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 Abertura (Direção); 

 Tendências da Educação brasileira para 2019 

(PCG); 

 Relações professor – aluno (PCG);  

 Café; 

 Martin Buber – A importância do diálogo (PCG 

e PCA);  

 PCA Adão; 

 Almoço; 

 Educação Socioemocional (PCG e PCA). 

 Encerramento. 

Pauta do dia 07/03/2019 
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Tendências da educação 
brasileira para 2019. 
Formação docente. 

 
 
 

 
 



• Quem sabe onde quer chegar, 

escolhe certo o caminho e o jeito 

de caminhar. (Thiago de Mello) 

 

• Quem sabe onde quer chegar, 

escolhe certo a avaliação e o jeito  

de avaliar.    (José Dias Sobrinho) 

 

 

 



EDUCAÇÃO-TERCEITO MILÊNIO 

• É PRECISO REINVENTAR A ESCOLA. 

• Reinventar a relação de E/P/A. 

• É preciso reinventar aquilo que se faz para se 

construir uma pessoa de sucesso. 

 

 



É PRECISO REINVENTAR A ESCOLA. 

NINGUÉM TERÁ DIREITO DE SER MEDÍOCRE NO 

SÉCULO XXI. 

 



É PRECISO REINVENTAR A ESCOLA. 

• “NA MESA DE JOGO DO SÉCULO XXI A QUALIDADE, NÃO SERÁ MAIS 

UM DIFERENCIAL COMPETITIVO, MAS O CACIFE MÍNIMO PARA SE 

PEDIR AS CARTAS”.  Luis Almeida Marins. Consultor. 

 

 



Muitas questões e 

mudanças ainda pairam 

sobre as cabeças dos 

educadores brasileiros em 

relação às novas 

tendências do ramo 

educacional. 
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Atividade Inicial 

 

Coordenação do Trabalho: PCG. 

 

Agrupamento: 10 professores voluntários 

 

Início: Explicar que encontrou uma nova profissão. 

 

Proposta de pauta: estimular a criatividade, explorar a 

comunicação. 

 

Observação: Todos poderão realizar perguntas sobre a 

profissão durante ou após a apresentação. 



 

“Encontrei uma nova profissão” 

 

Objetivo: estimular a criatividade, explorar a comunicação e mostrar aos 

participantes que sua profissão tem um valor único para o futuro da sociedade. 

Material: papéis com profissões inovadoras como 1. pedicure de elefantes, 2. 

designer de túmulos, 3. redator de cartões de festas, 4. afiador de agulhas de tricô, 5. 

chofer de carruagem, 6. dentista de canários, entre outros. 

Procedimento: cada participante deverá pegar um papel com uma profissão 

inovadora e, em seguida, realizar uma apresentação de dois minutos explicando o 

que este profissional faz e qual sua importância. Os participantes poderão realizar 

perguntas sobre a profissão durante ou após a apresentação. 

Dicas: abra espaço para que os participantes façam comentários sobre sentimentos, 

dificuldades, facilidades e outros aspectos que o grupo julgar importantes. Observe 

se o participante é espontâneo, criativo e como se comunica. Ao final, o coordenador 

deverá explicar sobre a verdadeira importância de ter um professor na vida de seus 

alunos, destacando sua função como mestre e exemplo a seguir. 



Novas tendências educacionais estão surgindo e sendo aplicadas nas 

salas de aula. E algumas delas são: 

  
APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS  

Na prática, a aprendizagem baseada em problemas deve abordar nada 

menos que situações da realidade do aluno. Nas disciplinas da parte 

diversificada, por exemplo, alunos e alunas podem ser incentivadas a 

descobrir novas formas de reciclagem para o seu bairro, como aplicar a 

compostagem e de que maneira colaborar para a diminuição do lixo. 

