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Objetivos 
 Analisar as relações interpessoais estabelecidas entre os 

atores sociais (professor e alunos) que protagonizam uma prática 

pedagógica bem-sucedida no contexto de uma escola 

pública,focalizando a gestão das relações em sala de aula.  

Destacar a afetividade como uma das condições determinantes 

para a superação de dificuldades de aprendizagens. 

Encorajar e estabelecer o autocontrole do estudante através de 

um processo de promoção das realizações e comportamento 

positivos do aluno. 

Gerenciar o espaço, tempo e recursos utilizados para promover 

a aprendizagem efetiva, dando condições para construir junto 

com o aluno o conhecimento na disciplina de Arte. 

Estimular comportamentos positivos nos alunos, encorajando 

realizações acadêmicas, comportamento discente adequado, 

garantindo a aprendizagem.  



Oficina 

Reflexões e discussões acerca de 

postura docente. 



Vídeo –  

Terça Insana: Irmã Selma 



Postura docente 



Professor 
Autoritário 

Professor 
Autoridade 

Oficina - I 



Oficina- II 
      Separar os professores em seis grupos: 

 

Os grupos do número 1 ao 3 – Elaborar um contrato pedagógico para a 

disciplina de Arte, com a visão e as necessidades do professor .  

 

Os grupo de 4 ao 6 – Elaborar um contrato pedagógico  para a disciplina de 

Arte, com a visão e as necessidades de alunos. 

  

Apresentação dos contratos pedagógicos 

 

       Reorganização dos Grupos 

 

Os grupos se unirão (professor + aluno), formando assim 3 grupos apenas. 

 

Os novos grupos utilizarão os contratos criados e farão um contrato 

pedagógico para a disciplina de Arte com a visão e as necessidades do 

professor e do aluno. 

 

Apresentação e debate dos novos contratos  pedagógicos 

 



Contrato Pedagógico 

“Não é no silêncio que os homens 

se fazem, mas na palavra, no 

trabalho, na ação e reflexão.” 

 

Paulo Freire 



Contrato Pedagógico 

Respeito mútuo; 

Relações reais; 

Partilhamento das responsabilidades; 

Clareza das regras; 

Regimento x Contrato Pedagógico; 

Amadurecimento das regras; 

Diálogo. 



Vídeo 

Trechos Escritores da Liberdade 



Oficina- III 
 

          Formação oito grupos. 

 

Cada grupo trabalhará a partir de uma situação problema que será 

entregue de que forma o professor resolvera os impasses que 

ocorreram na aula de Arte. 

 

Apresentação e debate sobre a situação problema. 



Vídeo 

Tipos de alunos x Tipos de professores 



Oficina 

Formar 4 grupos. 

Análise, reflexão e propor ações 

para os problemas apresentados, 

acerca da gestão de sala de aula. 

Os grupos devem criar 8 passos 

para minimizá-los.  

Em seguida, socializarão a 

temática feita por todos. 

  

 



Oficina - IV 

Tipos de alunos 1 

Tipos de alunos 2 

Tipos de professores 1 

Tipos de professores 2 



Aula Nota 10 – Doug Lemov 

49 Técnicas para ser um 
professor campeão de 

audiência 



Técnica 8 – Deixe claro: 

Ideia chave: Escreva no quadro seus 

objetivos de aula todos os dias, em 

linguagem simples de forma que qualquer 

um (alunos, professores e coordenação) 

que entre consiga identificar seu propósito 

para aquela aula. Desta forma você poderá 

ter um feedback mais prático de sua aula. 

 



Técnica 11 – Faça o mapa: 

Em muitas salas de aula, os professores sentam 

seus alunos em grupos, um de frente para o outro, 

porque acreditam que os alunos devem socializar 

e interagir na escola. Esta é uma crença geral (na 

verdade, excessivamente generalizada) sobre a 

natureza e a filosofia da escolaridade. Com 

exceção do fato de que alguns professores 

realinham as carteiras para as provas, esse 

desenho da sala de aula raramente muda, mesmo 

que muitos momentos importantes da aula 

envolvam, por exemplo, tomar notas sobre o que 

o professor escreve no quadro. 

