
/pós 



Atividades 

práticas, casos e 

exercícios 



01. 
1 - Exercícios para 

relembrar ... 

Ética e Educação 



Algumas questões ... 
 

 Você lembra o que significa ética? 

R: ____________________________ 

 

 

 Quais posturas éticas podemos 

destacar como centrais para o trabalho 

docente? 

R: ____________________________ 

 

 

 Quais exemplos de posturas éticas 

podemos depreender das atitudes dos 

alunos? 

 R: __________________________ 



 Vamos analisar um caso sobre ética na 

escola? 
 

“Um professor não simpatizou com o seu 

aluno desde o início do ano letivo. Na 

realização de um evento pedagógico, o 

docente resolve expor os erros do aluno e 

as suas dificuldades de aprendizagem na 

frente de toda a classe.” 

O que fazer perante uma situação dessa 

natureza? 
 

Quem poderia ajudar para a resolução da 

questão? 
 

Vamos pensar juntos? 



02. 
2 - Exercícios para 

relembrar ... 

Estética e Educação 



 Vamos refletir sobre a estética na 

educação? 
 

O que você sente ao ver essas imagens? 

 

 



E agora, o que você sente ao ver essas 

imagens? 

 

 



 

 Você lembra do filósofo alemão 

Gumbrecht? O que ele dizia sobre a 

estética na educação?  

R: ____________________________ 

 

 

Caso para se analisar... 

 

“Numa escola, os alunos solicitaram ao 

diretor para pintarem os muros com os 

temas que eles trabalharam no projeto 

pedagógico do ano corrente.” 

 

O que fazer nesse caso? 



 Agora, cite exemplos de atividades 

pedagógicas que desenvolvem de 

forma ampla e crítica o senso estético 

na educação e na escola... 

 

 

 

 



03. 
3 - Exercícios para 

relembrar ... 

A perspectiva 

Multi/Intercultural e a 

Pedagogia das 

Diferenças 



 De que formas o multiculturalismo em 

sua perspectiva crítica pode 

contribuir para o trabalho em uma 

escola brasileira? 

R:_____________________________ 

 

 Com base nos exemplos de 

interculturalidade utilizados nas 

aulas, vamos propor ideias para a 

realização de um projeto político 

pedagógico que inclua as questões 

de identidade em uma escola? 

R:_____________________________  

 



 Qual é a grande função da Pedagogia 

das Diferenças? 

R:_____________________________ 

 

 

 

 Defina os conceitos de educação 

inclusiva e educação especial. 

R:_______________________________ 

 

 

 

 



 Analise o caso a seguir: 

 

“Um gestor escolar recebeu um 

professor que solicitou a troca de um 

aluno, que possui um transtorno de 

aprendizagem, de sua turma para a 

turma de outro colega de trabalho. 

Alegou o fato do aluno não permitir 

tranquilidade durante a sua aula”. 

 

O que fazer? 

 

Quais elementos poderíamos usar em 

uma conversa com esse professor? 



04. 
4 - Exercícios para relembrar ... 

Teoria das Inteligências 

Múltiplas, Transtornos e Déficits 

(Educação Inclusiva).  



 Elementos para identificar e potencializar as 

inteligências múltiplas de uma criança... 
 

A professora Daniela Krauz desenvolveu um 

questionário para auxiliar na identificação de 

habilidades pessoais conforme a teoria das 

inteligências múltiplas. 

 

Ela dividiu as perguntas em grandes blocos 

temáticos, a saber: 

1 – Habilidades interpessoais; 

2 – Habilidades Lógicas; 

3 – Habilidades Linguísticas; 

4 – Habilidades Intrapessoais; 

5 – Habilidades Musicais; 

6 – Habilidades Visuais; 

7 – Habilidades Sinestésicas; 

8 – Habilidades Existenciais; 

9 – Habilidades Naturalistas. 



 Esses blocos se desdobram em 

questões relacionadas as 7 inteligências 

identificadas por Gardner e ampliam de 

forma interssante a análise das 

inteligências múltiplas. 

 

 Vamos fazer um exercício? 

 

Vou selecionar um bloco, por exemplo o de 

habilidades musicais. Sem olhar as 

questões da professora Krauz, vamos 

imaginar quais questões usaríamos para 

identificar essa habilidade no aluno? 

 

Vamos construir ...  

 



 Então, agora vamos olhar as questões que a 

Daniela Krauz colocou no seu questionário, no 

item das habilidades musicais... 
 

1.Gosta de música? De que tipo? 
 

2.Tem facilidade em memorizar e distinguir 

sons?(vozes, imitar, etc.) 
 

3.Gosta de cantar ou cantarolar? 
 

 

4.Gosta de escutar? A que tipo de assuntos dá 

mais atenção? 
 

5.Tem facilidade com ritmo ou instrumentos 

musicais? 
 

6. Gosta de comentar acontecimentos ou filmes, 

etc.? 
 

7.Prefere discutir assuntos e escutar para 

aprender algo? 

