Sua Escola, Nossa Escola
Episódio: “Maria Luiza e a Pedagogia de Projetos– Humaitá – AM”

Resumo
A série Sua Escola, Nossa Escola mostra, em seus programas, experiências com o uso das
novas tecnologias nos processos pedagógicos, relatando ações desenvolvidas nas escolas
públicas do Brasil. No episódio “Maria Luiza e a pedagogia de projetos”, a equipe da série
visita Humaitá, no estado do Amazonas. Na cidade, os problemas sociais se agravaram
bastante nos últimos anos e isso refletiu profundamente no cotidiano da Escola Governador
Plínio Ramos Coelho. A gestora Maria Luiza reuniu a comunidade escolar para que
coletivamente buscassem soluções para o problema da evasão escolar. No estúdio, Lúcia
Helena Alvarez Leite, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de
Minas Gerais, debate o tema.

Palavras-chave
Sua escola, nossa escola, Humaitá, pedagogia de projetos, problemas sociais, formação de
professores.

Nível de ensino
Formação de professores.
Esse vídeo tem como característica o potencial de ser utilizado em cursos de formação
inicial de professores do Ensino Fundamental.
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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.

Modalidade
Formação inicial de professores.

Disciplinas relacionadas
Artes, Ciências Naturais, Geografia, História, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira,
Matemática, Pluralidade Cultural, Ética.

Aspectos relevantes do vídeo
O programa apresenta a Pedagogia de Projetos como possibilidade de minimizar
problemas sociais inerentes à realidade escolar.
Outro aspecto relevante é a articulação entre os vários espaços de conhecimento,
alternando momentos de construção da pesquisa por meio da videoteca, da biblioteca, da
sala de aula e o envolvimento de toda a comunidade escolar no processo de
desenvolvimento do projeto.

Duração da atividade
Duração de 6 a 8 aulas de, aproximadamente, 4 horas cada uma.

O que o aluno/professor poderá aprender com esta aula
Identificar problemas sociais que refletem no cotidiano escolar.
Vivenciar, em grupo, a elaboração e aplicação de projetos de trabalho, numa perspectiva de
construção coletiva, baseados na Pedagogia de Projetos.
Refletir sobre Pedagogia de Projeto e sua relevância no processo de ensino-aprendizagem.
Usar a tecnologia como ferramenta para pesquisar, organizar, avaliar, fazer comparações e
comunicar as informações e conhecimentos sob diferentes linguagens.
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Conhecer e valorizar a importância de relações de cooperação mútua, a construção de
conhecimentos de forma colaborativa e a divisão de responsabilidades, respeitando e
valorizando as diferentes opiniões.
Usar a linguagem para melhorar a qualidade das relações pessoais, sendo capaz de
expressar sentimentos, experiências, ideias e opiniões, bem como de acolher, interpretar e
considerar as diferentes opiniões, contrapondo-as quando necessário.
Produzir textos verbais, não verbais, coesos e coerentes para comunicar-se e expressar-se
por diferentes linguagens.
Desenvolver o hábito de leitura.

Conhecimentos prévios que devem ser trabalhados pelo professor com o
aluno
Iniciação à pesquisa e aprendizagem por projetos.
Domínio básico da tecnologia.

Estratégias e recursos da aula/descrição das atividades
Recursos:
Câmera fotográfica, sala de aula virtual, scanner, computador, internet, laboratório de
informática, quadro, biblioteca, materiais diversos.
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Descrição das atividades

Etapa 1 (4 horas/aula) – Introdução

1º momento: Apresentação do ambiente virtual de aprendizagem
Local: Laboratório de Informática
Visita ao Laboratório de Informática para apresentação aos estudantes (futuros
professores) e conhecimento do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Realizar
cadastramento dos estudantes na sala de aula virtual. Mostrar como usar o material
disponível, como enviar atividades, como usar as ferramentas disponíveis no AVA, como
participar dos fóruns, do chat. Esse momento será destinado a uma rápida capacitação dos
estudantes para o uso das tecnologias necessárias a serem utilizadas no momento que
estiverem à distância. Essa sugestão de situação didática exige que os professores sejam
anteriormente capacitados para fazer esse trabalho com os alunos.