 



Técnica 14 – Quadro = papel: 

Ideia chave: Ensine os alunos a tomar 

notas corretamente e conservar um 

registro do próprio conhecimento. Dê como 

exemplo suas anotações no quadro e 

mostre para eles que você somente 

escreve os pontos importantes na 

explicação de um conteúdo. Peça para que 

eles façam o mesmo. 

 



Técnica 15 – Circule: 

Ideia chave: Proximidade. Chegar perto 

dos alunos para reforçar seu envolvimento 

na aula e também eliminar problemas 

disciplinares. Lembre-se de que isso dever 

ser constante para que apresente 

resultados. Principalmente nas “áreas 

problemáticas” da sala. 

 



Técnica 37 – O que fazer: 

Ideia chave: Boa parte da desobediência dos 

alunos é causada por desconhecimento: os 

alunos entendem mal a sua orientação, não 

sabem como segui-la ou tiveram um breve 

momento de distração. Comece dizendo o 

que fazer e não dizendo o que não fazer. 

Portanto deixe bem claro o que você pede 

aos alunos. Será que seus alunos sabem 

como se presta a atenção? Use orientações 

específicas, concretas, sequenciais e 

observáveis. 



Técnica 43 – Discurso positivo: 

Ideia chave: Faça correções de maneira 

positiva e consistente. Descreva o mundo 

que você quer que seus alunos vejam, 

mesmo que você ainda esteja tentando 

chegar lá. Os alunos são muito mais 

motivados pelo positivo do que pelo 

negativo. Também não atribua à má-fé o 

que pode ter sido resultado de distração, 

de falta de prática ou de um genuíno mal-

entendido.  



Técnica 44 – Elogio preciso: 

Ideia chave: O discurso positivo é uma 

ferramenta poderosa, mas como tal pode ser 

utilizada de maneira errada. A longo prazo, 

um professor que elogia continuamente que 

corresponde à expectativa, arrisca-se a 

banalizar tanto o elogio, como tudo o que ele 

realmente considera ótimo. Diferencie 

reconhecimento e elogio. Elogie bem alto e 

corrija bem baixo. Lembre-se que o elogio 

tem que ser genuíno e precisa incentivá-los 

ao crescimento, e não à mesmice.  



Técnica 49 – Errar faz parte: 

Ideia chave: Errar e depois acertar é um 

dos processos fundamentais ao 

aprendizado. Reaja a ambas as partes 

desta sequência, o certo e o errado, com 

naturalidade. Evite gastar muito tempo com 

o erro e comece a trabalhar como corrigi-lo 

o quanto antes. Ao elogiar respostas 

corretas reconheça o esforço e não a 

“inteligência” e siga em frente! 
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Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino 

Campinas Leste 
•    PCNP  Luciana – Escola da Família 
•    PCNP Lucimara – Anos Iniciais 
•    PCNP Patrícia – LEM 
•    PCNP Rangel – Geografia 
•    PCNP Raquel - Sociologia 
•    PCNP Sandra – Matemática 
•    PCNP Sérgio - Português 
•    PCNP Valdete - Português 
•    PCNP Vanessa – Tecnologia 
•    PCNP Viviane – História 
•    Diretora Técnica NPE - Tacita 
 
 Telefones: 3741-4120 / 3741-4122 / 3741-4124 

decampinasleste.angelica.rosa@gmail.com 

decampinasleste.patriciap@gmail.com   

decampinasleste.rangel@gmail.com  

decampinasleste.vivianea@gmail.com  

•   PCNP Adaor – Filosofia 
•   PCNP Alexandre - Biologia 
•   PCNP Angélica Rosa – Arte 
•   PCNP Angélica – Anos Iniciais 
•   PCNP Aydê – Matemática 
•   PCNP Beatriz – Educação Física 
•   PCNP Diego – Anos Iniciais 
•   PCNP Dilma – Anos Iniciais 
•   PCNP Grazzi – Eduação Especial 
•   PCNP Iolanda – Português 
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