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  Falando nisso...                                Jacinta Marcom 
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       Ao longo do aprendizado de me tornar professora, estudei as 
teorias de aprendizagem, apliquei algumas, descartei outras, 
conheci técnicas, métodos e até materiais didáticos criados para 
funcionar apesar do professor. Porém, aprendi que mais importante 
do que tudo isso são as relações que se estabelecem entre aluno, 
professor e o conteúdo a ser abordado. Conseguir se expressar 
produz conexões, seja consigo mesmo ou com outras pessoas.  
       Em busca de estabelecer essas conexões na sala de aula e criar 
oportunidades de expressão, decidi experimentar ensinar inglês 
através da literatura.  Escolhi clássicos góticos pela 
atemporalidade dos temas discutidos nas obras e também pela 
exploração deste gênero nas séries de TV assistidas atualmente 
pelos adolescentes (seria desonesto não mencionar que este é um 
dos gêneros literários de minha preferência ).  
       Uma vez escolhido o título, busquei versões simplificadas destes 
clássicos, com vocabulário mais acessível e menor número de 
palavras, para que o desafio fosse exequível. Além do livro, um CD 
traz gravado em áudio o mesmo texto escrito. Assim, as habilidades 
de leitura e compreensão oral puderam ser desenvolvidas à medida 
que a curiosidade instigava os alunos a fazer uso da língua para 
saber o que aconteceria no próximo capítulo.  
       Finalmente, ao final do livro e do semestre, os alunos foram 
convidados a intervir na estória. Um grupo criou perguntas que 
gostaria de fazer à autora do livro. Outro recriou a trama nos dias 
atuais, com cenário e personagens contemporâneos. Outro, ainda, 
escolheu um capítulo, o reinterpretou e gravou um vídeo curto. 
Assim, os alunos tiveram a oportunidade de trabalhar as quatro 
habilidades linguísticas (ler, ouvir, escrever e falar) enquanto se 
apropriaram e interagiram com a trama através da língua inglesa.  

 
 What’s up teacher!                              Carla Denise  Grudtner 
                    

Integrado ou desintegrado?  

Eis a questão! 

1) Problematizar fenômenos, fatos e situações significativas 

para compreendermos o mundo em que vivemos, bem como 

processos tecnológicos da área profissional para qual se 

pretende formar, como objetos de conhecimento, buscando 

compreendê-los em múltiplas perspectivas: tecnológica, 

econômica, histórica, ambiental, social, cultural, etc. 
 

2) Explicitar teorias e conceitos fundamentais para a compreensão 
do(s) objeto(s) estudado(s) nas múltiplas perspectivas em que foi 
problematizada e localizá-los nos respectivos campos da ciência 
(áreas do conhecimento, disciplinas científicas e/ou profissionais), 
identificando suas relações com outros conceitos do mesmo campo 
(disciplinaridade) e de campos distintos do saber 
(interdisciplinaridade). 

3) Situar os conceitos como conhecimentos de formação geral e 
específica, tendo como referência a base científica dos conceitos e 
sua apropriação tecnológica, social e cultural. 

4) A partir dessa localização e das múltiplas relações, organizar os 
componentes curriculares e as práticas pedagógicas.  

