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Apresentação

     O Livro Docente em Formação: uma experiência teórico-prática, é o produto de
ações formativas do Programa Especial de Graduação de Formação de Professores –
PEG, vinculado ao Centro de Educação, da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM). Um recorte da disciplina de Estágio Supervisionado II, sob orientação da Profª
Drª Karla Marques da Rocha, constitui o espaço dessa vivência. As mestrandas e
docentes orientadas Mariana Dalcin Ferreira e Jaqueline Sabrini Carvalho Cunha,
responsáveis pela criação e (re)criação deste produto em Rede, potencializaram a
proposta de Aprender a Ser, Aprender a Fazer.
     Os autores, oriundos de diferentes áreas, ressignificaram o todo a partir das partes,
que, de uma maneira ou de outra, refletem as vivências de caminhos acadêmicos. Esta
obra apresenta uma compilação das atividades que foram desenvolvidas ao longo do
segundo semestre de 2019 e primeiro de 2020, portanto, registra as experiências da
atividade Docente em Formação realizada de forma presencial e remota. 
    Os Estágios Supervisionados de Ensino oferecem aos profissionais em processo de
formação, e aos que já atuam na educação, espaços de ações para implementar, criar,
experimentar, investigar e sonhar com realizações. 
   As mudanças nas práticas educativas buscam, constantemente, articulações
estruturais nos processos de ensino-aprendizagem, nas propostas curriculares e na
formação de profissionais. Passou-se a refletir sobre a formação do profissional, ou seja,
como ele vem sendo preparado para enfrentar os desafios do mundo do trabalho. 
   Essas mudanças geram necessidades formativas e, na tentativa de atender a
demanda, o Programa Especial de Formação de Professores para a Educação
Profissional (PEG), do Centro de Educação - Universidade Federal de Santa Maria,
acolhe bacharéis que estão em busca de formação pedagógica para atuarem na
educação profissional de nível básico, nas áreas de origem. 
     O Curso, de acordo com a sua proposta, contribui como agente de inovação dos
processos educativos, incentivando e integrando métodos e metodologias que podem
potencializar a educação formal e não formal. 
      Tendo como pressuposto o início desta caminhada docente, em que a inserção na
sala de aula é construída através de diferentes trilhas, este livro apresenta o produto e o
reflexo da atividade “Docente em Formação”, uma das propostas avaliativas de duas
turmas da disciplina de Estágio Supervisionado de Ensino II – ministrada pela Profa. Karla
Marques da Rocha, no segundo semestre de 2019 e primeiro de 2020. 



          
     O desenvolvimento e implementação de uma aula ministrada ao grupo de colegas,
de forma presencial e remota, buscou instigar transformações na prática pedagógica,
a partir do uso de metodologias ativas. 
     Embora este produto não apresente todos os trabalhos produzidos no curso, os aqui
representados refletem, de uma forma ou de outra, as contribuições de todo o corpo
docente, que ao entrelaçarem-se através de diferentes ramos do conhecimento,
convergem em pontos comuns. 
    A preocupação em qualificar os processos da docência, caracteriza-se como sendo
a nossa principal meta. Docente em Formação é, portanto, a nossa identidade, título
que nos nomeia como seres inacabados, na busca de constantes lapidações e,
consequentemente, mudanças pessoais e profissionais. Ministrar uma aula exige
separar e trabalhar as partes do todo. Depois juntá-las, já recriadas, para produzir
uma nova configuração, cheia de subjetividades que refletem não apenas Planos de
Ensino e Planejamentos de Aula, mas as experiências tácitas adquiridas ao longo de
sucessivas Implementações de Planos de Ação para atender as especificidades que a
vida contemporânea instiga. Portanto, planejamentos, implementações, reflexões de
sequências didáticas em diferentes áreas, perpassam pelos meandros dos signos e
símbolos das palavras, aqui, representadas, ilustradas e lustradas.
   A união das estratégias, técnicas e tecnológicas advindas de contextos inter e
transdisciplinares foram lançadas nas caves do Canva e ressignificaram ideias,
emoções, sentimentos, reflexões que ao solidificarem estas vinte e seis (26) partes,
agora, transformam-se nesta produção.
   Os relatos pontuados refletem especificidades das áreas da Administração,
Agronomia, Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, Direito, Engenharia Agrícola,
Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia
Elétrica, Engenharia Florestal, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Sistemas de
Informação, Tecnólogo em Geoprocessamento e Zootecnia.
    Destaca-se, por fim, a integração de conhecimentos, habilidades, atitudes, oriundas
de diferentes formações, mas que ao encontrarem-se, conseguem ressignificar
caminhos pessoais e profissionais.
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Prefácio

Docente em Formação: da forma a ação

    Meu relato como docente.
   Fui “convocada” pela Jaqueline e Mariana a escrever umas palavras sobre a minha
visão desta experiência “docente em Formação”.
    Então, o primeiro problema surgiu: a falta de inspiração.
  Vocês já me escutaram dizendo que o Ser Humano é multidimensional, ou seja,
trazemos para o nosso linguajar o que está dentro do coração. Nem sempre estamos
com vontade, motivação para fazermos o que, realmente, precisa ser feito. Não
porque não apreciamos, porque o outro não nos é caro, mas porque sofremos a
influência das nossas emoções e ações. Quem sabe o segredo seja entender que o
compromisso com a profissão pode transformar a falta de inspiração em doação.
   Mesmo tendo essa visão, me pego pensando em como escrever, no papel de uma
professora formadora, quando busco uma nova configuração, gerada por um espaço
faltante que foi criado pelo encerramento das etapas de uma vida. Como explicar
para vocês que os sentimentos angustiantes, doloridos, geram emoções que, por sua
vez, geram palavras e essas palavras podem ser pontos de partida para o pensar do
outro, que, provavelmente, vai interagir como um sujeito respondente que nem sempre
compreende o significado da chegada do ponto final de uma presencialidade? Como
ter vontade de falar da experiência de formador se me sinto, constantemente,
mudando de forma e de ação? Como falar de uma metodologia, se estou, momento a
momento, experimentando novos caminhos pessoais e profissionais? Como saber
compartilhar em momentos que a falta restringe as energias da troca, da colaboração,
interação?
   Acredito não haver respostas para “como”, “quando”, “onde”. Sentir, vivenciar,
experimentar é a minha escolha, sugiro que seja a nossa escolha, colegas. Planejar,
implementar, refletir, analisar, replanejar ajustes imperceptíveis aos olhares, mas
significativos na essência daquele que está no ato e não apenas em potência pode ser
o chão das trilhas de uma profissão. A vida também nos mostra a importância da
capacidade de mudar, bruscamente, as ações mesmo depois de todo o planejamento
ter sido feito. Quando menos se espera cai um “.” e precisamos nos autoproduzir para
dar conta dos novos acoplamentos. Então, buscamos conseguir ganhar força, coragem



Termino, dedicando essas palavras carinhosas e 
recheadas de uma especial emoção à minha mãe Aury  , 

autora e coautora das minhas Formas e Ações.

 Karla Marques da Rocha

e confiança com cada experiência em que, realmente, nos detemos para enfrentar o
medo frente a frente. Dessa forma, podemos dizer a nós mesmos: sobrevivemos a essa
situação, podemos até tentar aguentar a próxima coisa que acontecer. Então, de
passinho em passinho, fazemos aquilo que pensamos não poder fazer. Experiência é
isso, são acúmulos de diferentes passos, tanto para frente como para trás, para todas
as direções que, geralmente, convergem para uma postura que, quiçá, nos identifique.
    A ideia desta atividade Docente em Formação surgiu para transformar as minhas
aulas da disciplina de Estágio Supervisionado de Ensino II em algo produtivo,
prazeroso e construtivo, já que eu andava desgostosa com meus próprios
planejamentos. Então, fui experimentando, mexendo e misturando para dar um novo
sabor ao saber. Consultando meus mestres - meus alunos/vocês, fui aprimorando e
construindo uma espécie de confiança nas minhas propostas metodológicas, pois os
feedbacks que chegavam me motivavam e me deixavam mais ativa, flexível, eclética.
    Essa é a visão que tenho da experiência Docente em Formação - proposta de
atividade para compor um conteúdo curricular. É tentando descobrir formas de ação
que conseguimos unir o Ser com o Fazer, emergindo e emoldurando, devagarinho, as
atividades que nos realizam e nos fazem perceber se, realmente, estamos fazendo o
que viemos para fazer nesta vida, nesta profissão.
    Quem sabe não seja esta a mensagem que quero deixar: a que somos todos Seres
em FormAção e, portanto, embora saibamos o nosso papel de educador(a),
aprendemos a não querer ter toda a competência, sabedoria, habilidade,
responsabilidade pelo processo de ensinar e aprender. Aprendemos, portanto, que as
contribuições que as experiências nos trazem são bênçãos que nos motivam a seguir
nos mexendo, nos reinventando, nos autoproduzindo.
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De portfólio-revista a livro: olhares sobre a
experiência Docente em Formação