2º momento: Orientação sobre como pesquisar na internet
O segundo momento deve ser para fazer orientação sobre como pesquisar na
internet e como encontrar materiais significativos para a área de conhecimento que se irá
trabalhar, aprendendo a distinguir informações relevantes de informações sem referência.
Segundo Moran (2007), esse momento de ensinar os alunos a pesquisarem na web
favorece os alunos na realização das atividades virtuais, dando-lhes segurança tanto na
pesquisa individual como grupal durante a fase de desenvolvimento da pesquisa pela
webquest. Todas as atividades a serem seguidas se darão mediante a utilização da
ferramenta Webquest: http://www.vivenciapedagogica.com.br/wq
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3º Momento- Pesquisa orientada pela Webquest
Local: Laboratório de Informática
Disponibilizar a webquest na sala de aula virtual para os estudantes se organizarem
segundo as orientações propostas para realização das atividades. Segue na íntegra sugestão
de proposta de pesquisa utilizando-se da ferramenta webquest.

Proposta
Queridos estudantes/pesquisadores:
A cada dia os problemas sociais se agravam e tem refletido no cotidiano escolar.
Nesse sentido, convido todos vocês a assistirem ao vídeo Sua escola, nossa escola - Maria
Luíza e a pedagogia de projetos - Humaitá – AM. Duração de 26 minutos. Disponível em
http://tvescola.mec.gov.br/index.php?option=com_zoo&view=item&item_id=2088.

Para

fomentar nossas discussões, realizaremos uma conversa dialogada em interação com as
opiniões dos especialistas que aparecem no vídeo.

Tarefa
Após assistir ao vídeo em diálogo com os colegas e especialistas, será a sua vez de
imaginar que é um professor pesquisador preocupado com os problemas sociais da
comunidade escolar, ávido por encontrar soluções que possam minimizá-los em favor do
desenvolvimento da própria escola e da comunidade. Para tanto, tome como aspectos para
refletir as seguintes questões: Que problemas sociais são possíveis pontuar e que afetam
diretamente a comunidade escolar? É possível investir em uma ação para minimizar a
atual realidade?
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Etapa 2 (4 horas/aula) – Exibição do vídeo e discussão dos aspectos
relevantes

1º Momento – Exibição do vídeo (26 minutos)
Local: Auditório, sala de multimeios
Exibição do vídeo intitulado: Sua escola, nossa escola - Maria Luíza e a pedagogia
de

projetos

-

Humaita

–

AM,

disponível

no

portal

da

TV

Escola.

