Sua Escola Nossa Escola
Episódio: “Juraci e os escritores mirins – Florânia - RN”
Resumo
A série Sua Escola Nossa Escola apresenta experiências de escolas que utilizam novas
tecnologias e integram diferentes mídias em sala de aula. No episódio “Juraci e os
escritores mirins – Florânia – RN”, o programa vai à Escola Teônia Amaral, onde a poesia
é muito valorizada e os professores usam a arte para estimular a criatividade dos alunos. O
episódio traz a encantadora experiência da professora Juraci de Araújo, coordenadora da
telessala, juntamente com seus pares e alunos, em um projeto coletivo cujo principal
objetivo é leva-los a construir um repertório cultural por meio da poesia e da arte,
instigandos-os ao prazer de aprender e conhecer. No estúdio, Sheila Campelo, professora de
artes visuais do Instituto de Artes da Universidade de Brasília, e Rosa Helena Mendonça,
supervisora pedagógica do programa “Salto para o Futuro”, do Ministério da Educação,
discutem o assunto, ressaltando as contribuições à formação discente e docente do trabalho
pedagógico que se faz pautado na valorização artística e nos usos, criação e apropriação,
pelos sujeitos da escola, das novas tecnologias da educação.
Palavras-chave
Sua Escola Nossa Escola, “Juraci e os escritores mirins”, formação de professores, arte,
poesia.
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Nível de ensino
Esse vídeo tem como característica o potencial de ser utilizado em cursos de formação
inicial de professores do Ensino Fundamental.
Modalidade
Formação inicial de professores.
Disciplinas relacionadas
Metodologia do Ensino Fundamental - Língua Portuguesa, Didática, Novas tecnologias na
Educação.
Aspectos relevantes do vídeo
O programa apresenta várias propostas e experiências de projetos, ressaltando a
relação entre arte e educação através da poesia.
Outro aspecto relevante são as dicas de gravação (cuidados com a imagem e com o
vídeo) durante o desenvolvimento dos trabalhos apresentados na Semana de Poesia, que é
um dos projetos desenvolvidos pela TV Escola com o objetivo de estimular nos alunos o
gosto pela leitura e pela escrita.
Enfim, vale destacar a utilização da telassala como espaço aberto de formação do
professor, para a qual também ressalta-se a importância dos programas da série Salto para
o Futuro.
Duração da atividade
Aproximadamente 28 horas/aulas.
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O que o aluno (futuro professor) poderá aprender com esta aula
Vivenciar, em grupo, a elaboração e aplicação de projetos, numa perspectiva de construção
coletiva, baseados na Pedagogia de Projetos.
Refletir sobre o papel da arte na aprendizagem dos alunos.
Usar a tecnologia como ferramenta para pesquisar, organizar, avaliar, fazer comparações e
comunicar as informações e conhecimentos sob suas mais diferentes linguagens.
Conhecer e valorizar a importância de relações de cooperação mútua, construção de
conhecimentos de forma colaborativa e partilha de responsabilidades, respeitando e
valorizando as diferentes opiniões.
Refletir sobre a valorização do ensino de poesia como uma das formas de relacionar arte
com educação e estimular a criatividade dos alunos.
Reconhecer a importância de criar espaços na escola que valorizem a poesia e despertem
em seus alunos o prazer pela leitura literária.
Sensibilizar para a relevância de trabalhos voltados para escuta, leitura, interpretação e
compreensão de poemas, formando alunos leitores e escritores.
Conhecimentos prévios que devem ser trabalhados pelo professor com o
aluno
Iniciação ao trabalho por meio da pedagogia de projetos, focalizando os aspectos
compreendidos no planejamento de um projeto didático.
Domínio básico de informática, como saber acessar a internet, utilizar e-mail e os
aplicativos Word, Power Point, entre outros.
Estratégias e recursos da aula/descrição das atividades
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Recursos:
Câmera digital, computador(com acesso à internet), livros, vídeos, materiais diversos.
Descrição das atividades
Aula 01 (8 horas/aula) – Fase preparatória
Local: Laboratório de Informática
1º Momento

Apresentação do Laboratório de Informática aos cursistas e conhecimento da
ferramenta blog. Mostrar aos futuros professores como criar um blog e como usar as
ferramentas

nele

disponíveis

a

partir

da

utilização

dos

http://www.dailymotion.com/video/xbvtio_como-criar-um-blog_tech

seguintes

vídeos:
e

http://www.metacafe.com/watch/954043/aprenda_a_criar_um_blog_no_blogspot_j_com_c
onte_do/.
2º Momento
Orientação sobre como pesquisar na internet, em busca de experiências bem
sucedidas de projetos escolares e materiais significativos para a elaboração de projetos
interdisciplinares que apresentem como eixo o trabalho com a arte e a linguagem em sua
multiplicidade.

