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Falando nisso...

Jacinta Marcom

Como educadores, constantemente nos deparamos, em sala
de aula, com estudantes que apresentam dificuldades de
aprendizagem. Cabe à escola compreender pedagogicamente
suas dificuldades e desenvolver estratégias para favorecer seu
processo de aprendizagem. Estratégias de ensino são
procedimentos e atividades utilizados pelo professor com o
objetivo de facilitar a aquisição, o armazenamento e a
utilização da informação. Dentre elas estão:
a utilização das TIC - já que a maioria dos jovens é bastante
ligada a aparelhos tecnológicos e a ferramentas digitais;
a diversificação das atividades que instiguem o pensamento
dos estudantes, tais como: elaborar algum produto a partir de
pesquisas, painéis, exposições, dramatizações. Para os alunos
com mais dificuldade, é importante apresentar o mesmo
conteúdo de formas diferentes para possam compreender
melhor o assunto estudado.
o desenvolvimento de pequenos projetos que despertem a
curiosidade dos alunos por algum tema ou assunto;
a problematização, a partir de experiências significativas,
está apoiada nos processos de aprendizagem por descoberta e
isto faz com que os alunos aprendam sem decorar;
a utilização de atividades lúdicas e os jogos podem
contribuir no desenvolvimento da criatividade e favorecer o
aluno a estabelecer vínculos positivos com o ambiente e os
conteúdos escolares e no desenvolvimento das suas diferentes
potencialidades;
a participação nas atividades oferecidas no horário de
atendimento docente extraclasse. Às vezes, o estudante só
precisa de um suporte.
Ajude seu aluno a encontrar os motivos que os move a
estudar. Incentive-o a aprender, pois a motivação é, e sempre
será, uma grande aliada na aprendizagem, já que sem
motivação o processo de aprendizagem perde o seu
significado. Alunos desmotivados, com baixa autoestima,
costumam desenvolver pensamentos como “não sei fazer, não
adianta tentar, não vou conseguir...” Assim, sempre que você
perceber que algum deles apresenta dificuldades, incentive-o,
elogie! Mostre-se presente no seu processo de aprendizagem.
Evite mostrar impaciência com a dificuldade expressada pelo
aluno; ignorá-lo; dê-lhe atenção individualizada sempre que
possível; demonstre-lhes interesse, atenção, simpatia,
compreensão; dê-lhe mais tempo para organizar os seus
pensamentos, desempenhar as suas tarefas e terminar o seu
trabalho. 
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No divã com...

Aline Pickler

No dia 31/08 demos início à primeira turma de Orientação
Profissional de 2016. Esta atividade está sendo
desenvolvida com os estudantes do 4° ano do ensino médio
integrado ao curso técnico de Agroindústria. Por se tratar de
uma ação não obrigatória, tivemos interesse de 26 dos 36
alunos da turma, ou seja, 72% de adesão.
Estas oficinas ocorrerão em aproximadamente 6 encontros,
de 1 hora e meia cada, onde os estudantes terão a
oportunidade de experienciar várias atividades, como:
dinâmicas de grupo, dramatizações, reflexões, aplicação de
testes psicológicos, dentre outras técnicas próprias deste
trabalho.
O aconselhamento profissional tem como proposta ajudar a
amenizar os conflitos e facilitar a escolha, oferecendo ao
indivíduo a possibilidade de reflexão sobre problemas e
dificuldades envolvidos neste processo.

Fala, professor!

Diogo Chitolina

Tendo em vista que nosso campus conta agora com
uma nova versão do Moodle, ou melhor, um novo
Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem,
gostaria de compartilhar com vocês um tipo de
atividade que pode tornar-se uma ferramenta
importante de diagnóstico de aprendizagem e
impulsionar as discussões em sala de aula.

É importante ressaltar que o AVEA se constitui como um
ambiente que pode permitir uma ruptura com a abordagem
escolar tradicional. Isto é percebido quando o papel do professor
deixa de ser o transmissor do conhecimento e passa a ser o de
orientador/mediador que faz a ligação entre os estudantes, suas
necessidades, seu papel na sociedade e os conhecimentos,
proporcionando situações e discussões que de forma
colaborativa direcionam os estudantes ao alcance de seus
objetivos. Dentre tantas possibilidades presentes no AVEA, hoje
quero apresentar a atividade WIKI. Em resumo, este tipo de
atividade permite que os estudantes construam hipertextos de
caráter colaborativo. Lembra da Wikipédia? Pois bem, os
estudantes, orientados pelo professor, têm a possibilidade neste
tipo de atividade de congregar texto, imagens, animações,
vídeos e inúmeros recursos que a linguagem HTML permite. Este
hipertexto pode, dependendo do enfoque dado pelo professor,
servir como diagnóstico inicial, como ponto de partida para a
abordagem de conceitos e também como atividade avaliativa.
Aliás, para ajudar na avaliação, a WIKI viabiliza o histórico de
edições do texto, para que o professor consiga acompanhar o
andamento e a participação dos estudantes na atividade.
A construção de um texto colaborativo, quando executado com
interesse por todos os componentes do grupo, exige que sejam
feitas pesquisas, leituras, discussões, argumentações,
conciliações e releituras, atitudes sempre almejadas no contexto
da aprendizagem. Oferecer novas formas de argumentação e
posicionamento aos estudantes pode transformar-se num fator
de reforço motivacional para a aprendizagem pois promove
autonomia e os coloca como sujeito ativo no contexto escolar. 
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Prática pedagógica

Gilberto Vicente

Enquanto isso...