A experiência “Docente em Formação” sob o olhar da Professora 
 Orientadora

   Este relato conta o percurso do caminho da construção deste livro.
   Tentamos fazer uma retrospectiva na linha do tempo e percebemos que este
manuscrito teve sua semente plantada no primeiro semestre de 2019, na
disciplina de Metodologia do Ensino para a Educação Profissional, do Programa
Especial de Graduação de Formação de Professores para a Educação
Profissional - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A disciplina foi
ministrada por mim, Karla e tendo como discentes, muitos dos nossos autores,
sendo que duas delas, a Jaqueline e Mariana, tornaram-se também
organizadoras desta produção.
 A proposta da disciplina baseava-se em abordar diferentes
estratégias/metodologias de ensino-aprendizagem durante o semestre e como
produto final os estudantes deveriam elaborar um portfólio. Combinamos que o
trabalho seria em grupos, com a liberdade de criação, desde que a temática
fosse sobre as lembranças mais significativas de todas as disciplinas do
semestre, que no caso, era o primeiro dos três períodos que constituem o curso.
  Os estudantes uniram-se, organizaram-se, e a partir de abordagens
conceituais sobre as temáticas, começaram a interagir, refletir, criar e recriar, o
que resultou trabalhos excelentes, produções que validaram os diálogos
realizados durante o desenvolvimento dos conteúdos.
   Um dos grupos produziu um Portfólio no formato de uma revista digital. O
grupo era composto por quatro profissionais de áreas diferentes, entre elas uma
design gráfica, o que instigou a elaboração da revista. Apresentaram o produto
na versão on-line e também três exemplares impressos, uma vez que uma outra
integrante tinha experiência com editoração. A Figura 1 ilustra o primeiro ponto
da trilha, a origem desta engajada produção, que no segundo semestre de 2019
foi apresentada na 34ª Jornada Acadêmica Integrada/JAI, da UFSM. A partir
disso, ajeitamos aqui e alí e o produto gerou um artigo aprovado para o XXVII
Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias da Educação (CINTED), na UFRGS,
também em 2019, tornando-se, assim, mais um dos caminhos trilhados.
  Os meandros da trilha foram emergindo e se fazendo presentes,
consolidando-se através dos desafios e muitas possibilidades, pois o primeiro
semestre de 2020, marcado pelo Ensino Remoto,, trouxe a necessidade de
adaptações, criações, (re)criações e ressignificações da prática pedagógica
para formar, com qualidade, os dodiscentes (discentes em docentes),
parafraseando Freire (2019). Embora já mencionada esta parte do percurso,
não é desnecessário repetir os fatos para juntar, mentalmente, as partes do
todo e entender a sua origem. Portanto, o todo que é representado por este e-
book, representa a construção e ressignificação de todas as partes, iniciada no
primeiro semestre de curso da maioria das alunas e dos alunos e findada no
terceiro e último semestre do PEG.
  Nos meados dos caminhos profissionais, ingressam no mestrado em
Tecnologias Educacionais em Rede, como minhas orientandas, a Jaqueline e a
Mariana que ao serem minhas docentes orientadas e participarem do Edital
FIEN (Fundo de Incentivo ao Ensino), empenharam-se para a organização desta
significativa e afetuosa publicação.
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Especial de Graduação de Formação de Professores para a Educação
Profissional - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A disciplina foi
ministrada por mim, Karla e tendo como discentes, muitos dos nossos autores,
sendo que duas delas, a Jaqueline e Mariana, tornaram-se também
organizadoras desta produção.
 A proposta da disciplina baseava-se em abordar diferentes
estratégias/metodologias de ensino-aprendizagem durante o semestre e como
produto final os estudantes deveriam elaborar um portfólio. Combinamos que o
trabalho seria em grupos, com a liberdade de criação, desde que a temática
fosse sobre as lembranças mais significativas de todas as disciplinas do
semestre, que no caso, era o primeiro dos três períodos que constituem o curso.
  Os estudantes uniram-se, organizaram-se, e a partir de abordagens
conceituais sobre as temáticas, começaram a interagir, refletir, criar e recriar, o
que resultou trabalhos excelentes, produções que validaram os diálogos
realizados durante o desenvolvimento dos conteúdos.
   Um dos grupos produziu um Portfólio no formato de uma revista digital. O
grupo era composto por quatro profissionais de áreas diferentes, entre elas uma
design gráfica, o que instigou a elaboração da revista. Apresentaram o produto
na versão on-line e também três exemplares impressos, uma vez que uma outra
integrante tinha experiência com editoração. A Figura 1 ilustra o primeiro ponto
da trilha, a origem desta engajada produção, que no segundo semestre de 2019
foi apresentada na 34ª Jornada Acadêmica Integrada/JAI, da UFSM. A partir
disso, ajeitamos aqui e alí e o produto gerou um artigo aprovado para o XXVII
Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias da Educação (CINTED), na UFRGS,
também em 2019, tornando-se, assim, mais um dos caminhos trilhados.
  Os meandros da trilha foram emergindo e se fazendo presentes,
consolidando-se através dos desafios e muitas possibilidades, pois o primeiro
semestre de 2020, marcado pelo Ensino Remoto,, trouxe a necessidade de
adaptações, criações, (re)criações e ressignificações da prática pedagógica
para formar, com qualidade, os dodiscentes (discentes em docentes),
parafraseando Freire (2019). Embora já mencionada esta parte do percurso,
não é desnecessário repetir os fatos para juntar, mentalmente, as partes do
todo e entender a sua origem. Portanto, o todo que é representado por este e-
book, representa a construção e ressignificação de todas as partes, iniciada no
primeiro semestre de curso da maioria das alunas e dos alunos e findada no
terceiro e último semestre do PEG.
  Nos meados dos caminhos profissionais, ingressam no mestrado em
Tecnologias Educacionais em Rede, como minhas orientandas, a Jaqueline e a
Mariana que ao serem minhas docentes orientadas e participarem do Edital
FIEN (Fundo de Incentivo ao Ensino), empenharam-se para a organização desta
significativa e afetuosa publicação.
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   A princípio, a produção iria ser apenas da disciplina de Estágio Supervisionado de Ensino II (ESE II), pois foi para esse componente
curricular que criei a atividade chamada Docente em Formação, no entanto, a ideia de livro foi consolidando-se, a motivação foi nos
invadindo e a possibilidade de convidar os estagiários que haviam cursado esta mesma disciplina no semestre anterior, foi sendo
articulada e costurada. Nas nossas conversas pipocavam o desejo de fazer uma produção com maior abrangência, pois além da
possibilidade de uma publicação mais diversificada, seria uma inovação de saberes e sabores, já que a semente da mistura das
experiências presenciais e remotas já estava sendo fecundada. Para nós, Docentes em Formação, o ensino híbrido já nos era familiar e
nem sabíamos...rs. 
   Então, foi admirando cada saber dos 25 participantes que emergiu a criação personalizada no software Canva, competência da
Jaqueline e da Mariana. Como somos todos docentes em formação, a minha falta de habilidade na ferramenta pode ser publicamente
compartilhada. Ufa, que maravilha essa mudança de paradigma… Desejo que não seja uma desculpa para minhas novas e constantes
atualizações, necessárias ao mundo do trabalho.
   Foi um período muito empolgante, pois as duas me puxavam, me motivavam, colocavam pilha… nossas seis pupilas brilhavam tanto
com a ideia que davam conta de iluminar os breos das tristezas que a pandemia povoava. Não mais nos deslocávamos pelas faixas
nova e velha que une o Campus Sede da UFSM ao centro da cidade, mas criávamos e trilhávamos milhares de quilômetros de letrilhas
geradas pela interação e interatividade que nossas redes de conversação online potencializavam. Realmente foi um período escuro,
mas também com brechas sendo abertas para receber a luz das boas energias. Criamos e recriamos muitas coisas, a autoprodução foi
a principal.
   Então, a partir de um modelo que eu já tinha estruturado para outras ações, ajustamos, lapidamos e solicitamos aos interessados que
contassem a sua experiência sobre a atividade do ESE II nos moldes compartilhados. Sempre que se procura escrever uma história puxo
o elástico encolhido da memória e naquelas nervurinhas flexíveis encontrei três revistas já organizadas por mim, porém para uma outra
disciplina que eu ministrava - Práticas de Investigação. Organizei e estruturei todas as três revistas com artigos, mas nunca divulguei,
nem registrei, e tampouco editorei. Porque? Desculpem-me não saciar a curiosidade, mas temos limites de laudas para esse texto…rs.
   Apenas tive vontade de deixar registrado que a revista Docente em Formação é um sonho antigo, mas só agora consolidado. É
aquela velha frase, que eu Karla, às vezes me esqueço: se uma decisão não é seguida por uma ação, em última análise, essa decisão é
inútil.
Deixando os macro estreveiros e detendo-se no micro contexto desta publicação, cabe contar para os colegas autores as inúmeras
imagens pesquisadas, escolhidas com dedicação e reflexão para combinar com o carinho que temos por cada um de vocês, estimados
autores.

Fonte: acervo das autoras

  A experiência “Docente em Formação” sob o olhar da Docência Orientada
 
   Quando ingressamos no Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais em
Rede, da UFSM, em 2019, nós, Jaqueline e Mariana, não imaginávamos que o novo desafio
acadêmico nos traria tantas oportunidades importantes e, mais que isso, uma parceria tão
especial entre nós e nossa orientadora Karla. Nos últimos anos, vários foram os projetos
que nós três realizamos juntas e, a construção deste livro, certamente, está no rol dos mais
importantes e desafiadores deste período. 
   Em meio a pandemia, entre o cursar de uma e outra disciplina do Programa de Pós-
Graduação em Tecnologias Educacionais em Rede (PPGTER) da UFSM, encaramos o
desafio de nos tornar docentes orientadas no PEG, em disciplina ministrada pela
professora Karla. Para nós, que fomos estudantes deste curso, foi uma honra imensa
contribuir com a formação de novos professores da educação profissional. 
   Nosso desejo, na docência orientada, era proporcionar aos estudantes experiências
significativas de aprendizagem, ao mesmo tempo que nos desenvolvíamos como docentes
do ensino superior. Com recursos oriundos do Fundo de Incentivo ao Ensino (FIEn), foi
possível colocar em prática o que estávamos planejando, e concretizar a construção de
uma revista que, posteriormente, foi transformada neste livro.

   Todas as etapas do processo foram de muito aprendizado, desde o planejamento dos encontros on-line até a diagramação da versão
final do livro. Durante todo o período, nossas conversas e interação com os estudantes foram feitas de forma remota, respeitando as
diretrizes impostas pela pandemia. Neste (estranho) contexto, tivemos que aprender muito… aprender a conviver com a nova realidade e
aprender a construir uma revista (que tão logo se transformaria em livro). Nunca tínhamos organizado uma obra neste formato, então,
junto da professora Karla, buscamos referências, ideias, imagens, conversamos muito com os estudantes que participaram desta
produção, fizemos ajustes… e ajustes… e mais ajustes… até que chegamos em uma versão “final” (que, na verdade, ainda não era a final,
pois sabemos que os reflexos dela terão impacto contínuo nas nossas trajetórias).
   Foram horas de envolvimento com a produção e diagramação, e hoje estamos felizes com a conclusão deste projeto, que durante meses
esteve na pauta de nossas conversas. Sabemos que esta não é a produção perfeita (e nem tínhamos esta pretensão), mas, podemos
garantir que foi construída com muita dedicação por nós e por cada um dos autores envolvidos.

“A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem!”
Paulo Freire, 1983

 
Com amor, Karla, Jaqueline e Mariana.
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    Minhas experiências com as disciplinas de Estágios Supervisionados iniciaram em agosto de 2010,
juntamente com o meu ingresso na UFSM e no Programa Especial de Graduação de Formação de
Professores para a Educação Profissional (PEG).
     A grade curricular do PEG é constituída por três estágios, possibilitando o conhecimento, a vivência
dos espaços profissionais que a docência na Educação Profissional abrange. Como a duração do curso
é de três semestres, o acadêmico estagia desde o primeiro semestre.
   Iniciei ministrando a disciplina de Estágio Supervisionado de Ensino I (ESE), que baseia-se nos
conhecimentos teóricos referentes a prática pedagógica, habilidade, atitudes e competências em
situações de ensino. Depois trabalhei com o ESE III (Docência Orientada) e por último e,
concomitantemente, no ESE II (conhecimentos teórico-práticos referentes à construção dos saberes
docentes e organização didático-pedagógica do ensino-aprendizagem). Com essas duas últimas,
trabalho atualmente.
     Enfrentei e enfrento o desafio de lecionar o ESE II e III consciente que é um verdadeiro laboratório de
ensino-aprendizagem. Fui aprendendo, ensinando, reaprendendo, experimentando diferentes
planejamentos até encontrar as metodologias que me permitem um acoplamento. Menciono a palavra
acoplamento pensando no estimado Humberto Maturana, que ao criar seu conceito, reflete que
acoplamento estrutural é a “correspondência espaço-temporal efetiva entre as mudanças de estado do
organismo e as mudanças de estado do meio, enquanto o sistema permanece se auto-produzindo”
(MATURANA, 2002, p. 142).
     Desta forma fui adaptando-me, mudando minhas ações metodológicas a partir de acoplamentos
com os espaços, com os organismos vivos, a partir de reflexões geradas pelas implementações dos
planejamentos para as disciplinas. 
     Pensei em descrever as atividades que realizamos durantes os semestres, explicar cada uma delas,
mas não me satisfaria escolher esse caminho. Sinto vontade de “dar voltas” com as observações a partir
de uma outra posição, aquela que, ao meu ver, transcende os conteúdos pontuais e me projeta para a
essência dos processos educativos. Aquele olhar que, muitas vezes, fica sem registros, mas que aduba
as terras férteis dos acoplamentos. O olhar que consegue sentir o Sistema deslizando no Meio e vice-
versa. 
     Nesta coreografia, percebo que o sistema (eu/nós – como indivíduos) e meio (UFSM, PEG, turmas
como um coletivo social, espaços presenciais e virtuais) a cada etapa, nos modificamos conjuntamente,
de forma congruente. O meio produz mudanças na minha/nossa estrutura, que por sua vez age sobre
ele (o meio). Como diz Maturana (2002), o acoplamento estrutural é sempre mútuo: no caso, os
indivíduos e os ambientes sofrem transformações. O primeiro, na medida em que realizamos
aprendizagens sociais e cooperativas, constituindo-se como um Ser, um grupo (sistema social) e
construindo conhecimentos, já o segundo se constitui em um ambiente de aprendizagem à medida que
suporta os processos de interações por ele mediados. As transformações sofridas por cada componente
do grupo podem ser identificadas através das redes de conversação, em que conseguimos observar os
acoplamentos construídos através de processos e produtos .
      Portanto, entendo que o autor queira dizer que, quando um sistema vivo está em acoplamento com
o outro, num dado momento dessa inter-relação a conduta de um é sempre fonte de respostas por
parte do outro. Isso significa que quando um sistema influencia outro, este passa por uma mudança de
estrutura, por uma deformação. Ao replicar, o influenciado dá ao primeiro uma interpretação de como
percebeu essa deformação. Estabelece-se, portanto, um diálogo (MARIOTTI, 2005). Por outras palavras,
forma-se uma coordenação consensual, na qual os organismos acoplados interagem, dão voltas. Esse
interagir é um domínio linguístico. Posto de outra forma, o comportamento de cada organismo
corresponde a uma descrição do comportamento do outro: cada um "conta" ao outro como recebeu e
interpretou a sua ação. 
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   “Damos voltas” quando mostramos que os laços de relações estabelecidos independem de tempo e espaço, são tanto virtuais como reais,
tanto globais quanto locais. A tecnologia ajuda a criar uma forma de interdependência social, permitindo que novos sistemas formem-se
onde quer que se criem links comunicativos (PALLOFF e PRATT, 2002). O ciberespaço rompeu com a ideia de tempo e espaço próprio para a
aprendizagem. A sociedade do conhecimento se traduz por redes, “teias” (ILLICH apud GADOTTI, 2000, p.8), “árvores do conhecimento”
(MATURANA, 2001; LÉVY, 1996), em unidades dinâmicas e criativas, favorecendo a conectividade, o intercâmbio, as consultas entre
instituições e pessoas, as articulações, os contatos, os vínculos e a interatividade. Os ambientes virtuais ou espaços virtuais que o ensino
remoto nos lançou, são espaços que não são definidos por coordenadas geográficas e nem por seus elementos materiais concretos. Definir
materialmente este espaço pode possuir um viés subjetivo, pois quando, numa sala de aula virtual, alguém afirma "consegui entrar", este
"entrar" refere-se na verdade a um espaço puramente relacional, cuja realidade material ou localização geográfica não tem a menor
importância. Portanto, uma nova representação do espaço surge sob a influência da tecnologia, o surgimento de outras tecnologias faz
aparecer um novo espaço onde é preciso se adaptar para aprender a se movimentar. 
     Com essas palavras, que me arrepiam de emoção, percebo que os acoplamentos que, humildemente, venho procurando estabelecer nas
disciplinas de ESE II e ESE III são espaços autopoiéticos, espaços que geram-se a si mesmos, se autoproduzirem. De acordo com a teoria de
Maturana (2001, p.52). “Organização autopoiética significa uma forma contínua de produção de si mesmo”. Auto, significa “si mesmo” e se
refere à autonomia dos sistemas que se auto-organizam, e poiese – que compartilha a mesma raiz grega da palavra “poesia” – significa
“criação, “construção”. Portanto autopoiese significa “autocriação”. Constitui-se numa rede operacionalmente fechada de relações
moleculares que, em sua dinâmica, se produz continuamente, ou seja, produz seus próprios componentes e as relações entre estes
componentes. O que determina sua organização é sua autopoiese, mas o que desencadeia é a relação com outros organismos e com o seu
ambiente. Isso significa que o ser vivo age e reage diante das circunstâncias, já que vai organizando seu conhecer a partir do próprio ato de
viver. Se “o aprender é o conhecer na seta do tempo, tanto o conhecer quanto o aprender são condições necessárias ao seguir vivendo”. Ou
seja, se viver é conhecer, seguir vivendo implica aprender, ou, dito de outra forma, vivendo e aprendendo, aprendendo e vivendo. (ANDRADE,
2005, p.03). 