Sempre que discutimos o currículo integrado nos 
perguntamos como é possível materializá-lo no nosso 
dia a dia. Pois bem, o início do segundo semestre 
letivo de 2016 foi marcado por uma rica explanação 
os elementos presentes na prática educativa na 
perspectiva do currículo integrado, que não pode ser 
tratado apenas como uma mera justaposição dos 
currículos do Ensino Médio e do Técnico.  
Desse modo, propõe-se um currículo organizado, não 
apenas em torno de unidades curriculares, mas 
também de ações, situações e tempos diversos, assim 
como de espaços intra e extraescolares, para 
realização de atividades que favoreçam a iniciativa, a 
autonomia e o protagonismo social dos jovens.  
Nesse viés, acredito que, além dos elementos 
apresentados pela Prof.ª Dr.ª Marise Ramos, a prática 
de fazer acontecer a integração na sala de aula 
continua sendo nosso maior desafio. 
Falando nisso, se a integração se dá num ato coletivo, 
que requer o planejamento conjunto das ações, com 
metodologia e objetivos claros, ouso deixar algumas 
dicas para materializarmos o currículo integrado em 
nosso câmpus. Assim, destaco: 
Superar a ideia do planejamento como uma 
“obrigação” ou uma “burocracia desnecessária”; 
Aprofundar a reflexão teórica sobre as concepções 
e teorias que o justificam; 
Conectar os objetivos e estratégias do curso e da 
escola como um todo; 
Rever as matrizes curriculares de nossos cursos; 
Efetivar um planejamento semanal ou quinzenal 
das atividades envolvendo a todos, gerando ações 
especificas, inclusive integrando a equipe técnica 
ligada ao trabalho escolar; 
Desenvolver a interdisciplinaridade entre 
formação básica e formação técnica; 
Planejar coletivamente as aulas a partir de temas e 
eixos integradores, projetos, visitas técnicas etc. 
A palestrante também nos deixou uma sugestão de 
planejamento na perspectiva da integração: 
 

      Desde criança, quando comecei a aprender inglês 
por conta própria através de músicas e filmes, e 
muito tempo depois em uma escola de idiomas já aos 
27 anos de idade, entendi que o aprendizado de uma 
língua estrangeira é algo que envolve processos mais 
do que puramente cognitivos. A afetividade e 
criatividade são aspectos que inevitavelmente 
fazem parte deste processo.  
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Enquanto isso...na Escola da Ponte!   

Cleverson Rachadel 

Em 1976, a Escola da Ponte, escola pública portuguesa, iniciou uma 
série de experiências educacionais com o intuito de superar graves 
problemas comuns a muitas escolas: isolamento dos professores, da 
comunidade, exclusão social e escolar de muitos alunos, indisciplina e 
violência, além da falta de projeto e de reflexão crítica sobre suas 
práticas. Hoje, essa escola é referência internacional, embora tenha 
ainda grandes desafios a encarar. Nela, não há divisão por séries, 
turmas ou idades rigidamente estabelecidas. Aproximadamente, a cada 
quinzena, grupos de alunos com interesses afins realizam um projeto, 
sob orientação de um professor-mediador. 
Além disso, há uma assembleia semanal de estudantes, com mesa 
composta por colegas eleitos. Ela conta com a participação dos 
professores, mas somente alunos votam. Seus temas são levantados 
durante a semana, por exemplo, através das listas “Acho Bom” e “Acho 
Mau”, registradas pelos alunos. Estas e outras práticas têm incentivado 
projetos no mundo todo, inclusive no Brasil. Na avaliação nacional, a 
Escola da Ponte está entre as melhores, atendendo os aspectos 
convencionais do sistema de ensino a que pertence. Mas, qual foi a 
base para a sua realização? 
Segundo José Pacheco, líder da equipe pioneira, o núcleo está centrado 
no que se chama Círculo de Estudos, que é, basicamente, a reunião de 
um coletivo que define e desenvolve sua própria formação pessoal ou 
profissional. Foi a partir do C.E. que os profissionais da Ponte passaram 
a se questionar sobre o porquê do que faziam e se havia formas de 
fazer melhor, de modo mais eficiente e humano. 
Ao analisarem juntos suas práticas, estudaram para as entender e 
avaliar. A partir daí, passaram a conhecer teorias e metodologias que 
alicerçaram novas iniciativas, adaptadas ao contexto em que se 
encontravam. De acordo com a equipe, há mais de 70 dispositivos 
organizacionais (e educacionais) criados na Escola da Ponte (ver 
indicação abaixo). 
A experiência da Escola da Ponte enfatiza autonomia, escuta, 
democracia, fraternidade, cooperação e estudo, tanto para alunos 
quanto para professores. A formação é contínua, pois o projeto está 
sempre em aperfeiçoamento. 
Conforme Pacheco, é “… um grave equívoco a ideia de que se poderá 
construir uma sociedade de indivíduos personalizados, participantes e 
democráticos enquanto a escolaridade for concebida como um mero 
adestramento cognitivo” e segue: “É urgente interferir humanamente 
no íntimo das comunidades humanas, questionar convicções e, 
fraternalmente, incomodar os acomodados” (idem, p. 13). 
 
