
FUNDAMENTOS ESSENCIAIS 
Para a sala de aula 



Para que se estruture a 
disciplina em sala de aula 
• Ter em mente a clareza de seu 

papel: você é o professor e deve 
ter autoridade  

• Sou um professor, logo, sou 
humano e posso errar. Reconhecer 
nossas limitações é direção certeira 
para o crescimento profissional. 



• Quando estiver na sala de aula ou em outro 
local com alunos, esteja interiamente ali. 
Observe, reavalie, preste atenção nos sinais 
dados a todo momento pela turma. 

• Tecnologia, ambientes diferentes, material 
diversificado ajudam a tornar as atividades 
mais atraentes e motivadoras, porém, o fio 
condutor desta mistura toda é o professor.  



• Ritmos diferentes na turma:  tenha algum 
material para oferecer aos alunos que 
concluem suas tarefas à frente dos demais. 

 

• Procure não esgotar o « arsenal de sanções » 
imediatamente, pois o ano letivo não termina 
no mês de maio.... 



• Não, seja, de forma alguma 
conivente com a violência (verbal 
ou física), com deboches ou 
humilhações. Se a situação está 
difícil, busque auxílio 
rapidamente. Desenvolva parceria 
com os colegas, socialize suas 
angústias com os profissionais da 
escola, não tente resolver tudo 
sozinho. 



• Toda pessoa gosta de elogio. Se você pratica 
o exercício da observação com seu aluno, 
descobrirá qual a melhor ocasião para fazer 
isso (principalmente se ele vier 
demonstrando crescimento), sem 
superficialidade nem demérito para os 
demais. 



• Evite comparações de qualquer espécie: 
« Esta é a pior turma da escola »; « Nunca 
tive uma turma assim, que não vai para a 
frente »; « Você é igual a seu irmão ». O 
efeito, com este tipo de comentário, 
geralmente é avassalador, pois reforça a 
parte negativa e desperta, em muitas 
circunstâncias, um certo ímpeto no aluno 
e/ou turma, ratificando, assim sua 
« profecia » derradeira. 

 



• Organize a sala antes da entrada 
da turma. Um ambiente agradável 
ajuda a manter a disciplina. Às 
vezes, perder este tempo é, na 
verdade ganhá-lo mais adiante... 



• Mesmo na segunda-feira de manhã ou na 
sexta-feira à noite, um toque de bom humor 
irá auxiliá-lo a conquistar disciplina, pois 
existe naquilo que realizamos com o mínimo 
de alegria que seja a extraordinária 
possibilidade de cativar alunos e a aula fica 
mais leve e agradável. 



• Não desista! 

 



• « Doze meses dão para qualquer ser 
humano se cansar e entregar os 
pontos. Aí entra o milagre da 
renovação e tudo começa outra vez, 
com outro número e outra vontade de 
acreditar que daqui para diante vai ser 
diferente. » 

 

                 Carlos Drumond de Andrade 
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Recomendamos vídeos do Prof. Karnal no 
youtube, como « O ódio no Brasil  » 
 
http://www.youtube.com/watch?v=4Q2d6rarGac&list=PLvflm_yFJJKzR8SE5p3iQKZ7r
OnGbq4iO 