 Considerações Possíveis

   Nestas propostas autopoiéticas que a área da
educação possibilita, procuro pensar em desenvolver
essas duas disciplinas de forma a possibilitar mudanças
de ações a partir de acoplamentos entre o grupo, entre
conteúdos, atividades, locais de estágio, supervisores,
métodos e metodologias que almejam personalizar as
diferentes trilhas que, quiçá, possam ser consideradas
formativas. 
 É com os Docentes em Formação que me autoproduzo a
cada semestre letivo, sejam presenciais ou remotos. São
nas redes de conversação que damos voltas uns com os
outros, em busca de nos tornarmos Seres Humanos mais
competentes, com mais habilidades e atitudes
pedagógicas.
         Não tenho certeza se escolho e sou escolhida pela maneira mais adequada de conduzir o meu trabalho docente, mas tenho certeza
que procuro fazer o que vim para fazer na vida: autoproduzir-me em acoplamento com as diferentes janelas que a vida me apresenta. Em
uma delas, estão vocês, estimados estagiários, em busca de formações, em busca de estruturar novas ações. Obrigada por gerarem em
mim, constantes mudanças de ação, sou uma Docente em Formação.
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     Sou Bacharel em Fisioterapia pela Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), e desde a graduação,
a docência já chamava minha atenção. Gostava de pensar em mim futuramente em sala de aula,
ministrando uma aula como as minhas professoras de graduação. Elas eram e ainda são as minhas
principais inspirações. Tive o apoio e incentivo de uma delas para seguir carreira docente, e pelo
incentivo dela posso dizer que estou seguindo esse caminho hoje. Por isso, o Programa Especial de
Formação de Professores para a Educação Profissional (PEG) está servindo de grande valia para a
minha formação.
    Minha área de formação proporcionou muito conhecimento, principalmente na parte prática. Na
graduação em Fisioterapia, adquirimos muito conhecimento terapêutico, mas também aprendemos
conceitos e formas de atender o paciente com empatia e competência. Assim, me senti estimulada a
desenvolver em minhas aulas as aquisições tanto práticas quanto teóricas.

Formação docente: fisioterapia no processo 
de envelhecimento humano 

ADRIANA FARRET BRUNHAUSER

     A partir dos conhecimentos que possuo e as áreas que mais me identifico como profissional, comecei a pensar no tema que gostaria de
ministrar em aula. Visando ser um assunto com linguagem simplificada, visualizando os alunos envolvidos naquela atividade como meus
colegas, sendo que a maioria deles não possui formação na área da saúde. Então, optei por falar do “Processo de Envelhecimento
Humano”. Nele eu faria uma abordagem conceitual, seguida das informações mais relevantes acerca das alterações fisiológicas que
ocorrem nesse processo e, em seguida, finalizar com o cuidado necessário com esses indivíduos. A fisioterapia em gerontologia é uma área
que desde o início de minha formação foi bastante presente. A vivência com o cuidado com os idosos vem desde a minha vida pessoal, e
me acompanhou pela graduação. Realizei estágios com atendimentos a idosos e pude.
    Sabemos que a fisioterapia é importantíssima no nosso processo de envelhecimento, podendo contribuir, além da reabilitação, na
conscientização da população idosa exercendo seu papel de agente promotor de saúde e colaborar para o envelhecimento com maior
qualidade de vida. Assim, entendi que esse assunto seria de grande valia e relevância para a aula, e por isso, escolhi ele como tema. É
importante dizer que a fisioterapia procura restabelecer e melhorar a capacidade funcional dos idosos. Seu enfoque é avaliar o indivíduo
como um todo, seu sistema musculoesquelético, neurológico, urológico, cardiovascular e respiratório.
     Posso dizer que o desenvolvimento da atividade “Docente em Formação” foi a minha primeira experiência como professora, e foi de
grande importância para a minha formação. Por essa atividade adquiri experiência, autoconfiança diante dos alunos, conhecimento em
modos de aprendizagem e a utilização de metodologias mediadas por tecnologias de informação e comunicação.
     O objetivo principal da aula foi passar todos os conhecimentos essenciais sobre esse assunto, mas também, transmitir a preocupação
com o idoso e suas demandas. A compreensão sobre o cuidado tanto físico como emocional é primordial nesses casos. Assim, iria
proporcionar aos meus alunos a possibilidade de terem uma visão mais humana e cuidadosa desse público, que muitas vezes não possui a
atenção que precisa de seus cuidadores por falta de experiência e conhecimento na área.
 A aula foi ministrada através da ferramenta do Moodle. Naquele momento, não nos enxergávamos, apenas seguíamos os assuntos
expostos na tela e discutimos os mesmos via microfone.
 

As principais 
alterações fisiológicas

Conceito de processo 
de envelhecimento

Aprendendo avaliar
adquadamente

     Na visão exposta no plano de ensino, o objetivo de aprendizagem da emenda da disciplina é trazer fundamentação teórica e vivência
prática da avaliação e tratamento do paciente idoso na fase hospitalar ou domiciliar. Buscando, concomitantemente, o entendimento da
influência das lesões dos sistemas existentes no corpo humano sobre funções motoras e perceptivas como: tônus e força muscular,
sensibilidade, coordenação e mobilidade funcional. Além disso, o tratamento das manifestações do controle motor e sensorial. Sem
esquecer da comunicação com o paciente hospitalizado e a utilização dos instrumentos de avaliação, identificação e análise das
disfunções do movimento.
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Compreender o processo do envelhecimento;
Compreender o conceito das patologias agudas e crônicas;
Aprender quais são as principais patologias em idosos e como deve ser os seus cuidados e tratamentos;
Aprender aspectos preventivos, clínicos, terapêuticos e sociais das patologias que surgem com o processo de envelhecimento.

      Seguindo esses aspectos, o objetivo geral da disciplina é capacitar os alunos ao entendimento das bases do controle motor normal,
as consequências das lesões no comprometimento motor e em outros sistemas existentes no corpo humano. Assim como, as bases do
tratamento das principais patologias que acometem os idosos, introduzindo uma prática clínica/domiciliar elaborando através do
diagnóstico um planejamento de acompanhamento e cuidado especializado.

      E com relação aos objetivos específicos dessa disciplina, o estudante deverá ser capaz de:

    A metodologia foi pensada e realizada com empenho, buscando o objetivo de atender as expectativas na disciplina, no que se diz
respeito à compreensão do processo de envelhecimento humano e suas patologias. A fim de poder compartilhar o melhor tratamento e
cuidado a esses indivíduos. Inicialmente, realizei uma breve explicação do objetivo desta aula. Após isso, iniciei a  apresentação do
assunto/tema proposto  para o  encontro. Ao decorrer do desenvolvimento da aula foi abordado o tema: “Processo de Envelhecimento
Humano”, em que expliquei o conceito deste assunto através de slides. Posteriormente, expus uma proposta de interação entre os
alunos com uma atividade, para que eu pudesse analisar se os alunos compreenderam o assunto da aula. No momento de finalizar a
aula, deixei uma frase para reflexão.
     

Fonte: Slides do plano de aula desenvolvido

      Agora, após a realização da proposta “Docente em Formação”
posso afirmar o quanto esse projeto foi enriquecedor para mim como
futura docente, inclusive como experiência profissional. É gratificante
saber que aprendemos muito com essas vivências, podemos usar disso
futuramente na profissão. É motivador saber que tivemos a
possibilidade de passar o nosso conhecimento para os nossos colegas
e receber como retorno muitos elogios e sugestões, pois é isso que
nos faz perceber o quanto a docência pode nos proporcionar em
termos de conhecimento e possibilidades de ensino.  
     Ao final da atividade “Docente em Formação”, acredito que todos
nós ganhamos algo. Todos adquiriram conhecimentos didáticos e
pedagógicos que serão levados durante toda a nossa trajetória
profissional. E com as mudanças e adaptações que tivemos que
passar devido à pandemia do Covid-19, enxergamos com outros olhos
a forma de transmissão de aprendizado, podemos ser mais criativos e
dinâmicos nas aulas ministradas, utilizando formas tecnológicas que
tornam o aprendizado e a questão “sala de aula” mais lúdica e
extrovertida. 
      Devemos levar em conta, que o processo de aprendizagem deve
sim, com o tempo se reformular e se adaptar às novas questões
sociais.  Não posso deixar de agradecer também à professora Karla 

Marques da Rocha pelos ensinamentos ao longo deste semestre, pois são conhecimentos e dicas que ajudaram e irão continuar me
guiando nesta linda e honrada profissão. 
     Por fim, mas não menos importante, gostaria de expressar nesse meu relato o “trabalho em equipe” que construímos entre os
colegas. É realmente encantador ver como um grupo pode trabalhar, se ajudar e modificar a forma com que o mundo erroneamente
enxerga os colegas de aula como pessoas competitivas. A nossa turma se destacou pelo profissionalismo, comprometimento e espírito
de equipe. A cada aula dos colegas foram compartilhados muitos elogios, incentivos e dicas. E isso fez com que a cada aula nós
estivéssemos mais preparados para novas etapa de aprendizagem. 

"Afinal, todos querem a mesma coisa: agregar conhecimentos

e nos tornarmos grandes profissionais da educação."
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     A atividade “Docente em Formação” foi muito importante para meu crescimento como estudante do PEG. Essa atividade propiciou uma
reflexão sobre a proposta do “ser professor”. Foi minha primeira experiência como docente, teve nervosismo, ocorreram dúvidas e
colocações, mas apesar disso o momento possibilitou pensar na minha postura como professora. Foi um teste, e isso é muito valioso para meu
aprendizado. Diante da dificuldade de escolha temática de minha primeira aula, vi a necessidade de elegê-lo de acordo com o conhecimento
dos colegas de curso, algo não muito específico da minha área, passível de exemplos práticos.

    O fato de levá-las para o ambiente didático da sala de aula foi muito importante, pois poucos colegas conheciam acerca de suas
características, causando um positivo momento de interação.

