual
proposta em discussão está assentada nas Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCNs).
A BNCC tem prazo para ser entregue após debates, em
junho de 2016. O IFSC também está se organizando para
participar do debate e por isso é importante buscarmos
maiores informações.
Como
educador,
visitei
a
página
(http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio), que
também serve de fórum e coleta de contribuições sobre o
assunto. E, enquanto professor de Geografia, conferi os
conhecimentos considerados pela proposta para a área. A
navegação pelo sistema é fácil e agradável. Porém, em
essência, não encontrei nenhuma novidade para a minha
área, exceto um pequeno ajuste de classificação para
ordenar os conhecimentos. Ou seja, foram transpostos os
mesmos conhecimentos estimulados pelo conteúdo
curricular presente nos livros didáticos, porém, de modo
sintético e evitando especificidades.
O ponto que seria positivo, ou, pelo menos, a novidade
dessa iniciativa é que ficam explícitos os conhecimentos que
se deseja que os alunos se apropriem em todo o território
nacional, ao mesmo tempo em que é relembrada a
importância para abordagens regionais e conteúdos
complementares.
Entretanto, a proposta da BNCC levada ao fórum
retroalimenta o condicionamento escolar sobre as
disciplinas curriculares tradicionais e o seu caráter
conteudista, preocupado em vencer uma série de assuntos
ao longo do ano letivo. Críticos apontam que a BNCC serviria
mais para legitimar avaliações em larga escala, como o
ENEM, e para orientar a produção de materiais didáticos,
além de gerar preocupação, acabaria por estimular a
redução da quantidade de conteúdos ou assuntos tratados
na escola.
Além de não apontar novas direções e de se mostrar apenas
como um desdobramento de tudo que já existe e acontece
na escola (vale sua investigação sobre o tema, antes de
concordar ou discordar deste texto), “mais do mesmo” é o
que se poderia concluir sobre o renitente documento. 
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Falando sobre tecnologias

Marga Carvalho

Um dos aspectos positivos da TICs
é a possibilidade de canalizar
pessoas que desejam contribuir
com escolas, alunos e professores.
Descobri duas plataformas que
apostam na mobilização da
sociedade civil em prol da
Educação: a Quero na Escola e a
Somos Professores!
“Partindo do princípio de que os alunos anseiam mais do que
as instituições normalmente oferecem, o Quero na Escola
conecta
voluntários
que
oferecem
atividades
extracurriculares e estudantes com vontade de aprender.
Fotografia, quadrinhos, capoeira e música estão entre as
oficinas sugeridas.
Ao preencher o questionário, a escola ou o aluno registra
suas preferência ou sugere novos temas de aprendizagem.
Quando algum voluntário se disponibiliza, a equipe do Quero
na Escola entra em contato para viabilizar a aula, que pode
ocorrer na própria instituição, em alguma biblioteca pública
ou centro cultural da região.
A Somos Professores é uma plataforma sem fins lucrativos
de crowdfunding (financiamento coletivo), exclusiva para
projetos de professores de escolas públicas. O objetivo é
reunir recursos materiais para viabilizar atividades
pedagógicas, dentro ou fora da sala de aula. Funciona
basicamente como os outros sites de financiamento coletivo:
o proponente registra sua ideia, divulga e aguarda por
apoios. Caso o valor total solicitado não seja arrecadado, os
apoiadores recebem o dinheiro de volta.
A diferença é que a equipe da Somos Professores faz a
intermediação dos recursos: a equipe calcula o orçamento
baseado na descrição do projeto. Caso ele seja financiado
com sucesso, realiza a compra do material e entrega para o
professor, que, por sua vez, se compromete a registrar as
atividades e compartilhar com os doadores.
Por enquanto, apenas as escolas de Pernambuco podem
registrar projetos, mas os criadores têm a pretensão de
expandir a atuação e, principalmente, de consolidar a cultura
do crowdfunding entre os professores.
Além de ajudar os professores a realizarem suas propostas, a
Somos Professores também quer aproximar a sociedade civil
da escola. “A intenção não é substituir o Estado ou tirar a
responsabilidade de prover uma Educação de qualidade.
Como sociedade, temos de cobrar, mas, ao mesmo tempo,
podemos contribuir. Divulgar os projetos e atrair apoio é
uma forma de valorizar socialmente o trabalho desses
docentes.”
http://www.queronaescola.com.br/
https://somosprofessores.org/
E você, professor? Usaria algum desses sites? Acha que eles
seriam úteis para seu trabalho?
Fonte: http://revistaescola.abril.com.br/blogs/tecnologiaeducacao/
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Envie sugestões, elogios ou críticas para o e-mail
pedagógico.smo@iifsc.edu.br