No currículo, em Matemática, os alunos podem estabelecer alguns 

cálculos sobre divisão de materiais na sala de aula ou definir, analisar e 

visualizar um conceito abstrato (sabedoria, liberdade, conflito, etc.), em 

Linguagens. Questões como “de que forma aumentar a minha 

frequência na biblioteca?” são também questionamentos que os 

estudantes podem procurar solucionar. 



MOVIMENTO MAKER 

  

O Movimento Maker (criador) traz a concepção de “colocar a mão na 

massa”, uma tradução do ditado “é na prática que se aprende”. Ou 

seja: trata-se de criar diferentes espaços de aprendizagem que 

proporcionem novas experiências ativas. 

Também promove a necessidade de explorar, criar e inovar todas as 

habilidades essenciais e valiosas para a aprendizagem e para a 

sociedade. 

É importante expandir esse movimento criador incentivando os 

professores a descobrir maneiras de incluir essas oportunidades em 

todo o currículo. 

 



GAMIFICAÇÃO 

  

O uso de jogos para promover a aprendizagem dos alunos não é exatamente um 

método novo. Mas alimenta uma das tendências da educação brasileira crescente no 

ambiente escolar atual. 

Ou seja: cria mais engajamento dos estudantes no ensino e facilita a absorção de 

conteúdo. 

Há algumas plataformas que os educadores podem se aproveitar. De acordo com a 

Inoveduc, sugestões como o Lear-nMatch utiliza sessões de treino e friendly games 

para tornar o aprendizado divertido para os estudantes. 

Ferramentas gratuitas como o Google Expeditions permitem aos alunos explorar o 

mundo sem sair da sala de aula, por meio de visitas de campo virtuais. Ele funciona 

em qualquer lugar, inclusive em escolas sem wi-fi. Para fazer uma excursão virtual, 

você só precisa de um tablet para o professor, smartphones com o app do Expeditions 

e Google Cardboards para os alunos e um roteador que permita que o programa 

funcione sem uma conexão de internet. 

 



ENSINO BILÍNGUE: POR QUE ELE É INDISPENSÁVEL NO ENSINO ATUAL? 

 

No mundo globalizado em que vivemos, alunos e alunas que possuem 

uma educação bilíngue equilibrada compreendem melhor as 

complexidades da linguagem e são mais hábeis em corrigir erros no 

significado e na gramática da linguagem. 

Elas pensam mais criativamente do que seus colegas monolíngues e 

entendem os significados sutis das palavras. Elas também demonstram 

uma habilidade mais desenvolvida para variar o uso de palavras com 

base nas necessidades do ouvinte. 

Mas o bilinguismo faz mais do que refinar as habilidades linguísticas 

das crianças: ela também melhora suas habilidades cognitivas. Em 

outras palavras, isso torna os estudantes mais capazes de absorver 

novos conhecimentos e desenvolvê-los mais rapidamente. 

 



BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E O IMPACTO NA EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA 

 

 

 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) tem trazido novas prioridades 

pedagógicas. Dentre algumas propostas, as habilidades emocionais e a cultura 

digital são um dos enfoques do documento. 

Além disso, a Base define as aprendizagens essenciais que os alunos têm direito de 

adquirir. As aprendizagens essenciais da Base estão expressas em 10 competências 

gerais, que definem a base educacional, norteando os caminhos pedagógicos a se 

seguir. 

Além disso, outro impacto importante da BNCC na educação é a reformulação do 

Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas. Para que o projeto esteja de 

acordo com a BNCC, o PPP da escola deve estimular o engajamento da equipe 

docente, discente e das famílias para construir um projeto colaborativo e uma 

gestão democrática. 



BASE COMUM DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA: O QUE MUDA NA FORMAÇÃO 

DOCENTE 

 

Conforme as novas propostas incluídas na Base 

Nacional Comum da Formação de Professores da 

Educação Básica, a formação de professores será 

mais voltada para a prática e orientada por 

determinadas competências. 



 



AUTO- ESTIMA 
“Os relacionamentos mais desastrosos são 

aqueles que as pessoas não se valorizam; a 

união de dois abismos não produz um 

cume”. 