3º Momento
Registro reflexivo e socialização. A cada encontro, serão disponibilizados 30
minutos para os cursistas elaborarem - ora em grupo, ora individualmente - as impressões
pessoais acerca do aprendizado obtido nas oficinas. E ao início de cada novo encontro, um
representante de cada grupo ou um dos alunos (no caso de elaboração individual) ficará
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responsável pela socialização das reflexões a serem arquivadas posteriormente nas pastas
Portfólio, que serão produzidas por cada um acerca do próprio processo de
desenvolvimento no decorrer da atividade.
Aula 02 (8 horas/aula) – Oficina de gravação de vídeos
Local: Sala de Multimeios

1º Momento
Organizar a turma em grupos. Exibir a parte do vídeo do episídio “Juraci e os
escritores mirins – Florânia - RN” que vai de 04:49 até 06:34, no qual se contextualiza a
Escola Teônia Amaral e o projeto de poesias promovido pela TV Escola, pontuando
importantes

dicas

sobre

gravações

de

vídeo.

Disponível

no

site:

http://tvescola.mec.gov.br/index.php?option=com_zoo&view=item&item_id=4694.

2º Momento
Visitar

o

blog

Aprender

com

o

vídeo

e

a

câmera,

disponível

em

http://midiasnaeducacao-joanirse.blogspot.com/2009/02/aprender-com-o-video-ecamera.html (acesso em maio/2011). Solicitar aos grupos que escrevam um texto-síntese
sobre as relações existentes entre a parte 1 do vídeo “Juraci e os escritores mirins – Florânia
– RN” e as ideias do texto “Para além das câmeras, as ideias”, de Laura Maria Coutinho,
contido no blog.

A TV Escola leva até a sua sala de aula os melhores documentários e séries de conteúdo educativo.
Acompanhe nossa programação no Canal 123 da Embratel, no Canal 112 da SKY, no Canal 694 da
Telefônica TV Digital ou gratuitamente sintonizando sua antena parabólica: analógica - Hor /Freq. 3770 e
digital banda C Vert /Freq. 3965
Na internet acesse http://tvescola.mec.gov.br e assista ao vivo, 24 horas.

3º Momento
Socializar as sínteses realizadas pelos grupos por meio da realização de gravações
em vídeo. Seguir o passo-a-passo indicado na parte 1 do vídeo exibido, utilizando máquinas
digitais.
Aula 03 (4 horas/aula) – Experiências bem sucedidas na escola (Parte I)
Local: Sala de Videoteca/Biblioteca/Sala de Aula
1º Momento
Dividir a turma em 3 grupos e entregar para cada um as seguintes questões :
Qual o papel da arte, da poesia e da literatura na aprendizagem dos alunos no ensino
médio e fundamental?
Quais os resultados que nós podemos esperar do trabalho dos alunos com essa
proposta?
Que papel as novas tecnologias podem desempenhar na aprendizagem da arte?
Qual a opinião do grupo sobre a importância do programa “Salto para o futuro” na
formação do professor?