Experiências da formação docente 
em Ciência do Solo

ADRIANE LUIZA SCHÚ

Plantas de cobertura 
do solo

     erosão do solo consórcio aveia-ervilhaca nabo forrageiro

    Assim, escolhi falar sobre Manejo e Conservação do Solo, comecei,
inicialmente, fazendo uma contextualização da importância do solo para a
humanidade e abordando a importância de conservá-lo, visando garantir a
produção de alimentos.
     Nesse sentido, procurei conceituar e exemplificar as principais definições e
práticas de manejo que visam reduzir a degradação dos solos. Assim, apresentei
algumas plantas de cobertura que são utilizadas para proteger o solo, e as levei
para a sala de aula a fim de permitir a turma conhecer.

     Dessa forma, o plano de aula foi pensado para incluir uma parte inicial, mais teórica e um segundo momento mais prático, de interação, no
qual apresentei as espécies de plantas de cobertura e fui explicando sobre cada uma delas. Este tema, Manejo e Conservação do Solo, se
encontra na unidade 3 do plano de ensino da disciplina de Solos, do Técnico em Agropecuária do Colégio Politécnico, da UFSM.
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     Para finalizar a aula fiz uma revisão do conteúdo daquele dia, onde em forma de esquema, os colegas puderam visualizar um resumo sobre
o assunto. Ainda, propus uma atividade extraclasse, na qual os alunos buscariam práticas de manejo do solo e apontariam os benefícios e
malefícios (caso existissem) dessa prática, através do Moodle/UFSM. Apesar do nervosismo do momento, como minha primeira aula, consegui
expor os principais tópicos sobre o conteúdo proposto. A elaboração do plano de ensino e plano de aula foram muito importantes para pensar
sobre os aspectos de planejamento de disciplina, organização da aula, técnicas de ensino, dentre outros. Dessa forma, essa minha primeira
experiência docente foi importante para pensar sobre meu crescimento como pessoa e sobre meu futuro profissional. 
 

"A atividade “Docente em Formação” foi muito importante para meu desenvolvimento

pessoal e acadêmico, uma grande experiência de vida!" 
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Porque não estabelecer
uma "intimidade" entre
os saberes curriculares

fundamentais aos alunos
e a experiência social

que eles têm como
individuos?

PAULO FREIRE
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    A proposta da atividade Docente em Formação, parte da disciplina de Estágio Supervisionado II, foi vista como um desafio e com bastante
otimismo, pensando-se na oportunidade de planejar uma aula, ministrá-la e poder ter o retorno da professora e dos colegas para melhorar a própria
prática docente. 
    Ainda, a suspensão das atividades presenciais na segunda semana do semestre letivo, como medida para enfrentamento da pandemia do
coronavírus, fez surgir mais um desafio: adaptar as atividades ao ensino remoto, encontrando alternativas para interação com os alunos,
metodologias e estratégias de ensino.
     As experiências que havia tido até o a proposta da atividade eram de monitoria e docência orientada na graduação em Arquitetura, com alunos
de graduação, em disciplinas que já estava em andamento, com atividades complementares, temas pré-definidos e com o auxílio da professora
responsável pelas disciplinas. O planejamento da atividade teve foco inicial na reflexão sobre como seria uma aula para alunos de ensino técnico e
as características dos perfis de aluno nesses cursos. Foram consideradas também as características dos alunos que iriam assistir à aula, no caso da
atividade Docente em Formação, os colegas e a professora da disciplina de Estágio Supervisionado II, com vivências diversas, vindos de diferentes
áreas e atuação, sem o conhecimento prévio sobre arquitetura, urbanismo e paisagismo.

         Aula atrativa e interessante   para
uma turma que, em sua maioria, não

teve formação ou contato acadêmico
prévio com a área da arquitetura e 

construção civil
 
 

Domínio do conteúdo

    Foram consultados Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) de cursos de Técnico em
Edificações. Após análise de disciplinas e ementas nos PPCs, a disciplina de Conforto
Ambiental foi selecionada, devido à afinidade dos conteúdos abordados com a área de
pesquisa no mestrado, no intercâmbio, na monitoria e na maior parte dos projetos de
pesquisa que participei durante a graduação. A disciplina Conforto Ambiental (ou
Conforto das Edificações, em alguns cursos) costuma ser oferecida no primeiro semestre,
com carga horária de 40h/a.
     Como o tema envolve conteúdos complexos, com cálculos e princípios que precisam
ser desenvolvidos aos poucos, em um processo de construção do aprendizado com os
alunos, até chegar ao nível mais complexo de entendimento. Ministrar uma aula de
metade do semestre (com o conteúdo mais adiantado) seria pouco atrativa para os alunos
e os alunos não conseguiriam acompanhar as atividades. Pois, a maior parte das
informações de uma aula de meio de semestre nesta disciplina demanda conhecimento
prévio sobre o assunto. Então, optou-se por ministrar uma aula equivalente à primeira aula
da disciplina, apresentando de forma mais genérica o conteúdo que seria abordado ao
longo das aulas seguintes, considerando a facilidade de entendimento e maiores
possibilidades de participação dos alunos.

       A partir do tema, foram selecionados e revisados materiais  disponíveis sobre o assunto, desde aqueles utilizados nas disciplinas que cursadas
ao longo da graduação, nos eventos acadêmicos, palestras, além dos materiais indicados na bibliografia dos PPCs, materiais atualizados que
pudessem fundamentar o conteúdo a ser ministrado.
      Com o material revisado, deu-se início ao o Plano de Ensino e ao Plano de Aula. A ementa e objetivos foram desenvolvidos com base em
ementas de disciplinas similares de graduação, em ementas de PPCs e na experiência do contexto acadêmico e de mercado atuais, a fim de
desenvolver um planejamento coerente e atualizado.

Descrição de conforto. Normas técnicas de conforto acústico, lumínico e térmico.
Conforto acústico: respostas humanas ao som; propriedades dos materiais e tecnologias

empregadas; instrumentos de avaliação; índices de conforto.
Conforto lumínico: respostas humanas à luz; luz natural e luz artificial; objetivos e sistemas de
iluminação; propriedades dos materiais e tecnologias empregadas; instrumentos de avaliação;

índices de conforto.
Conforto térmico: respostas humanas ao ambiente térmico; propriedades dos materiais e

tecnologias empregadas; instrumentos 
Conforto térmico: respostas humanas ao ambiente térmico; propriedades dos materiais e

tecnologias empregadas; instrumentos de avaliação; índices de conforto.

Ensino de conforto ambiental 
no estágio em docência 

 BRUNA ZAMBONATO

Ementa da disciplina:
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áreas e atuação, sem o conhecimento prévio sobre arquitetura, urbanismo e paisagismo.

         Aula atrativa e interessante   para
uma turma que, em sua maioria, não

teve formação ou contato acadêmico
prévio com a área da arquitetura e 

construção civil
 
 

Domínio do conteúdo

    Foram consultados Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) de cursos de Técnico em
Edificações. Após análise de disciplinas e ementas nos PPCs, a disciplina de Conforto
Ambiental foi selecionada, devido à afinidade dos conteúdos abordados com a área de
pesquisa no mestrado, no intercâmbio, na monitoria e na maior parte dos projetos de
pesquisa que participei durante a graduação. A disciplina Conforto Ambiental (ou
Conforto das Edificações, em alguns cursos) costuma ser oferecida no primeiro semestre,
com carga horária de 40h/a.
     Como o tema envolve conteúdos complexos, com cálculos e princípios que precisam
ser desenvolvidos aos poucos, em um processo de construção do aprendizado com os
alunos, até chegar ao nível mais complexo de entendimento. Ministrar uma aula de
metade do semestre (com o conteúdo mais adiantado) seria pouco atrativa para os alunos
e os alunos não conseguiriam acompanhar as atividades. Pois, a maior parte das
informações de uma aula de meio de semestre nesta disciplina demanda conhecimento
prévio sobre o assunto. Então, optou-se por ministrar uma aula equivalente à primeira aula
da disciplina, apresentando de forma mais genérica o conteúdo que seria abordado ao
longo das aulas seguintes, considerando a facilidade de entendimento e maiores
possibilidades de participação dos alunos.

       A partir do tema, foram selecionados e revisados materiais  disponíveis sobre o assunto, desde aqueles utilizados nas disciplinas que cursadas
ao longo da graduação, nos eventos acadêmicos, palestras, além dos materiais indicados na bibliografia dos PPCs, materiais atualizados que
pudessem fundamentar o conteúdo a ser ministrado.
      Com o material revisado, deu-se início ao o Plano de Ensino e ao Plano de Aula. A ementa e objetivos foram desenvolvidos com base em
ementas de disciplinas similares de graduação, em ementas de PPCs e na experiência do contexto acadêmico e de mercado atuais, a fim de
desenvolver um planejamento coerente e atualizado.

Descrição de conforto. Normas técnicas de conforto acústico, lumínico e térmico.
Conforto acústico: respostas humanas ao som; propriedades dos materiais e tecnologias

empregadas; instrumentos de avaliação; índices de conforto.
Conforto lumínico: respostas humanas à luz; luz natural e luz artificial; objetivos e sistemas de
iluminação; propriedades dos materiais e tecnologias empregadas; instrumentos de avaliação;

índices de conforto.
Conforto térmico: respostas humanas ao ambiente térmico; propriedades dos materiais e

tecnologias empregadas; instrumentos 
Conforto térmico: respostas humanas ao ambiente térmico; propriedades dos materiais e

tecnologias empregadas; instrumentos de avaliação; índices de conforto.

Ensino de conforto ambiental 
no estágio em docência 

 BRUNA ZAMBONATO

Ementa da disciplina:
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     As aulas foram distribuídas de acordo com os módulos e submódulos. Uma primeira aula (escolhida para ser ministrada na disciplina de
Estágio II) foi planejada para apresentar a disciplina e introduzir/contextualizar o conceito de conforto ambiental. Em seguida, as aulas foram
distribuídas entre os 3 módulos, utilizando-se uma aula para cada sub módulo. Ao final de cada módulo, foi prevista uma visita técnica à
empresas especializadas em acústica, iluminação e térmica, para os alunos terem contato com a aplicabilidade dos conceitos aprendidos.
Depois da visita, foi programado um seminário sobre o módulo, como síntese de fechamento.
     O planejamento da aula a ser ministrada na disciplina foi desenvolvido com o objetivo de introduzir as noções básicas sobre conforto
ambiental em edificações. Seus objetivos específicos são identificar a importância do conforto ambiental em edificações, caracterizar o
conforto ambiental em edificações, além de compreender as inter-relações entre fenômenos físicos e o comportamento e desempenho do
ambiente construído. Também, compreender as inter-relações entre o ambiente construído e o conforto ambiental. Buscou-se abordar os
assuntos de modo a introduzi-los aos alunos de forma simplificada, visto que este provavelmente era o primeiro contato da maioria dos alunos
com o tema, fazendo ligações com o cotidiano e exemplos condizentes com suas realidades. A sequência da aula foi pensada com um
primeiro momento de provocação aos alunos, para que refletissem sobre o conforto ambiental em seu cotidiano e trouxessem exemplos
vivenciados. Este momento teve o objetivo de trazer os alunos para o tema e instigá-los a começar a pensar sobre o assunto e suas
experiências pessoais, dando significado ao aprendizado.
        Como a aula foi ministrada de forma remota, o momento inicial, que seria uma discussão entre os alunos, foi feito através do recurso
digital Mentimeter. Os alunos acessaram através do código numérico ou QR Code compartilhado, e responderam a duas perguntas. A
primeira pergunta correspondia em um gráfico de porcentagem, e a segunda, formava uma nuvem de palavras para que todos pudessem ver
as respostas dos colegas.

     A maioria das ementas encontradas
abordavam conforto ambiental incluindo o
conforto acústico, lumínico e térmico. O plano
de ensino foi estruturado em 3 módulos
principais, para cada um dos temas. Em cada
tema, por sua vez, foram abordados os
fundamentos do assunto, os instrumentos de
avaliação, os índices de conforto e normas
técnicas relacionadas ao tema, e as
propriedades do tema relacionadas à
arquitetura, como materiais e tecnologias.

Geral:
Compreender e analisar as inter-relações entre o ambiente construído e 
o conforto ambiental.

Específicos:
Compreender e analisar a inter-relação entre fenômenos físicos e o comportamento
e desempenho acústico, lumínico e térmico do ambiente construído; compreender e
analisar a inter-relação entre variáveis arquitetônicas e urbanísticas e o conforto
acústico, lumínico e térmico.

Objetivos da disciplina:
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     Ao final, foi feita uma breve retomada do conteúdo apresentado e indicação de
que o encontro seguinte daria continuidade ao tema. A ideia para o fechamento da
aula era retomar a nuvem de palavras e contextualizar com o que foi estudado,
observando o que mudou na percepção dos alunos. No entanto, devido à dificuldade
observada no uso do recurso digital, que pareceu mais lento e com menos resultados
de interatividade do que esperado, a nuvem de palavras não foi retomada.
       