 (Nathaniel Branden) 

 

 



O PROFESSOR - AUTO-ESTIMA 

 é positivo e age de maneira otimista; 

 aceita os outros como são, por que se aceita 

como é; e reconhece nos outros e nele mesmo 

os instrumentos para a evolução. 

 tem e põe em prática virtudes como a 

honestidade, sinceridade, TOLERÂNCIA e 

acima de tudo, integridade. 

 



O PROFESSOR-AUTO-ESTIMA 

é corajoso, decidido, flexível, criativo, capaz de 
desfrutar as pequenas coisas da vida,  

é receptivo a novos conhecimentos, vê as pessoas 
como amigas e não como uma ameaça. E tem 
senso de humor. 

confia nas próprias ideias e sabe ser merecedor da 
felicidade.  

Reconhece o fato de que o seu destino é ser feliz, 
por isso não desanima perante as dificuldades da 
vida e persiste diante delas. 
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ASSERTIVIDADE 

Assertividade é, frequentemente, relacionada a acerto; daí tanta confusão com o 

conceito. Assertividade é uma postura comportamental diante das pessoas e de 

situações cotidianas. Não está ligada ao que é certo ou errado; está ligada à nossa 

maneira de expor e defender nossas posições. 



ASSERTIVIDADE 

 VIVER E USUFRUIR OS SEUS DIREITOS. 

 RECONHECER E EXPRESSAR OS SEUS 
SENTIMENTOS E EMOÇÕES; 

 SOLICITAR O QUE VOCÊ QUER; 

 EXPRESSAR OS SEUS PONTOS DE VISTA 
SOBRE ASSUNTOS, IDÉIAS, IDEAIS E 
CONCEITOS. 



SER ASSERTIVO 

 FAZER MERGIR O SEU “EU”. 

ACEITAR O SEU “EU”. 

EXPOR O SEU “EU” COM ALTIVEZ. 

 FAZER O SEU “EU” SER VISÍVEL E 

RESPEITADO; 

CRIAR UMA PARCERIA COM VOCÊ 

PRÓPRIO. 

 “AMA O PRÓXIMO COMO A TI MESMO”. 



PROATIVIDADE 

E algumas atitudes simples do dia-a-dia tornam-se essenciais 
para se tornar uma pessoa proativa tais como: 

 Tome a iniciativa. Assuma novas responsabilidades;  

 Questione! Gere novas ideias de valor;  

 Seja flexível. Esteja aberto a mudanças e melhorias;  

 Aperfeiçoe-se sempre. Inscreva-se em novos cursos e 
treinamentos;  

 Conheça seus colegas de trabalho. Explore o melhor deles.  

 Planeje! Prepare-se para agir em situações de risco. 
Acredite, elas aparecerão!  

 

 



PROATIVIDADE 

As pessoas proativas tem iniciativa. Elas se 

destacam dos demais por esta capacidade de 

antecipação às situações. Tem uma visão 

sistêmica do que acontece a sua volta. 

Sabem que não adianta apenas ter iniciativa. 

É preciso também ter um planejamento 

anterior à ação. 

 



O ENSINO MUDOU. E VOCÊ? 

 FORMAR PESSOAS PARA MUDANÇA. 

 QUEBRA DE PARADIGMAS. 

 PERFIL PROFISSIONAL PARA O PEI. 

 CONSTRUINDO CONHECIMENTO. 

 PRINCÍPIOS DA FORMAÇÃO CONTÍNUADA. 

 PESQUISAR  SE APRENDE PESQUISANDO. 



O PROFESSOR 

E AS 

MUDANÇAS 

PARADIGMAS 

EDUCAÇÃO PARA 

TODOS 

 

TENDÊNCIAS 

PEDAGÓGICAS 

 

MUDANÇAS 

INSTITUCIONAIS 

BNCC-PPP 

O MOVIMENTO DA 

AVALIAÇÃO 

  
TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 



O QUE FAZER DIANTE DESTAS 

MUDANÇAS? 



sentar num canto e 

chorar? 

dormir e sonhar com 

o paraíso? 

ficar em cima do 

muro? 

tirar proveito das 

mudanças? 