Plano de Estudo Diferenciado – PEDi
Surgiu através da Nota Técnica nº 01/2016 do CEPE e
incluído no art.18 do RDP com o objetivo de reduzir a
evasão e repetência escolar por motivos de
dificuldades de acompanhamento das atividades
letivas por aqueles alunos que possuem capacidade
educativa, mas apresentam baixo desempenho.
Trata-se de uma estratégia de acompanhamento
psicopedagógico que permite a construção de um
currículo personalizado. Podendo propor redução da
quantidade de Unidades Curriculares (UC) cursadas
pelo
aluno,
acompanhamento
por
monitoria,
nivelamento,
atendimento
extraclasse
pelos
professores, revisão do plano de aulas da UC ou do
material didático, adoção de novas estratégias de
ensino, acompanhamento pedagógico ou psicológico.
Compete ao Coordenador do Curso com apoio do
Núcleo Pedagógico elaborar o PEDi. Para isso
devem ser observados aspectos da vida escolar do
aluno, tais como: condições de estudo, rendimento
escolar, reprovação em componentes curriculares,
análise do Conselho de Classe sobre as dificuldades
pedagógicas, avaliação da Coordenadoria Pedagógica,
dentre outros elementos relativos ao processo de
aprendizagem do estudante.
Atenção: Não se esqueça de incluir os principais
interessados neste processo, aluno e responsáveis
legais.
Quando o aluno estiver em acompanhamento, o
docente responsável pela UC deverá utilizar as
estratégias de atendimento individualizado de estudos
e poderá utilizar horas adicionas de nivelamento. É
importante observar que este acompanhamento deve
se dar em horário não coincidente com as aulas
regulares. Para tal, o docente deverá apresentar um
plano de trabalho com os objetivos, atividades
propostas, registro de presença e os procedimentos
avaliativos, que deverão ser apensados ao diário de
classe para registro.

Cleverson Rachadel

Reflexões sobre a Pedagogia do Oprimido
A Pedagogia do Oprimido apresenta, ao mesmo tempo, dois
processos socioeducacionais: a renovação do fazer educativo e a crítica
ao capitalismo. Para isso, combina inovações educacionais para a época
com a abordagem marxista, no contexto da Guerra Fria, ditadura e
problemas enfrentados no chamado Terceiro Mundo.
Crítico do que denominou de educação bancária, alienante, onde o
professor dá de seu conhecimento para aqueles que supostamente nada
sabem, os quais devem saber justamente o que o professor sabe, Freire
propõe a educação problematizadora e conscientizadora, na qual o
diálogo entre educandos e educadores possibilita compreensão da
realidade, desenvolvendo-se o olhar crítico sobre o que é considerado
“normal” e “natural”, especialmente quanto às desigualdades sociais e à
miséria. O título do livro indica a preocupação de fazer educação com o
povo e a partir do que ele diz e vive, contrapondo-se àquela educação
para o povo, pré-formatada e de objetivos preestabelecidos. Entretanto,
toda teoria freiriana se consolidou a partir de exitosas experiências com
os círculos de cultura, método para alfabetização rápida de adultos. Nela,
educadores iniciam o processo pela investigação e convivência, ouvindo
o público em sua própria comunidade. A partir daí, palavras do cotidiano
e problemas sociais são utilizados articuladamente como meio de uma
alfabetização que também auxilia as pessoas se conscientizarem das
condições de vida que lhe são opressivas, e agir para buscar soluções.
O mais eminente educador brasileiro deixou seu legado não só para
o Brasil, mas para o mundo. Porém, quanto dessa herança está na escola
que fazemos? Da década de 1960 para cá, certamente as aulas se
tornaram mais dialógicas. A criticidade quanto às questões
socioeconômicas se tornou parte das aulas, especialmente entre as
chamadas ciências humanas. Por outro lado, o quanto se sabe dos
alunos, suas vidas, seus cotidianos, suas necessidades, para se
estabelecer o currículo mais apropriado? O quanto nosso olhar aceita o
que fazemos como “normal”, “natural” ou “imutável” pela força de dada
cultura, rotina ou ideologia? Seríamos modernos banqueiros da
educação? Parece-nos possível realizar mudanças significativas para
melhor. Seguindo a prática de Freire, cabe aos profissionais da educação
aproveitar os recursos disponíveis na atualidade, materiais e humanos, e
de forma dialógica investigar a própria escola, sua cultura, seus fazeres, e
se atualizar sobre os avanços educacionais. Com um olhar renovado,
observar criticamente o modus operandi. A partir daí, trabalhar em
diálogo com seus alunos e com a comunidade. Paulatinamente, devemse experimentar modificações e manter procedimentos que trouxerem
bons resultados. Para isso, são necessários coragem, curiosidade e
trabalho em equipe combinados com a vontade de tornar a Educação
mais completa, humana e libertadora.

SITUAÇÕES EM QUE PODERÁ SER
UTILIZADO PEDI:
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