Orientar para que dialoguem sobre as questões e que antecipem possíveis
considerações a respeito de cada um dos temas, fazendo o registro escrito de suas ideias
iniciais considerando o que viram até o momento no vídeo, bem como o que imaginam que
será exibido e discutido ainda.
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2º Momento
Continuar a exibição do vídeo “Juraci e os escritores mirins – Florânia – RN” a
partir dos 06’35’’ e prosseguir até o final. Solicitar aos futuros professores que busquem
assistir ao restante do vídeo considerando os aspectos relevantes para o diálogo e discussão
baseados nas questões apresentadas anteriormente (como por exemplo, em 11’41’’, em que
a professora Juraci fala sobre o prazer despertado nos alunos com a leitura e a escrita a
partir do projeto “Poesia na Escola e na Sala de Aula”; ou ainda, em 20’45’’, em que se
aborda o projeto bem sucedido da escola Teônia Amaral, provocando a reflexão sobre a
relação entre o uso das tecnologias da educação e o trabalho artístico, como elementos
propulsores nos processo de aprendizagem dos estudantes.
Após a exibição total do vídeo, é importante que o professor-mediador fomente o
diálogo com o grupo, cuidando para que sejam discutidos e refletidos todos os aspectos
abordados em cada uma das questões, ouvindo atentamente as diferentes opiniões dos
grupos. Nos momentos em que achar pertinente, acionar o vídeo para reforçar e
fundamentar a discussão com o apoio da opinião das especialistas Sheila Campelo,
professora de artes visuais do Instituto de Artes da Universidade de Brasília, e Rosa Helena
Mendonça, supervisora pedagógica do programa “Salto para o Futuro”, do Ministério da
Educação.
3º Momento
Registrar coletivamente uma síntese a respeito das lições aprendidas no diálogo e
reflexão acerca do conhecimento da experiência bem sucedida da escola Teônia Amaral,
potencializadas pela interação com o vídeo. É interessante orientar os alunos, nesse
momento, para que busquem pensar nas lições aprendidas com essa experiência e sintetizálas levando em consideração o seu próprio contexto de aprendizagem e formação docente.
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Aula 04 (08 horas/aula) - Experiências bem sucedidas na escola (Parte II)
Local: Sala de aula e laboratório de informática

1º Momento:
Informar aos futuros professores sobre a importância de conhecer experiências bem
sucedidas de projetos educacionais desenvolvidos em diferentes realidades escolares, com o
intuito de se construir um repertório de saberes acerca da docência a partir de bons modelos
de formação e trabalho. Nesse sentido, propor a leitura de duas reportagens disponíveis no
Portal do Professor que apresentam outras práticas bem sucedidas de trabalho com a poesia
na escola e na sala de aula: “Professora cria blog para trocar experiências sobre literatura
infantil”

(disponível

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/conteudoJornal.html?idConteudo=1449,

em:
acesso

em

15/05/2011) e “Recitais de poesia ajudam a mudar a imagem de escola na Bahia”
(disponível em http://portaldoprofessor.mec.gov.br/conteudoJornal.html?idConteudo=1446,
acesso em 15/05/2011). Solicitar aos alunos que localizem, em cada uma das experiências,
aspectos relevantes para pensar a formulação de um projeto didático que envolva a poesia,
a arte e a tecnologia. Fechar a discussão com uma elaboração coletiva que busque pontuar
os cuidados pedagógicos necessários para o planejamento e desenvolvimento de um projeto
escolar que se pretenda significativo para o processo de ensino e aprendizagem e que, de
fato, alcance o status de uma experiência bem sucedida de formação.

2º Momento:
Acessar a internet para pesquisar links sobre projetos desenvolvidos por escolas em
seus mais diferentes contextos e áreas do conhecimento. Cada grupo escolherá, dentre os
links acessados, dois projetos que possam ser caracterizados como experiências bem
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sucedidas para serem apresentados oralmente a todo o grupo, acompanhados de uma
pequena síntese contendo as informações chaves sobre o projeto em questão. Cuidar para
que os grupos não relatem o mesmo projeto.

3º Momento:
Socialização dos projetos pesquisados por cada grupo para a turma.
Sugestões de links para a elaboração dos projetos:
Leitura e literatura: http://www.crmariocovas.sp.gov.br/lei_l.php?t=001
Jornal de poesia: http://www.revista.agulha.nom.br/poesia.html
Dicas de gravação: http://www.youtube.com/watch?v=FNHMXRKf38Q
Audiovisuais, arte, técnica e linguagem:
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me004748.pdf
Sua escola nossa escola – “Maria Luíza e a Pedagogia de Projetos - Humaita – AM"
http://tvescola.mec.gov.br/index.php?option=com_zoo&view=item&item_id=2088
Portal do Professor: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html
Domínio Público: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.do
Projeto? O que é? Como se faz?:
http://extensao.cederj.edu.br/material_didatico/ied01/arqs/atvf_projetoLea.pdf

Outras fontes de consultas: bibliotecas, videotecas, revistas, jornais, mapas, vídeos, filmes,
rádio, internet, palestras, etc.
Questões para discussão
É possível incentivar nos alunos a imaginação e a criatividade fazendo surgir o talento
literário dos estudantes?
Quais contribuições a relação arte, educação e tecnologia promovem à prática pedagógica?
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