 



 Algo coincidiu entre as suas 

questões e as da professora Krauz? 

 

Fica o desafio...  

 

1 - Construa um roteiro possível e 

aplique--o aos seus alunos em dois 

períodos distintos. Um no início do ano 

letivo e o outro ao final desta etapa. 

Use-o como ferramenta pedagógica em 

seu planejamento e entenda que essas 

habilidades coexistem, são mutáveis, 

mas trazem ricas possibilidades na 

prática pedagógica ... 

 



 Desafio... 

 

2 - Escolha um transtorno ou déficit de 

aprendizagem que aprendemos nas aulas 

e  crie uma atividade pedagógica que 

potencialize a participação dessa criança 

no coletivo.  

 



05. 
5 - Exercícios para relembrar ... 

Arte, Educação e Ludicidade 



 Vamos criar um plano de aula mobilizando os 

saberes acerca do que aprendemos sobre 

arte, educação e ludicidade... 

 

 Mãos à obra... Que a força esteja com você! 

 



 Vamos considerar os seguintes 

elementos de um plano de aula 

(marco operativo ou pedagógico): 

 

1.Programação; 

 

2.Objetivos; 

 

3.Normas; 

 

4.Atividades; 

 

5.Avaliação. 

 



06. 
6 - Exercícios para relembrar ... 

Pedagogia dos Projetos 



 Agora vamos pensar e listar alguns temas 

que nos ajudarão a trabalhar com a 

Pedagogia dos Projetos em uma realidade 

escolar. 

 

Na prática... 

 

 #Partiu.  

 

 

 

 



 Agora, leia essa letra de música... 
 

Tocando em Frente 

Almir Sater 

Compositor: Renato Teixeira e Almir Sater 
 

Ando devagar porque já tive pressa  

Levo esse sorriso porque já chorei demais  

Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? 

Só levo a certeza de que muito pouco eu sei 

Eu nada sei.  

 

Conhecer as manhas e as manhãs,  

O sabor das massas e das maçãs,  

É preciso amor pra poder pulsar,  

É preciso paz pra poder sorrir,  

É preciso a chuva para florir. 

 

Penso que cumprir a vida seja simplesmente  

Compreender a marcha e ir tocando em frente  

Como um velho boiadeiro levando a boiada 

Eu vou tocando os dias pela longa estrada eu vou 

Estrada eu sou. 



Conhecer as manhas e as manhãs,  

O sabor das massas e das maçãs,  

É preciso amor pra poder pulsar,  

É preciso paz pra poder sorrir,  

É preciso a chuva para florir. 
 

Todo mundo ama um dia todo mundo chora,  

Um dia a gente chega, no outro vai embora  

Cada um de nós compõe a sua história 

Cada ser em si carrega o dom de ser capaz  

De ser feliz. 
 

Conhecer as manhas e as manhãs 

O sabor das massas e das maçãs 

É preciso amor pra poder pulsar, 

É preciso paz pra poder sorrir,  

É preciso a chuva para florir. 
 

Ando devagar porque já tive pressa  

E levo esse sorriso porque já chorei demais  

Cada um de nós compõe a sua história,  

Cada ser em si carrega o dom de ser capaz 

de ser feliz. 
 

Conhecer as manhas e as manhãs,  

O sabor das massas e das maçãs,  

É preciso amor pra poder pulsar,  

É preciso paz pra poder sorrir,  

É preciso a chuva para florir. 



 Então, que projeto poderíamos 

desenvolver a partir da sensibilização 

realizada com essa canção? Ideias... 

Boraaaa 

 

 

 Pense em alguns desses elementos: 
 

Tema: 
 

Problema: 
 

Disciplinas envolvidas: 
 

Estratégias de Ensino Aprendizagem: 
 

Atividades pedagógicas: 
 

Cronograma de realização:  
 

Avaliação... 



 E a lógica da Pedagogia de Projetos? 

Você lembra dos elementos centrais da 

proposta? 

 

 



07. 
7 - Exercícios para relembrar ... 

Práticas Pedagógicas 

Diferenciadas, Organização da 

Escola e Currículo em Ação  



 Vamos desenhar um esquema que sintetize 

as relações entre os conceitos de: 

colaboração/participação, organização da 

escola, currículo em ação e práticas 

pedagógicas diferenciadas, considerando 

uma educação inclusiva, inter/multicultural, 

midiática, em rede, no viés da pedagogia das 

diferenças...   

 

 

 

 

#Keepcalm 
 

 

Esse esquema tem a finalidade de amarrar as 

ideias e dar concretude ao que debatemos até 

aqui... 



 Meu  

esquema... 

                             

 

Sujeitos escolares: 
• Professores 

• Gestores; 

• Responsáveis 

• Equipe Adm 

• Equipe Pedagógica 

• Equipe de Apoio 

 

 

 

                               Propostas Pedagógicas: 

                               Inter/Multiculturais 

                                         Inclusivas 

                                         Que atendam necessidades especiais 

                                          Que envolvam: ética e estética 

 

 