     Em seguida, o tema “Conforto Ambiental em Edificações” foi apresentado aos alunos através de slides com um contexto histórico
sobre a relação entre homem, edificações e clima, abordando a importância do assunto e mantendo um diálogo com os alunos para que
trouxessem suas experiências e vivências relacionadas ao tema.
     

A atividade “Docente em Formação” salientou a
importância do preparo do professor, da

experiência de planejar opções de atividades
alternativas no planejamento da aula, caso algo

não funcione como esperado.

     Além do preparo para o uso de estratégias remotas de ensino, cada dia mais úteis e necessárias, a atividade foi muito significativa pela
experiência de ministrar uma aula, planejada desde o início, para uma turma que ainda não tem domínio do assunto que será apresentado.
Ainda mais significativo foi o retorno que tivemos dos colegas e da professora, identificando os pontos positivos e pontos a serem melhorados.       
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O papel principal de um professor de ensino tecnológico, não é somente transferir conhecimento, mas ser incentivador. Buscar a motivação
dos alunos é um bom caminho para se formar um profissional de alto nível. Partindo desta premissa, mostrar exemplos de bons profissionais

da área em níveis mundial, nacional e regional seria fundamental, assim como grandes casos de sucesso.

     A atividade “Docente em Formação”, foi uma proposta típica de ensaio para as primeiras aulas programadas para nossa formação, mas
com um tom desafiador.  O Curso de Graduação Especial de Formação de Professores para a Educação Profissional possui três estágios, e
a atividade proposta foi inserida na disciplina de Estágio II.  A proposta de ministrar uma aula para a turma foi recebida como um desafio.
Mas ao mesmo tempo, como um chamado de “Ei, você está aqui para se formar professor, então vamos colocar a mão na massa!’’. Esse foi o
eco que veio ao meu pensamento, quando a professora fez a proposta para a turma, de ministrar aulas para os próprios colegas, sendo
avaliados por eles.   A escolha do tema foi uma parte complicada, pois a nossa turma é formada por bacharéis, mestres e doutores de
várias áreas, e de certa forma, seria como estar apresentando a sua área de conhecimento aos demais colegas, e ao mesmo tempo teria
que ter um foco nos fictícios alunos do ensino médio da  Educação Profissional.
     Dentro do eixo Gestão e Negócios, existe uma ligação com as outras áreas, a qual poderia ser explorada, a “Gestão de Pessoas’’, pois
relações interpessoais estão praticamente em todos os eixos tecnológicos. Escolhido o tema, o primeiro passo foi verificar o Plano de Ensino
de uma instituição de Ensino Técnico Profissional e trabalhar no planejamento da aula sobre a “Evolução da Gestão de Pessoas”, fazendo
algumas adaptações e pensando no modo de abordagem da ministração.
     Eis que o cenário mundial apresenta uma situação totalmente diferente. Uma pandemia mundial cruza o caminho de todos, leva as
autoridades competentes a suspenderem todas as aulas presenciais e os planos tiveram que ser refeitos.
   Os encontros, que seriam presenciais, passaram a ser à distância, e novas formas de abordagem e instrumentos teriam que ser
acrescentados. O uso de ferramentas do Moodle da UFSM e de recursos para interação com os colegas passaram a ser fundamentais nessa
nova empreitada. A ideia central não mudaria, mas a forma de apresentá-la seria totalmente nova para mim. E agora, como fazer essa
interação funcionar? Retomando o planejamento da aula, ele conteria uma apresentação da importância do trabalho do administrador e a
evolução da área de gestão de pessoas. Assim como, incentivar os novos técnicos no caminho da profissão e apresentar aos colegas da
turma um pouco do trabalho da área de administração.
     O papel principal de um professor de ensino tecnológico, não é somente transferir conhecimento, mas ser incentivador. Buscar a
motivação dos alunos é um bom caminho para se formar um profissional de alto nível. Partindo desta premissa, mostrar exemplos de bons
profissionais da área em níveis mundial, nacional e regional seria fundamental, assim como grandes casos de sucesso. Nesse foco foi o
planejamento da aula, fazendo intercalar conteúdo clássico com uma pitada de história e um pouco do contexto da atualidade. 
Pelo planejamento da aula, a metodologia usada seria uma aula expositiva dialogada. Se fosse presencial, seria mais fácil de conseguir essa
interação, mas como a aula foi à distância, foi preciso usar uma abordagem tecnológica. Usando o Moodle da UFSM, em uma sala de
videoconferência, com a ferramenta Big Blue Button, foi possível expor a apresentação da aula, e, para verificar a aprendizagem, usei o
programa Metimenter.

Ensaio do ensino em Administração na Educação
Profissional Tecnológica

CARLOS ROBERTO DA ROSA SOARES
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    Todos esses recursos foram apresentados a mim, durante esse processo de afastamento social, e de aulas à distância ministradas pelos professores. 
 Podemos contar com um fator positivo, a evolução das metodologias do ensino mediadas pelas tecnologias da informação e comunicação são
instigantes e úteis para o caso.  Na minha avaliação da aula, e como experiência, gostei muito de usar nas apresentações somente fotos, isto quando
queria chamar o público para interação, quando perguntei sobre as imagens e os alunos responderam pelo chat ou microfone. Explanei sobre a
importância do papel do administrador, abordando por intermédio de acontecimentos históricos, o princípio da Administração Científica, seus
principais idealizadores, e como a gestão de pessoas se encontra estruturada e como ela está hoje.
     Para encerrar, os alunos foram convidados a refletirem sobre alguns acontecimentos que ocorreram durante a semana da apresentação da aula.
Reflexões acerca da tomada de decisões, Gestão de Pessoas, com um exemplo de dois capitães que tomaram decisões diferentes, sobre a mesma
situação em que se encontravam. Os dois comandantes de porta-aviões nucleares, de duas grandes potências, estavam com seus marinheiros
contaminados pelo Covid-19. Um deles decidiu atracar seu navio e tratar da sua tripulação e o outro ficou confinado com todos os seus marinheiros a
bordo do navio. 
    Outro assunto que foi debatido em aula foi o contexto sobre o avanço da moderna Gestão de Pessoas e uma análise do filme “Indústria Americana”,
ganhador do Oscar de melhor Documentário do ano de 2020. As atitudes de gestão do CEO da indústria Chinesa, instalada nos USA, resgatam o
modo de como os colaboradores eram tratados no início da administração científica, muito criticado no filme “Tempos Modernos”, de Charles Chaplin
em 1936.
    Os contextos da atualidade fazem o aluno refletir, na perspectiva do ambiente de gestão de pessoas, sobre o que aconteceu no começo dos
estudos científicos e sobre como a direção atual está sendo norteada na época contemporânea. No processo de formação pedagógica, a experiência
foi bem enriquecedora, tanto na preparação do conteúdo, quanto no planejamento da aula, o uso de metodologias mediadas pelas tecnologias da
informação se apresentaram como uma ferramenta indispensável. 
    O despertar da visão de que o professor está sempre em constante aprendizado, se atualizando, sempre evoluindo com o processo de educar me
fez lembrar que é como o processo PDCA! Você não sabe o que é ciclo PDCA? Infelizmente esse assunto fica para outra aula de administração e outra
revista do PEG. Até a próxima!

Outro assunto que foi debatido em aula foi o contexto sobre

o avanço da moderna  Gestão de Pessoas  e uma análise do

filme “Indústria Americana”, ganhador do Oscar de

melhor Documentário do ano de 2020. As atitudes de

gestão do CEO da indústria Chinesa, instalada nos USA,

resgatam o modo de como os colaboradores eram tratados no

início da administração científica, muito criticado no filme

“Tempos Modernos”, de Charles Chaplin em 1936.

WIKIMEDIA COMMONS
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     É inegável a relevância do estágio no processo de formação de um
professor, pois nele é oportunizada ao aluno a vivência do cotidiano
escolar e da sala de aula. É neste momento que se tem a real noção do
que é, como funciona e para que serve, e coloca-se em cheque essa
cultural dicotomia, que por anos persistiu em fragmentar prática e teoria
no contexto do estágio. Prática e Teoria são indissociáveis neste cenário,
trazendo à tona discussões sobre a práxis, que encaminha o estágio
como uma atividade investigativa, envolvendo a participação/interação
da comunidade acadêmica no geral, trazendo consigo reflexões acerca
do estágio, não somente como uma prática, mas como uma atividade
teórica. 
     A proposta da atividade Docente em Formação, da disciplina de
Estágio Supervisionado II, do Programa Especial de Graduação de
Formação de Professores para a Educação Profissional da UFSM,
resumiu-se em uma práxis docente. Foi-nos proposto que ministrássemos
uma aula para nossos colegas, simulando como se estes fossem nossos
alunos, com conteúdo baseado em nossas áreas de formação. Para isso,
foi necessário que elaborássemos todo o Plano de Ensino de uma
disciplina e o planejamento de uma aula - processos que perpassam
esse caminho e adentram a práxis. Tais processos servem como uma
espécie de roteiro de como aplicar o conteúdo e como a aula deve
transcorrer. Também se englobam dentro desses processos, a elaboração
e confecção, dos materiais utilizados para ministrar a aula e  atividades
a serem desenvolvidas antes, durante e depois   dela, baseados no
contexto da sala de aula, escola, sistema de ensino e sociedade. Para
uma justa divisão do tempo, a turma foi separada em duplas, para que
fossem apresentadas duas aulas por encontro, desta forma, fiz parte da
primeira dupla a ministrar as aulas.  Portanto, para esta atividade, o
Plano de Ensino e o Planejamento de Aula foram baseados, em um
primeiro momento, em encontros presenciais, tendo sido preparadas
algumas dinâmicas que envolviam apresentação e manuseio de
equipamentos e peças no decorrer das explicações, como forma de
potencializar a aprendizagem do conteúdo por parte dos alunos e
enriquecer a aula no 

tocante a recursos didático-pedagógicos. Porém, com a suspensão dos
encontros presenciais por conta da COVID_19, boa parte deste  material
teve que ser reelaborado e adaptado para uma aula remota. A parte
mais afetada deste processo como um todo, foi a metodologia de ensino
a ser aplicada, a qual, teve que ser, praticamente, totalmente
alterada/adaptada. As aulas remotas possuem algumas semelhanças
com a modalidade EaD, mas não são iguais, tendo em vista que no EaD,
existe uma metodologia de ensino definida, onde os alunos assistem a
vídeo aulas e realizam suas atividades geralmente de forma assíncrona,
e em uma aula remota, por se tratar de uma medida extraordinária, a
sincronicidade e o encontro com os alunos, mesmo que virtual, é uma de
suas características mais marcantes. 

     

A atividade “Docente em Formação”

0 9 R E V I S T A  R U S H

Uma aula de Hardware: ações e adequações 
para um contexto de aulas remotas

Hora de colocar em prática!

     Então, definida a forma de ministrar aula, baseada em um encontro
remoto com os alunos, e após a adaptação dos materiais para este
cenário, chegou a hora de MINISTRAR A AULA.
     Para possibilitar o encontro entre a turma e propiciar o ambiente para
que pudéssemos ministrar nossas aulas, nos foi disponibilizada a
ferramenta BigBlueButton, que trata-se de um sistema de
webconferência projetado para aprendizado online, neste caso inserida
por um plugin ao Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem da UFSM, o
AVEA Moodle. Esta ferramenta dispõe de diversos recursos que
possibilitam o professor, mesmo que remotamente, aproximar-se da
realidade de uma sala de aula. Recursos de interação por voz, vídeo e
chat, por exemplo, propiciam o diálogo entre professor e alunos, da
mesma forma, recursos de apresentação, que se assemelham com uma
aula ministrada com auxílio do projetor multimídia, proporcionam ao
professor a transmissão dos conteúdos, assim como aplicar a permissão
de apresentador aos alunos para que eles assumam a apresentação. Tal
ferramenta disponibiliza inúmeros recursos, que permitem ao professor
tornar-se um mediador em suas aulas, o que potencializa habilidades de
seus alunos e os tornam protagonistas de seu aprendizado.     

CRISTIANO SASSE DOS SANTOS
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Dados de identificação da disciplina; 
Ementa: Conteúdos a serem abordados pela disciplina;
Objetivos Gerais e Específicos;
Programa da Disciplina: Núcleos de conteúdos;
Metodologia de Ensino;
Cronograma das Atividades;
Métodos de Avaliação: Quantas e quais os tipos de avaliação os
alunos seriam submetidos;
Bibliografia, Básica e Complementar.

