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Gestão da sala de aula:      
construindo caminhos para                                a aprendizagem significativa

www.juliofurtado.com.br
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O estudo da Gestão da Sala de Aula surge da necessidade de organização do trabalho docente, de compreender o que está envolvido na atividade do professor em sala de aula, quais suas dimensões básicas.

Gestão da sala de aula
Gestão da Interação Pessoal

Gestão da Aprendizagem Gestão da conduta
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Gestão da                 Interação Pessoal

O que eu sei sobre eles?
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Interação Pessoal
Cultura

Vínculo afetivo Olhar Inclusivo

Postura apreciativa

Ver o lado positivo potencializa a energia de realização.
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A postura 
apreciativa facilita 
o olhar inclusivo, 

que é a porta para 
a construção de 

vínculos

Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara.
José Saramago
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O professor precisa pegar os olhos dos alunos emprestados. (P. Freire)
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torcer

Amor pedagógico?!
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GESTÃO DA APRENDIZAGEM

A forma de ensinar depende das crenças de quem ensina
• Aprender é processo que ocorre de fora para dentro do indivíduo.
• Aprender ocorre de dentro para fora do indivíduo.
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Aprendizagem

Sentido e significado

Mediação Habilidades ecompetências

Avaliação 

Sentido e Significado • A aprendizagem significativa começa na construção do sentido pessoal que é "ajustado" através da interação social, a caminho da construção do significado.



29/07/2016

10

A negociação de sentidos na construção de significados

Subjetividade

Objetividade

A negociação de sentidos na construção de significados
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As interfaces de aprendizagem

Mediação de conflitos de interesse        
em sala de aula

Interface de aprendiza-gem
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Professor

ConhecimentoAluno

O QUE SIGNIFICA MEDIAR A APRENDIZAGEM?

Mediação Didática
(expõe, contextualiza, define, 

exemplifica, compara, 
associa, justifica, pergunta, 

etc.)

Mediação Relacional
(encoraja, incentiva, desafia, 
supervisiona, apoia, escuta, 

aconselha, etc.) 

Mediação Cognitiva
(traduz, relaciona, memoriza, 

aplica, organiza, etc.)
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Fases da Avaliação da aprendizagem

Constatação Reflexão Decisão/Ação
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Gestão da Conduta

Relação  de Poder

Atitudes docentes
Visão da indisciplina

Autoridade nada tem a ver com autoritarismo; pelo contrário. Autoridade, antes de tudo, é a capacidade de fazer-se autorizado pelo outro, para com ele poder interagir.
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GESTÃO DO PODER

play

Os três tipos de poder segundo     John Galbraith

Poder Condigno
O poder da punição

Poder Compensatório
O poder da troca

Poder 
Condicionado

O poder do convencimento
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• Medo
• Desmotivação
• Deserção
• Transferência
• Enfrentamento

Atitudes docentes

Os estudos sobre Gestão da Sala de Aula (Ott, 1983) revelam que 
professores chegam a desperdiçar mais de 50% do tempo útil de aula 

com aquilo que chamam de “estratégias de sobrevivência”, que vai 
desde o se atrasar na sala dos professores, ir bem devagar para a sala 
de aula, fazer a chamada bem lentamente, terminar a aula um pouco 
antes, tudo para “gastar” o tempo e evitar o conflito. Mas também se 

computa nas estratégias de sobrevivência o tempo que é gasto 
chamando atenção do aluno, dando “sermão” para a classe, dando 

atividade em grupo “só para poder respirar um pouco”, etc. Portanto, 
vale a pena investir tempo e atenção logo no começo do ano!
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Encaminhar é a solução?
• “Eu não posso com você!”
• “Mas tem alguém na escola que pode!”
• “Versão do aluno X  Versão do professor”
• “Viu? Não aconteceu nada.”
• “Ninguém toma uma providência!”

Visão tradicional da indisciplina

Antinatural

Conter:
- Pressa

- Exclusão
- Delação

Ignorar:
- Não ver
- Natural

Violência
Bullying

Incivilidade
Indisciplina

Evitar
- Vigiar 
- Regras
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Visão construtiva da indisciplina

Oportunidade
Pistas

Recurso

Autonomia

Planejamento
Desenvolver
habilidades socioemocionais

Participação:
Assembleias

Círculos restaurativos

Aprendizagem

O CASO DE GAUSS
 Somar todos os números de 1 a 100.

… 100 + 1 = 101
… 99 + 2 = 101
… 98 + 3 = 101
… 97 + 4 + 101

 101 x 50 = 5050
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PLAY
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www.juliofurtado.com.br