A mudança é inevitável, é uma questão de 

sobrevivência da 

ESCOLA/PROFESSOR/EDUCAÇÃO... 

 

É inútil resistir às mudanças, pois elas 

virão, queiramos ou não... 

Existem oportunidades e riscos para 

aqueles que se dispuserem ou não a 

participarem das mudanças... 



O professor como partícipe do processo de 

transformação e construção deve estar aberto 

para incorporar novos hábitos, comportamentos, 

percepções e demandas do paradigma da 

complexidade, permeado por uma  nova 

concepção de ciência, conhecimento e educação; 

pela superação da pedagogia tecnicista 

consubstanciada pela TIC em prol da formação de 

um agente de transformação social.  

 

. 
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. 

o trabalho docente deve privilegiar não 

apenas o processo de ensino mas, sim, o 

processo de ensino-aprendizagem; a 

ênfase deve estar presente na 

aprendizagem dos alunos e não na 

transmissão de conhecimentos.  

 



35 

. 

A formação continuada docente deve se 

concretizar por meio de discussões coletivas sobre 

as práticas, os planejamentos, as situações vividas.  
 
Os professores devem conviver com reuniões 

semanais de ATPCG, de ATPCA, formações externas 

(Efap), perspectivas interdisciplinares de discussão, 

dentre outras, não contempladas na estrutura do 

trabalho do professor.  
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o professor não é quem ensina, 

mas o eterno aprendiz, que 

aprende melhor e está à frente 

dos outros nesse desafio, ou seja, 

a aprendizagem deve ser 

permanente.  

 
. 



PLANEJAMENTO  PARA O 

PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. 

 1-Planeje a aula. Monte o plano de aula. 

 2-Prepare o ambiente com antecedência. 

 3-Sensibilize. Enfatize a importância o conteúdo. 

 4-Oriente atitudes.(atenção, flexibilidade). 

 5-Oriente comportamentos e habilidades.(formas 

de participação, estabeleça contratos). 

 6-Levante os conhecimentos prévios dos alunos. 

(relato de experiências). 
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MUITO OBRIGADA. 
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LEANDRO 



ADÃO 
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A PRÁTICA DA 

ATENÇÃO PLENA  





O QUE É EMOÇÃO ? 











“QUANDO EU NÃO CONSIGO LIDAR 

COM AS MINHAS EMOÇÕES EU MAGOO 

O OUTRO.” 

 

“ SER GENTIL COM VOÇÊ MESMO “ 
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Atividade 4 
Olho no olho  
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evento ameaçador  
 
 

emoção ( medo)        
 
 

comportamento (Fuga ou luta 
defensiva) 

 





















PIM 
Para Ekman, existem algumas competências que podem ser melhoradas com a 
compreensão das emoções. Entre elas, a partir da consciência da própria 
emoção, o indivíduo ser capaz de retroceder, decidir se quer seguir com o que 
orienta a emoção ou agir de outra forma, a fim de reorientar suas ações: 
• Tornar-se mais consciente; 
• escolher como se comportar para atingir objetivos; 
• tomar consciência de que está sob a emoção. Reconhecer em si os sinais - 

mudança na postura e na voz; 
• treinar a moderação das expressões. Desenvolver novas formas para lidar 

melhor com as emoções; 
• a expressão da emoção deve ser proporcional ao gatilho que a disparou e 

adequada às circunstâncias; 
• ser mais sensível às emoções dos outros; 
• usar, de forma cuidadosa, informações sobre como os outros se sentem. 
• Perceber, identificar – ou seja, poder nomear a emoção – e encontrar outras 

maneiras de lidar com elas – manejar melhor – é uma estratégia importante 
para aumentar sua autoconsciência emocional. 

• É o PIM... 
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