Planejamento da aula para 40 minutos; 
Tema da aula/assunto;
Objetivo Geral e Específico;
Metodologia: Momento Inicial, Desenvolvimento da Aula e Momento
Final;
Bibliografia.

  Desta forma, iniciou-se o encontro remoto, com a mediação da
professora Drª Karla Marques da Rocha, docente da disciplina, e com a
presença massiva da turma. Para o início da aula, como era de se
esperar, o nervosismo tomava conta, devido à falta de experiência neste
contexto de sala de aula, desta vez com a visão e perspectiva de
PROFESSOR. Mas ao decorrer da apresentação/mediação da professora
Karla, essa apreensão foi passando. Então, passada a palavra, fomos aos
poucos, iniciando. Para a apresentação da aula, foi utilizado um recurso
para apresentação de slides, citado anteriormente, disponibilizado pelo
BigBlueButton. 
     De início, após apresentação do professor ministrante da aula,
seguindo o planejamento preestabelecido, foi exposto o Plano de Ensino
da disciplina, contendo:

    Após, foi exibido o Planejamento de Aula:

    Em seguida, nos momentos iniciais, foram apresentados os temas a
serem abordados: "UNIDADE I: HARDWARE BÁSICO: Placa mãe;
Processador; Discos de armazenamento; Memória; Periféricos de entrada
e saída;".
    Por tratarem-se de temas que fazem parte do cotidiano, e a utilização
de recursos de fácil manuseio, houve certa facilidade para explanação e
a aula transcorreu com naturalidade. 
    Para a apresentação foi utilizado um vocabulário não muito técnico,
por tratar-se de uma proposta para iniciantes, procurando um palavrear
que se adequasse a ocasião, e por vezes, com falas bem humoradas,
buscando um vínculo maior com os alunos.
    Foram trazidas também, algumas imagens para ilustrar os
equipamentos e peças. Algumas delas traziam consigo, bordões da área
da informática na busca de uma explanação do conteúdo de forma mais
lúdica. 
   

     Por fim, utilizando a ferramenta “Mentimeter”, um recurso que propicia
apresentações e reuniões interativas. Foi realizada uma avaliação
niveladora online, visando descobrir em que nível a turma encontrava-se
em relação ao conteúdo e disciplina, buscando pontos que pudessem ser
revistos e melhorados no decorrer da disciplina. A atividade propunha a
participação dos alunos por meio de seus dispositivos de acesso à
internet, disponibilizado por um QR Code e/ou link com código de acesso.
Tal atividade contava com três questões relacionadas ao conteúdo
ministrado em aula, cada uma com três opções e somente uma correta.
   Ao findar a atividade, com a explanação do resultado e coleta das
informações, foi finalizada a aula também.  Por fim, recebemos da
professora e dos colegas (alunos), o feedback da aula ministrada,
baseado nos critérios de avaliação da prova didática de concursos
públicos para professor adjunto da UFSM, uma forma de poder “avaliar”
os pontos positivos e onde podemos melhorar para futuras aulas, desde o
planejamento, início de tudo, até a aprendizagem dos alunos, como
produto final.
   O fato de ter sido um dos primeiros a ministrar a atividade Docente em
Formação, no meu entendimento, não se faz um ponto negativo, porém,
compreendo também que uma apresentação datada mais ao longo das
semanas teria seus pontos positivos, já que teria a oportunidade de
assistir algumas aulas, e ter seus feedbacks como pontos para
aperfeiçoamento de minha proposta. Ao contraponto disso, penso que
iniciar essa dinâmica, sendo um dos primeiros, foi um desafio interessante,
pois, de certa forma, me fez elaborar aulas para duas modalidades
diferentes (presencial e remota). Esta foi uma experiência positiva, que os
colegas que ministraram suas aulas mais ao longo das semanas não
tiveram a oportunidade de vivenciar.  
     Foi muito enriquecedora a experiência de poder passar por todos os
processos que envolvem o desenvolvimento de uma aula, até mesmo de
uma disciplina na íntegra, ou seja, passar por toda essa práxis docente
me fez experimentar momentos e situações que com certeza agregarão à
minha vida, tanto profissional, quanto pessoal. Ao vivenciar tudo isso,
resignifico minha visão do quão complexo e importante é o papel do
professor no contexto educacional, desde a preparação de uma aula até
a forma de expor os conteúdos ao ministrá-la, seja ela qual for a
modalidade de ensino, sempre primando potencializar a aprendizagem
dos alunos.
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      Quando estamos à frente de uma turma, precisamos ser responsáveis pelo planejamento e dinamização de nossa prática. Como estou
iniciando, atrelado à responsabilidade, surgiu também o nervosismo por querer fazer da melhor maneira possível. Todavia, esse aspecto
negativo foi dando espaço à segurança, à medida que planejava a aula e tinha convicção do conteúdo a ser abordado.
      Dar uma aula requer mais do que conhecimento conteudista, requer conhecimentos didáticos e metodológicos, que visem um melhor
aproveitamento e rendimento no que concerne ao ensino e à aprendizagem dos alunos. E pensar em planejar uma aula que contemple todas
essas peculiaridades, pra mim, foi desafiador. Planejar uma proposta dinâmica, atrativa e que fizesse sentido para profissionais de outra área,
diferente da minha, foi um dos objetivos mais importantes que tracei, desde que recebemos a proposta.
      Pensando nisso, vi no conteúdo de estereoscopia a oportunidade de trazer algo que, em minha opinião, fosse atrativo para eles, pois, ao
trabalhar a visualização em 3D (terceira dimensão) de imagens, poderiam perceber na prática se tinham ou não percepção estereoscópica,
que tem a ver com sensação de profundidade em duas imagens, tornando-as uma só, em 3D.
      Se o aluno tivesse percepção estereoscópica, conforme a figura a seguir, o ângulo do olho esquerdo e do direito unir-se-iam tornando
duas imagens em uma só .    

CESAR KNEVITZ HAMMERSCHMITT

Vivência docente no ensino de cartografia: 
relatos e reflexões

0 9 R E V I S T A  R U S H

"Falar sobre a profissão “professor” é algo muito complexo. É falar de inovação, de determinação e de força de

vontade; criar alternativas e possibilidades quando as condições não são favoráveis."

De certa forma, o que aconteceria no cérebro seria a
união dessas imagens, uma estrutura em formato de x,

formado pelo encontro de dois nervos ópticos “quiasma
óptico), constituindo um campo binocular de visão

A unidade de estereoscopia dentro da disciplina de
Fotogrametria é de suma importância, uma vez que pode
se interpretar aerofotos (fotos tiradas de avião) e com o

estereoscópio pode-se conseguir uma visão tridimensional
da área aerofotografada.
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      Então, inicialmente, me apresentei para a turma  expliquei o plano de ensino e como seriam nossas aulas, trabalhos e avaliações. Em
seguida, apresentei, em slides, a unidade de estereoscopia. Foram abordados aspectos gerais do conteúdo e, em consonância a isso, perguntas
foram sendo realizadas por mim aos alunos e vice versa.
          Após, foi realizado um exercício prático, em que eles notaram suas percepções estereoscópicas; expliquei como se fazia o exercício e,
durante esse período, passava de classe em classe para tirar mais alguma dúvida, caso alguém tivesse. Esse exercício requereu muita atenção e
concentração, alguns alunos tiveram dificuldade, outros não.

          Se faz necessário salientar que, por mais trabalhoso e desafiador que seja dar aulas, é extremamente satisfatório perceber que seu
trabalho foi bem realizado. Alunos participando, sanando dúvidas e se empenhando em realizar a atividade são exemplos claros de que a
metodologia utilizada foi proveitosa. Acredito que minha inserção foi válida. Consegui cumprir o que havia planejado e minha posição frente à
turma, naquele momento como professor, foi adequada. 
        Por fim, posso dizer que esse momento de preparar uma sequência didática, com a implementação de uma aula, foi muito
enriquecedor. Pude perceber na prática como é difícil e ao mesmo tempo instigante ser professor, mediando aulas e oportunizando trocas de
informações que se concretizem em conhecimento.
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     No primeiro dia de aula, após a professora mencionar que
iríamos desempenhar o papel de docente em formação, foi uma
grande surpresa. Seríamos os docentes de uma aula e ainda,
seríamos avaliados utilizando os critérios de concurso público para
professores, ao passo que, estaríamos aprendendo a estruturar
uma aula e um plano de ensino adequadamente.
     Após isso, comecei a refletir acerca de qual tema eu poderia
trabalhar, quais recursos iria utilizar para gerar interatividade e
ganhar a atenção dos colegas/alunos que não eram da área. No
entanto, devido ao atual cenário epidemiológico, a forma como
seria realizada a atividade mudou, teríamos que elaborar nossa
aula no formato EaD. Essa proposta gerou ansiedade e muito
cuidado, visto que agora eu teria que ter uma maior cautela em
planejar uma proposta em que os meus colegas não se
dispersassem, pois é de conhecimento de todos que, o computador
e, portanto, as tecnologias, são um grande meio de distração.

Formação docente e a atuação da nutrição
 na alimentação do pré-escolar

DANIELA PAINI

      Em relação à escolha do tema, foi um aspecto bem difícil, pois não
poderia ministrar um assunto muito aprofundado na área da Nutrição,
então resolvi me desafiar e trabalhar com nutrição pré-escolar. Essa
temática faz parte de um grande tópico caracterizado como nutrição nos
diferentes ciclos de vida, que estão inseridos no curso Técnico em
Alimentos, na disciplina de Nutrição e no meu plano de ensino pertence à
unidade 03. Contudo, trata-se de um assunto que eu não trabalho
frequentemente, porém, encontrei uma oportunidade de firmar meus
conhecimentos básicos.

         Resolvido o problema da escolha do
tema, foi elaborado o plano de ensino
estruturado com 05 unidades, Logo
após, surgiu o desafio de escolher os
principais pontos a serem trabalhados.
Então, resolvi trabalhar com os
seguintes tópicos:    
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     ..

Capacitar os alunos a analisar os problemas de alimentação e nutrição do
grupo infantil;
Relacionar a importância das necessidades nutricionais do grupo infantil com o
crescimento e desenvolvimento da criança;
Refletir sobre o atual cenário epidemiológico do consumo alimentar das
crianças;
Evidenciar estratégias para criação de hábitos alimentares saudáveis.

     Após elaborar o plano de ensino e definido o tema e os principais tópicos a
serem abordados, o próximo passo foi elaborar o planejamento de aula.
     O objetivo foi compreender os processos fisiológicos básicos da alimentação do
pré-escolar, e os fatores que interferem na sua alimentação. Os objetivos
específicos foram:

     No que diz respeito ao seu desenvolvimento, inicialmente, foi retomando
brevemente os ciclos de vida anteriores (gravidez e lactação), e no segundo
momento foi abordado o tema “Alimentação do pré-escolar” por meio de uma
explanação dialogada. Como também, foi incluído a versão resumida do
documentário “Muito Além do Peso” a fim de instigar os alunos sobre os assuntos
que seriam discutidos mais adiante.
     No momento final, foi realizado um fechamento do que foi exposto na aula e
posteriormente, foi realizado uma atividade não avaliativa no software Socrative
Student, a fim de analisar o conhecimento e as dúvidas dos alunos frente ao
conteúdo que foi abordado.
     Portanto, a atividade “Docente em Formação” permitiu fazer uma análise e uma
relação das matérias já cursadas no Programa Especial de Formação de Professores
(PEG), para que assim pudesse elaborar um plano de ensino e de aula de forma
correta. Desta forma, foi de grande valia, uma oportunidade de vivenciar como ser
professora, como devemos conduzir uma aula, e sobretudo, como é importante um
bom planejamento para que haja uma sequência lógica e uma boa condução dos
conteúdos. Assim como, a relevância de se utilizar metodologias ativas para o
processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Além disso, me fez perceber o quanto
a profissão professor é algo minucioso e gratificante.
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     Recebi a atividade “Docente em Formação”, proposta pela Prof. Karla no Estágio II, como uma oportunidade para exercitar a docência,
descobrir nossos pontos fortes e a melhorar, e aprender com a professora e os colegas formas de aperfeiçoar nossa didática. Nela, vivenciamos
todas as etapas da preparação de uma boa aula, desde o planejamento, organização, execução até a avaliação.
       Para escolha do tema do encontro, considerei a grande diversidade da turma, composta por bacharéis das áreas humanas, exatas e rurais.
Então, procurei um assunto do conteúdo abordado na área de Zootecnia que pudesse interessar a grande maioria, para que além de permitir
exercitar a docência possibilitasse aos colegas a aprendizagem de algo que lhes fosse significativo.
      Minha área de especialidade é a apicultura e, por entender que ela conversa com várias áreas, escolhi como tema “Os produtos da colmeia
de abelhas”. É um assunto que deve interessar a todos, porque além da polinização das flores, considerado um importante serviço prestado ao
meio ambiente e agropecuária, as abelhas também produzem o mel, o própolis, o pólen apícola, a geleia real, a apitoxina e a cera. Todos esses
produtos oferecem benefícios ao homem, desde a sua alimentação à melhoria da saúde e qualidade de vida.
     Como temos memórias sensoriais, devemos explorá-las no processo de ensino-aprendizagem. Mesmo passados 33 anos, lembro-me,
por exemplo, quando ainda estava na 7ª série, que em uma aula prática de colheita de mel com o Professor Vivaldo, pudemos degustar um favo
de mel branquinho, com mel de cor âmbar claro, de cheiro e sabor inesquecíveis. Inspirado nesta e em outras experiências, optei por uma aula
em que fosse possível explorar os produtos da colmeia, por meio dos sentidos: cor, cheiro, textura e gosto. Preparou-se, para essa aula
multissensorial, amostras dos produtos das abelhas e alguns equipamentos necessários a sua produção. 