http://tvescola.mec.gov.br/index.php?option=com_zoo&view=item&item_id=2088
Sugere-se que o professor exiba o vídeo em partes e que realize algumas paradas
para aprofundamento dos fragmentos relevantes e, sempre que necessário, retome o vídeo
para não fugir dos objetivos propostos. Ou seja, a discussão dialogada com a turma sobre o
vídeo deverá ser alternada entre vídeo e opinião da turma na seguinte sequência didática:
1ª Parada (0’55’)– Exibir a introdução do episódio “Maria Luíza e a pedagogia de
projetos - Humaita – AM” da série Sua escola, nossa escola, e, antes de entrarem em
contato com as ações desenvolvidas na Escola Governador Plínio Ramos Coelho, lançar
algumas perguntas mediadoras e escutar atentamente as diferentes opiniões dos estudantes.
Sugestão de perguntas mediadoras:
Bloco 1
Vocês sabem me dizer o que é projeto?
O que é projeto de pesquisa? E pedagogia de projetos? E projeto de vida? Você tem um?
Qual é o seu projeto de vida?
Em sua opinião, qual a importância de se trabalhar com projeto?
Durante as discussões, podem surgir outras perguntas, por isso é importante que o professor
mediador tenha em mãos um caderno de registro para realizar anotações emergentes.
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2ª Parada (exibir do tempo 0’55’ até o final) – Fala mestre! - Após ouvir a opinião
dos estudantes professores a respeito das perguntas mediadoras propostas, exibir o vídeo
para a turma ouvir a opinião da especialista Maria Luíza e da especialista Lúcia Helena.
3ª Parada (45 minutos) - Retomada da discussão, buscando integrar os diferentes
olhares, dialogando com as opiniões dos especialistas, a partir de um segundo bloco de
perguntas mediadoras proposto abaixo.
Bloco 2
Considerando o exemplo de Humaitá, como podemos sensibilizar a comunidade para uma
ação baseada na construção de redes sociais? É possível?
Quais os problemas sociais que tem refletido profundamente no nosso cotidiano escolar?
De que modo podemos identificar os problemas sociais que têm afetado nossa comunidade
escolar?
O que vocês pensam sobre a opinião dos especialistas que abordam essa temática?
Como podemos fazer uso da Pedagogia de Projetos em nosso processo de construção de
conhecimentos partindo-se da pesquisa? É possível?
Você já se utilizou da Pedagogia de Projetos? A pedagogia de projetos pode facilitar na
aprendizagem e na construção de conhecimentos?
Suscitar essas reflexões buscando o diálogo entre as contribuições do episódio
“Maria Luíza e a pedagogia de projetos - Humaita – AM” e o contexto escolar vivenciado
pelos futuros professores.

2º Momento – Registro reflexivo em grupo
Local: Sala de aula
Registro em grupo da síntese da discussão realizada, abordando os pontos relevantes
que emergiram durante a exibição do vídeo e as reflexões suscitadas. Elaboração, em
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grupo, de uma pergunta problematizadora para ser publicada no fórum de discussão “Sua
escola, nossa escola - Maria Luíza e a pedagogia de projetos - Humaitá – AM. Esse fórum
deverá ser aberto pelo professor na sala de aula virtual do curso a ser disponibilizado para
continuidade dos diálogos iniciados no auditório/sala de multimeios.
Socialização das sínteses e da pergunta problematizadora feita pelos grupos.
Disponibilizar os registros reflexivos depois de corrigidos pelo professor no diário
de bordo da sala de aula virtual da turma.

Etapa 3 e 4 ( 8 horas/aula) – Iniciação a pesquisa e investigação
Local: Sala de aula

1º Momento
Elaboração do instrumento de coleta de dados com base nas perguntas
problematizadoras feitas pelo grupo.

2º Momento
Entrevista com o diretor da escola e com a comunidade (pais, professores e alunos)
da instituição de ensino escolhida para o desenvolvimento do projeto. Por se tratar de
estudantes de cursos de Pedagogia e Licenciaturas, seria interessante que esse trabalho
ocorresse em parceria com a disciplina de Estágio Supervisionado.

3º Momento
Organização do projeto com base nas informações obtidas nas entrevistas e
observações realizadas acerca da instituição escolhida como foco de investigação.
Organização do projeto e busca de soluções.
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Dividir a turma em 5 grupos para elaboração de possíveis estratégias de ação para
sensibilização e socialização; discussão com os profissionais da escola sobre os problemas
sociais emergentes na instituição; busca de parcerias e construção de redes sociais para
minimizar os problemas levantados.