Referência: PACHECO, José. Escola da Ponte: formação e 

transformação da Educação. Vozes, 2008. 

Indicação: https://www.youtube.com/watch?v=53bNtzTVix4 

Metodologias de ensino                     Marga Carvalho                 

Marilee Sprenger, apresenta algumas estratégias para 
ensinar os alunos e ajudá-los a reter na memória o que 
ensinamos: 
Atingir: envolver os alunos no processo de aprendizagem, 
tornando-os protagonistas. Basear a aprendizagem em 
problemas e usar estratégias colaborativas e cooperativas. 
Lembrar de considerar a atenção, os estilos de 
aprendizagem, a motivação e o significado, além de utilizar 
estratégias que envolvam diversos estímulos sensoriais. 
Refletir: dar tempo aos alunos para relacionar o novo 
aprendizado com o que já sabem. Deixar o aluno participar, 
dar exemplos, contar suas histórias. Existem estratégias 
para garantir que todos relacionem o novo conceito com 
seu conhecimento prévio, como, por exemplo, colocá-los 
em duplas ou em grupos para que discutam o que foi 
aprendido. 
Recodificar: a recodificação é um passo imperativo para que 
os alunos se apropriem das informações recebidas. Fazer 
resenhas, resumos, anotações, mapas conceituais, 
desenhos, esquemas sobre o que foi visto é essencial, pois o 
material autogerado é bem melhor lembrado. O registro 
personalizado desencadeia um melhor entendimento 
conceitual. 
Reforçar: a partir do processo de recodificar o professor 
observa se os conceitos aprendidos pelos alunos 
correspondem ao que foi ensinado e, a partir daí, pode dar 
feedbacks, momento em que esses conceitos serão 
aperfeiçoados. Essa fase dá a chance ao professor de ajustar 
concepções antes de elas serem armazenadas na memória 
de longo prazo. 
Exercitar: exercitar de diferentes maneiras, utilizando a 
aplicação, análise, a prática mental, os pares educativos, a 
música, a personalização, a dança, os poemas e a criação, 
entre outras estratégias. A lição de casa pode ser utilizada 
como exercício, assim como projetos “mão na massa”. O 
exercício é a oportunidade de utilizar o conhecimento e 
entendimento confrontando os alunos com situações-
problema imprevistas ou incomuns. O exercício consolida a 
retenção do conceito na memória de longa duração. 
Rever: a revisão torna possível resgatar a informação da 
memória de longa duração e manipulá-la na memória de 
trabalho. A revisão consiste em preparar nossos alunos para 
avaliar a aprendizagem. As revisões podem ser realizadas 
individualmente e em grupos – e existem formas criativas 
de realizá-las! 
 

Recuperar: o tipo de avaliação pode afetar a facilidade ou 
dificuldade de recuperar algumas informações armazenadas. 
O processo de recuperação pode ser desencadeado por 
técnicas especificas. O estresse pode inibir a capacidade de 
acessar essa memória. Existem formas variadas de testar seus 
alunos, avaliá-los em dupla ou individualmente, deixar que 
preparem tábuas de consulta, proporcionar formas diversas 
de resgatar a informação através de trabalhos, provas e 
projetos. 
 
Fonte: http://info.geekie.com.br/memoria-e-aprendizagem/ 

Memória e aprendizagem: estratégias para o 
aluno lembrar 

A equipe faz toda a diferença 
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