A aula foi ministrada conforme o planejamento exposto na sequência:

Abordagem sinestésica no processo de 
ensino-aprendizagem da agropecuária

ELOI MACHADO ALVES

Sequência Didática
1º Momento: apresentação e introdução
✔ Ocorrerá a apresentação do professor e a introdução do
tema da aula;
✔ Será realizada uma atividade sinestésica para verificar quais
produtos os alunos conhecem;
2º Momento: desenvolvimento e avaliação contínua
✔ Ocorrerá o aprofundamento do tema com exemplos e
explicações das características, usos e noções de obtenção dos
produtos apícolas, bem como, o diálogo com os discentes.;
3º Momento: fechamento
✔ Será concluída a aula com a retomada dos principais pontos
discutidos em sala sobre o tema “Produtos da colmeia”;
4º Momento: avaliação
✔ Se observará a participação dos discentes ao longo da aula e
se incentivará a fazer perguntas sobre o tema da aula;
✔ Atividade extraclasse: Fazer um levantamento dos
subprodutos da colmeia e sua finalidade. Deve ter no mínimo
três subprodutos por produto obtido diretamente da colmeia.

Planejamento da aula
Planejou-se uma aula de 40 minutos do tema “Produtos da Colmeia”.
Esse conteúdo faz parte do componente curricular “Zootecnia Geral
– Apicultura”, pertencente a matriz curricular do Curso Técnico em
Agropecuária.

Objetivos:
✔ Identificar os produtos obtidos com a criação de abelhas;
✔ Reconhecer as características dos produtos apícolas;
✔ Reconhecer processos para obtenção de produtos apícolas.

Seleção de Conteúdo Programático
Identificação, caracterização, utilização e noções de produção dos
produtos da colmeia:

Recursos Didáticos:
✔ Projetor multimídia;
✔ Pincel;
✔ Lousa branca;
✔ Produtos da colmeia de abelhas sem rótulo;
✔ Equipamentos e utensílios utilizados na produção apícola.

Procedimentos Metodológicos:
✔ Exposição dialogada do professor;
✔ Atividade sinestésica;
✔ Discussão de questões levantadas pelos discentes na
problematização e na contextualização da aula.

Procedimento de avaliação da aprendizagem
✔ Contínua e sistemática, onde será observada a participação dos
discentes por meio de interação e questionamentos, bem como seu
desempenho no decorrer das atividades;
✔ Atividade escrita, onde se observará a aprendizagem, bem como
a capacidade de síntese do discente.
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      A abordagem sinestésica utilizada em sala de aula, conforme minha percepção, atendeu aos objetivos de reconhecimento, identificação
das características e forma de obtenção dos produtos da colmeia. O contato com os produtos despertou o interesse, a curiosidade, gerou as
interações professor-alunos e entre os colegas. A utilização dos diversos órgãos sensoriais (olfativo, visual, auditivo, tátil e gustativo) possibilitou
o conhecimento sensorial dos produtos. Eles serviram para trabalhar outras características (composição, física, uso, obtenção), facilitando o
processo de ensino-aprendizagem, inclusive os sentidos, ao meu ver, podem nos servir como âncora para resgatar memórias.
     Em uma breve reflexão sobre o que poderia melhorar para outras aulas, destaco alguns que poderão ser aprimorados tanto no preparo
quanto na execução da aula. No preparo da aula, para que seja ainda mais rica, os produtos devem ser providenciados com bastante
antecedência, para que seja possível montar um mostruário de méis de diferentes floradas e colorações; providenciar amostras de resina de
própolis de diversas características (vermelha, verde, marrom, amarela); reunir pólen apícola de diferentes origens florais; providenciar geleia
real; e liofilizada. Já na execução da aula, quanto a didática, o professor deve melhorar a articulação das palavras e falar tom de voz audível
para que toda a turma possa ouvir bem e não gerar dúvidas. 

Esta atividade proporciona uma aprendizagem significativa, pois, usa os múltiplos sentidos dos estudantes para
resgatar os conhecimentos prévios e enriquece-os com outros. É uma metodologia preconizada pela cartilha de

apicultura do curso de Técnico em Agropecuária da Fundação Bradesco. Quando apliquei essa atividade em
uma das aulas que ministrei nesta instituição, gostei do resultado, então, resolvi compartilhá-la com os colegas.

Como é uma metodologia que não se restringe à apicultura, ela pode ser aplicada com outros produtos.
Conheça o passo a passo da atividade!

Objetivo
Apresentar aos alunos os principais produtos apícolas, possibilitando que utilizem os sentidos para identificá-
los.

Descrição da atividade
1) Organize uma exposição de produtos apícolas para os alunos conhecerem. Se possível, procure diferentes
tipos de mel com embalagens variadas, própolis, pólen, geleia real, tudo que for possível. 
2) Faça pequenas porções desses produtos, como por exemplo, em copinhos de cafezinho sem identificação e
guarde as embalagens originais. É importante que tenha dois tipos de embalagens para diferenciar os produtos
comestíveis daqueles que não podem ser ingeridos. Fique atento a esse detalhe!
3) Prepare etiquetas autoadesivas com as seguintes informações a serem preenchidas pelos alunos: nome do
produto, preço, função, forma de coleta.
4) Divida-os em pequenos grupos de três alunos e distribua as amostras, se possível, pelo menos dois tipos por
trio.
5) Solicite que analisem o material por meio dos sentidos: visão, tato, olfato e paladar para os comestíveis.
6) Após determinado tempo, oriente para que preencham a etiqueta com os dados que julgam ser corretos e
identifiquem seus produtos.
7) Solicite que cada grupo explique qual produto identificou e quais características foram utilizadas para essa
identificação.
8) Durante as apresentações, complemente as informações e explique como é produzido cada um e quais as
formas de extração, conservação e armazenamento.

Exploração da atividade
1) Permita que os alunos degustam os produtos comestíveis e aproveite para explorar o paladar deles
apresentando mel de diferentes floradas.
2) Deixe para trabalhar as questões de preço após a explicação sobre obtenção do produto para que possam
relacionar processo produtivo com custo e precificação. 
3) Conforme os alunos foram acertando, você pode apresentar a embalagem original e analisá-la com eles,
para identificar suas características e facilitar a exposição ao consumidor e a conservação.

Atividade de aprendizagem: explorando produtos apícolas com os sentidos

Enfim, apreciei a aula, e acredito que a turma também tenha gostado.
 Foi um bom exercício para minha formação de professor.
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      A abordagem sinestésica utilizada em sala de aula, conforme minha percepção, atendeu aos objetivos de reconhecimento, identificação
das características e forma de obtenção dos produtos da colmeia. O contato com os produtos despertou o interesse, a curiosidade, gerou as
interações professor-alunos e entre os colegas. A utilização dos diversos órgãos sensoriais (olfativo, visual, auditivo, tátil e gustativo) possibilitou
o conhecimento sensorial dos produtos. Eles serviram para trabalhar outras características (composição, física, uso, obtenção), facilitando o
processo de ensino-aprendizagem, inclusive os sentidos, ao meu ver, podem nos servir como âncora para resgatar memórias.
     Em uma breve reflexão sobre o que poderia melhorar para outras aulas, destaco alguns que poderão ser aprimorados tanto no preparo
quanto na execução da aula. No preparo da aula, para que seja ainda mais rica, os produtos devem ser providenciados com bastante
antecedência, para que seja possível montar um mostruário de méis de diferentes floradas e colorações; providenciar amostras de resina de
própolis de diversas características (vermelha, verde, marrom, amarela); reunir pólen apícola de diferentes origens florais; providenciar geleia
real; e liofilizada. Já na execução da aula, quanto a didática, o professor deve melhorar a articulação das palavras e falar tom de voz audível
para que toda a turma possa ouvir bem e não gerar dúvidas. 

Esta atividade proporciona uma aprendizagem significativa, pois, usa os múltiplos sentidos dos estudantes para
resgatar os conhecimentos prévios e enriquece-os com outros. É uma metodologia preconizada pela cartilha de

apicultura do curso de Técnico em Agropecuária da Fundação Bradesco. Quando apliquei essa atividade em
uma das aulas que ministrei nesta instituição, gostei do resultado, então, resolvi compartilhá-la com os colegas.

Como é uma metodologia que não se restringe à apicultura, ela pode ser aplicada com outros produtos.
Conheça o passo a passo da atividade!

Objetivo
Apresentar aos alunos os principais produtos apícolas, possibilitando que utilizem os sentidos para identificá-
los.

Descrição da atividade
1) Organize uma exposição de produtos apícolas para os alunos conhecerem. Se possível, procure diferentes
tipos de mel com embalagens variadas, própolis, pólen, geleia real, tudo que for possível. 
2) Faça pequenas porções desses produtos, como por exemplo, em copinhos de cafezinho sem identificação e
guarde as embalagens originais. É importante que tenha dois tipos de embalagens para diferenciar os produtos
comestíveis daqueles que não podem ser ingeridos. Fique atento a esse detalhe!
3) Prepare etiquetas autoadesivas com as seguintes informações a serem preenchidas pelos alunos: nome do
produto, preço, função, forma de coleta.
4) Divida-os em pequenos grupos de três alunos e distribua as amostras, se possível, pelo menos dois tipos por
trio.
5) Solicite que analisem o material por meio dos sentidos: visão, tato, olfato e paladar para os comestíveis.
6) Após determinado tempo, oriente para que preencham a etiqueta com os dados que julgam ser corretos e
identifiquem seus produtos.
7) Solicite que cada grupo explique qual produto identificou e quais características foram utilizadas para essa
identificação.
8) Durante as apresentações, complemente as informações e explique como é produzido cada um e quais as
formas de extração, conservação e armazenamento.

Exploração da atividade
1) Permita que os alunos degustam os produtos comestíveis e aproveite para explorar o paladar deles
apresentando mel de diferentes floradas.
2) Deixe para trabalhar as questões de preço após a explicação sobre obtenção do produto para que possam
relacionar processo produtivo com custo e precificação. 
3) Conforme os alunos foram acertando, você pode apresentar a embalagem original e analisá-la com eles,
para identificar suas características e facilitar a exposição ao consumidor e a conservação.

Atividade de aprendizagem: explorando produtos apícolas com os sentidos

Enfim, apreciei a aula, e acredito que a turma também tenha gostado.
 Foi um bom exercício para minha formação de professor.
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Todo o conteúdo precisa ser
relevante, ligado à vida,

trabalhado em relação estreita
com atividades criativas e

empreendedoras. Vai
ficando cada vez mais evidente

que podemos aprender de
múltiplas formas, em todos os

espaços e em tempos diferentes.