4º Momento
Pesquisa sobre a realidade escolar (contexto em que se situa a escola) por meio da
análise da proposta do Projeto Pedagógico da instituição de ensino e das entrevistas
realizadas com a diretora e comunidade escolar. Apresentar o registro da pesquisa em
forma de relatório. Cada grupo deverá criar um blog para divulgação da pesquisa realizada,
com a devida autorização da escola para tal.
Durante o desenvolvimento do projeto de pesquisa, selecionar imagens na internet,
tirar fotos para publicação no blog. Registrar com fotos, vídeos e depoimentos todo o
processo de construção do projeto pela turma. Cada grupo deve criar seus próprios vídeos,
podcasts sobre a temática em estudo. Evitar utilizar vídeos, power point prontos,
disponibilizados na internet. Quanto maior a autoria, melhor será o trabalho. Publicar no
blog enquetes ou questões interessantes que possibilitem aos leitores do blog participarem,
fomentando a discussão sobre o tema que estão desenvolvendo. Envolver toda a
comunidade escolar (pais, professores, direção e estudantes).

Onde realizar a pesquisa? Sugestão de links

Sua escola, nossa escola - Maria Luíza e a Pedagogia de Projetos - Humaitá - AM
http://tvescola.mec.gov.br/index.php?option=com_zoo&view=item&item_id=2088
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Portal do Professor.
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html

Domínio Público
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.do

História
http://www.historiadobrasil.com.br/

Biblioteca virtual do estudante de língua portuguesa
http://futuro.usp.br/portal/website.ef;jsessionid=F863BD67111AEEFA59135D0E64B7D2
A5

Webquest - Aprendendo na internet
http://web.archive.org/web/20070912194158/http://webquest.futuro.usp.br/index.html

Portal IBGE
http://www.ibge.gov.br/home

Trabalhando com projetos
http://www.udemo.org.br/RevistaPP_03_03Organizacao.htm

Projeto? O que é? Como se faz?
http://extensao.cederj.edu.br/material_didatico/ied01/arqs/atvf_projetoLea.pdf
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Sua escola, nossa escola – as novas tecnologias em sala de aula.
http://tvescola.mec.gov.br/index.php?option=com_zoo&view=item&item_id=3674

Um método para o ensino fundamental: o projeto.
http://www.artenaescola.org.br/livros_detalhe.php?livro=96

Jornais online do Brasil e exterior
http://www.ejornais.com.br/

Academia Brasileira de Letras
http://www.academia.org.br/

Etapa 5 e 6 ( 8 horas/aula) – Sistematização e Divulgação
Local: Auditório, Salas de aula.

Fase da Culminância das pesquisas (Envolver toda a comunidade escolar)
Exposição das pesquisas realizadas pelos grupos. Os resultados das pesquisas
realizadas serão compartilhados oralmente, mediante exposição da temática, por cada um
dos integrantes do grupo, com entrega de folders ou de folhetos produzidos pelos grupos,
power point, banners, blog, teatros, tudo o que foi produzido pelos grupos durante a
pesquisa. Serão apresentados todos os pontos relevantes vividos por cada grupo durante o
processo da pesquisa.
Após a apresentação dos resultados das pesquisas pelos grupos, disponibilizar
tempo para apreciação, ou seja, avaliação e auto-avaliação sobre a exposição dos trabalhos,
tanto por parte dos grupos, como por parte do professor mediador e dos próprios colegas da
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turma. Esse momento é importante para a melhoria dos futuros desafios vividos. Após a
exposição, solicitar ao grupo que disponibilize todo o material produzido na sala de aula
virtual, em fórum específico e os links para acesso aos blogs sobre os projetos de pesquisa.

Questões para discussão
Após vivenciar os projetos de pesquisa, qual a sua opinião sobre a proposta de
aprendizagem e solução de problemas por meio da Pedagogia de Projetos?
Quais os impactos trazidos à comunidade escolar?
Foi possível sensibilizar de algum modo os profissionais e a comunidade, a partir dessa
experiência?
É possível investir na construção de redes sociais? Quais as contribuições e quais as
dificuldades?
Qual a importância de se trabalhar com projeto?
A Pedagogia de Projetos pode facilitar a aprendizagem e a construção de conhecimentos
dos estudantes?
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