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REPLANEJAMENTO
Está claro que devemos ir de um modelo seletivo para um 
modelo orientador, centrado no que o aluno sabe e não 
naquilo que ele não sabe; na sua capacidade e 
potencialidade. A ação do mestre deve ser buscar o que o 
aluno tem de melhor e tentar valorizá-lo. A função da 
escola não é preparar para a universidade, é preparar para a 
vida. E a vida tem quem vai ser matemático, mas também 
tem cozinheiros, camareiros, motoristas. Tem de haver de 
tudo. E esse motorista tem de ser o melhor possível, o 
arquiteto tem de ser o melhor possível. Isso implica em 
buscar aquilo em que o aluno é mais potente. A função do 
professor é conhecer o aluno, valorizá-lo para despertar seu 
interesse em buscar o conhecimento. 

Antoni Zabala



REPLANEJAMENTO	
� Quem tem êxito e quem fracassa?
� Ser responsável.
� Por que certas crianças desabrocham e florescem e 

outras se perdem?
� Pensar e agir sem ajuda externa.
� E o que podemos fazer para afastar determinada 

criança – ou toda uma geração  do fracasso e colocá-la 
no rumo do sucesso?

� Colocar-se no lugar do outro.
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� De que maneira nossas experiências da infância nos 

transforma no adulto que somos?
� Fazer por merecer.
� Como ajudar as crianças a adquirir a concentração e a 

persistência necessárias para alcançar metas mais 
abstratas e remotas: passar numa prova, concluir o 
Ensino Médio ou ter êxito na faculdade?

� Sentir e mostrar gratidão.
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� E se os alunos simplesmente não estiverem motivados 
para alcançar as metas almejadas por seus professores 
e pais?

� Saber lidar com as próprias emoções.



CARÁTER
�Persistência / Perseverança
�Curiosidade                
�Autocontrole
�Escrupulosidade
�Determinação
�Autoconfiança



CARÁTER

� Leitura Compartilhada e Socialização do 
texto lido.



RECORTE	/	PPP
“Existe uma grande expectativa de transformação social por 
meio da transformação pessoal que a Educação 
proporciona“, diz Nora Rut Krawczyk, professora de 
Sociologia da Educação da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp). “Essa é a promessa da escola como 
instituição.”
Fernando Almeida, professor da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo e ex-secretário da Educação da 
capital paulista, afirma: “O que se quer é formar vida 
inteligente dentro do organismo escolar”.



REPLANEJAMENTO
� “Agir, eis a inteligência verdadeira. 

Serei o que quiser. Mas tenho que 
querer o que for. O êxito está em ter 
êxito, e não em ter condições de êxito. 
Condições de palácio tem qualquer 
terra larga, mas onde estará o palácio 
se não o fizerem ali?”

Fernando Pessoa  