JOSÉ MORAN
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        Pensar em equipe, em humanização, em todos os profissionais trabalhando juntos,
com seus saberes específicos, respeitando e dando o melhor atendimento possível para a
mulher em processo de pré-natal, parto e pós-parto. Esta foi, e é a maior motivação:
prestar uma assistência de qualidade que trate a mulher com respeito, com individualidade
e com muito conhecimento técnico-científico. Foi assim a escolha do tema, repleta de
inquietações pessoais, e acreditando que a formação é sim o momento de fazer e pensar
diferente.
     A preparação dos planos de aula, de ensino e do conteúdo da aula foi pensado após
aquisição de conhecimento e leituras das disciplinas e conteúdos do curso técnico em
enfermagem, do Colégio Politécnico da UFSM. Em especial, da disciplina de Saúde da
Mulher. A partir daí, e das vivências supracitadas, encontrei o ponto chave para escolher a
temática, “Métodos não farmacológicos de alívio da dor no parto normal”. Uma temática
atual, pertinente e extremamente instigante ao curso pretendido, bem como uma troca
com os colegas da disciplina sobre um tema que todos, de alguma forma, já vivenciaram: o
parto e a gestação. Entender e conhecer esse assunto é de suma importância, conhecer a
fisiologia do corpo feminino e ouvir os relatos deste processo é encantador. 
     Pensando nisso, realizei uma aula “teórico-prática”, em que demonstrei fotos, vivências,
dados e discussões. Minha maior atenção foi para que a aula relatasse minha vivência
profissional, com fotos e vídeos, trazendo a realidade e mostrando como tudo acontece.
Se tivéssemos a oportunidade de fazer esta aula presencialmente, eu levaria todos os
equipamentos para que fosse realizada uma vivência, e demonstração prática das técnicas
de alívio da dor no parto normal. Entretanto, em virtude do modelo remoto da aula, isso
não seria possível. Mesmo assim, tentei mostrar um pouco da realidade, e de como fazer.
Acredito que tenha tido sucesso nestes quesitos, pois os colegas demonstraram interesse,
participação e comentaram ao fim do período que trazer essas vivências tornou a aula
mais didática e demonstrativa. Slides nortearam a aula, mas tentei não usar excesso de
textos, fotos (do meu arquivo pessoal) ou vídeos que elucidavam tudo que eu falava. No
momento inicial, solicitei participação dos colegas via chat, sobre o que eles pensavam
sobre “Parto normal”. Os relatos foram de que esta forma de nascer é sofrida, dolorida e
traumática para a mulher. Durante a aula fomos desconstruindo esse imaginário, e
mostrando uma nova realidade.

Formação docente: um olha sobre a atuação 
da fisioterapia no parto normal

FERNANDA ANVERSA BRESOLIN

      A formação docente é um constante processo de reinvenção, ressignificação e autoconhecimento. Superar barreiras, transpor obstáculos,
estudar constantemente. Tudo isso norteou e fundamentou a atividade “Docente em Formação”, proposta na disciplina de Estágio
Supervisionado II, do Programa Especial de Formação de Professores para a Educação Profissional/UFSM, que nos fez pensar em nossa
formação para a docência. A proposta foi desenvolvida com foco na área da saúde, leia-se: educação permanente em saúde, nomenclatura
essa que vai de encontro a este relato. Uma formação, que não para, que é resiliente, que é permanente. Estas questões embasaram minha
participação e fomentaram as ideias da atividade proposta, bem como, mudaram e ressignificaram a minha constante formação, docente ou
não. 
      A escolha do tema veio de lacunas na formação dos profissionais provenientes dos cursos técnicos da área da saúde. Contexto em que
vivenciei e elenquei as necessidades (que julguei pertinentes) para uma melhor assistência à mulher em trabalho de parto. Vivências nas
maternidades e espaços de pré-natal me instigaram a modificar uma realidade, ainda difícil de modificar. O modelo biomédico centrado,
onde o médico é o detentor do saber, e as demais profissões são apenas “para-médicas”, me fez querer fazer a diferença. 
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        Pensar em equipe, em humanização, em todos os profissionais trabalhando juntos,
com seus saberes específicos, respeitando e dando o melhor atendimento possível para a
mulher em processo de pré-natal, parto e pós-parto. Esta foi, e é a maior motivação:
prestar uma assistência de qualidade que trate a mulher com respeito, com individualidade
e com muito conhecimento técnico-científico. Foi assim a escolha do tema, repleta de
inquietações pessoais, e acreditando que a formação é sim o momento de fazer e pensar
diferente.
     A preparação dos planos de aula, de ensino e do conteúdo da aula foi pensado após
aquisição de conhecimento e leituras das disciplinas e conteúdos do curso técnico em
enfermagem, do Colégio Politécnico da UFSM. Em especial, da disciplina de Saúde da
Mulher. A partir daí, e das vivências supracitadas, encontrei o ponto chave para escolher a
temática, “Métodos não farmacológicos de alívio da dor no parto normal”. Uma temática
atual, pertinente e extremamente instigante ao curso pretendido, bem como uma troca
com os colegas da disciplina sobre um tema que todos, de alguma forma, já vivenciaram: o
parto e a gestação. Entender e conhecer esse assunto é de suma importância, conhecer a
fisiologia do corpo feminino e ouvir os relatos deste processo é encantador. 
     Pensando nisso, realizei uma aula “teórico-prática”, em que demonstrei fotos, vivências,
dados e discussões. Minha maior atenção foi para que a aula relatasse minha vivência
profissional, com fotos e vídeos, trazendo a realidade e mostrando como tudo acontece.
Se tivéssemos a oportunidade de fazer esta aula presencialmente, eu levaria todos os
equipamentos para que fosse realizada uma vivência, e demonstração prática das técnicas
de alívio da dor no parto normal. Entretanto, em virtude do modelo remoto da aula, isso
não seria possível. Mesmo assim, tentei mostrar um pouco da realidade, e de como fazer.
Acredito que tenha tido sucesso nestes quesitos, pois os colegas demonstraram interesse,
participação e comentaram ao fim do período que trazer essas vivências tornou a aula
mais didática e demonstrativa. Slides nortearam a aula, mas tentei não usar excesso de
textos, fotos (do meu arquivo pessoal) ou vídeos que elucidavam tudo que eu falava. No
momento inicial, solicitei participação dos colegas via chat, sobre o que eles pensavam
sobre “Parto normal”. Os relatos foram de que esta forma de nascer é sofrida, dolorida e
traumática para a mulher. Durante a aula fomos desconstruindo esse imaginário, e
mostrando uma nova realidade.

Formação docente: um olha sobre a atuação 
da fisioterapia no parto normal

FERNANDA ANVERSA BRESOLIN

      A formação docente é um constante processo de reinvenção, ressignificação e autoconhecimento. Superar barreiras, transpor obstáculos,
estudar constantemente. Tudo isso norteou e fundamentou a atividade “Docente em Formação”, proposta na disciplina de Estágio
Supervisionado II, do Programa Especial de Formação de Professores para a Educação Profissional/UFSM, que nos fez pensar em nossa
formação para a docência. A proposta foi desenvolvida com foco na área da saúde, leia-se: educação permanente em saúde, nomenclatura
essa que vai de encontro a este relato. Uma formação, que não para, que é resiliente, que é permanente. Estas questões embasaram minha
participação e fomentaram as ideias da atividade proposta, bem como, mudaram e ressignificaram a minha constante formação, docente ou
não. 
      A escolha do tema veio de lacunas na formação dos profissionais provenientes dos cursos técnicos da área da saúde. Contexto em que
vivenciei e elenquei as necessidades (que julguei pertinentes) para uma melhor assistência à mulher em trabalho de parto. Vivências nas
maternidades e espaços de pré-natal me instigaram a modificar uma realidade, ainda difícil de modificar. O modelo biomédico centrado,
onde o médico é o detentor do saber, e as demais profissões são apenas “para-médicas”, me fez querer fazer a diferença. 
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Plano de Aula
 

Tema da aula/Assunto: Métodos não farmacológicos de alívio da dor no parto normal.

Objetivos
Objetivo Geral: Apresentar à turma um panorama geral da atuação não farmacológica dos profissionais
no momento do parto.

Objetivos Específicos:

          Apresentar dados estatísticos da realidade do parto no Brasil;

          Ser semeador de uma nova e humanizada assistência ao parto;

          Estimular novas práticas em saúde;

          Entender a importância da equipe multiprofissional na atuação do parto;

          Ensinar técnicas de auxílio para alívio da dor no Parto. (Momento prático/em condições normais de aula).

Metodologia:
     No momento inicial, utilizando o chat, os colegas serão convidados a participar da aula e responder alguns questionamentos que
servirão como gatilho para a discussão. Posteriormente, utilizarei slides com o conteúdo central da aula. Em condições normais de aula
presencial levaria os materiais, separaria a turma em grupos e iria propor que todos se aventurarem na prática. Partindo deste ponto, farei
uma parte expositiva sobre o conteúdo, trazendo imagens e relatos da prática profissional da área. Por fim, será feito um fechamento da
aula, e novamente será proposta uma participação da turma sobre o tema, sob nova ótica após a aula.

 
    

Plano de Ensino
 

No plano de ensino da disciplina de saúde da mulher estão especificados os pontos que seriam tratados nela, com carga horária total de
120 horas, tendo como principal objetivo de aprendizagem “Qualificar o estudante para a assistência à saúde de mulheres em diferentes
fases e contextos de vida”. A disciplina tem como objetivo geral: Qualificar o aluno para prestar assistência à mulher, em sua totalidade,
em qualquer fase da vida, alicerçados em diferentes níveis de atenção à saúde, atuando na promoção, prevenção e assistência à saúde. E
como objetivos específicos: Promover conhecimento das funções anatômicas, fisiológicas e patológicas da saúde da mulher e promover
um aluno crítico e reflexivo para a prática profissional em qualquer nível de atenção à saúde. Os núcleos de conteúdo da disciplina são:

 
1. Enfermagem em gineco-obstetrícia;
2. Planejamento familiar;
3. Pré-Natal, gestação, parto, puerpério e aborto. (A aula supracitada encaixa-se aqui);
4. Grupos de apoio à mulher e à gestante;
5. Intercorrências da gestação: diabetes, hipertensão na gravidez e outras complicações;
6. Aleitamento materno: importância, anatomia, fisiologia da mama; mitos e técnicas de amamentação, cuidados gerais com a mama;
7. Assistência de enfermagem à puérpera;
8. Menarca: menopausa e climatério;
9. Câncer de mama e câncer de colo de útero;
10. Principais doenças ginecológicas;
11. Políticas de saúde voltadas à saúde da mulher.

 
      Vale ressaltar que os pontos de conteúdo da disciplina devem conversar entre si, amparados nas leis e direitos das mulheres. O
processo avaliativo contaria com participação em aula, provas práticas e teóricas, seminários, mapas conceituais, apresentação e
trabalhos em eventos, entre outros.
     Pautado neste plano de ensino e plano de aula, tivemos que nos adaptar ao ensino remoto, pois, foi a realidade que enfrentamos para
a realização da atividade “Docente em Formação”. Desde o primeiro encontro (que foi presencial), onde foi proposta a atividade, pensei
em realizar momentos de prática, que envolvessem os colegas (alunos) na aula. Porém, tivemos que nos reinventar, em função do ensino
remoto. Trocar a sala de aula pela tela foi uma tarefa desafiadora, e foi necessário mudar alguns (ou muitos) pontos e metodologias para
a realização desta atividade. Inicialmente, eu havia pensado em uma experiência prática das técnicas de alívio da dor no parto normal.
Pensei em levar a bola de pilates, a banqueta de parto, o rebozo (materiais e técnicas abordados durante a aula), e faria proposta de
posturas que 
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favorecem a descida do bebê, entre outros. Faria deste momento uma experiência completamente prática, de conversa, troca de
vivências e experimentação das sensações. Com o ensino remoto, pensei muito sobre qual seria a melhor forma de tornar a aula mais
próxima dos alunos, então, decidi colocar nos slides, fotos, relatos, vídeos do meu acervo pessoal de pacientes, no qual eu atendi aos
partos, tentando assim elucidar e suprir essa lacuna deixada pela “falta de presença física”. Foi desafiador, mas o resultado final foi
ótimo. Acredito que tenha conseguido trazer minha prática com a temática para a discussão com os colegas, elucidando com imagens e
vídeos o que eu demonstraria presencialmente. 
     Para a realidade do docente em formação, isso auxiliou muito, mas penso que para um curso técnico, apenas essa metodologia de
aula não seria suficiente, pois o “fazer em saúde” precisa da prática, e necessita que as técnicas sejam ensinadas presencialmente. Mas,
cabe a nós, em eterna formação docente, pensar o ensino remoto como uma alternativa, e como uma realidade. 
   Fazer uso de tecnologias e metodologias ativas é necessário nesse contexto, mas penso que, somente a tecnologia não supre as nossas
necessidades. Como dito anteriormente, vejo a relevância da aula prática, do ensino afetivo e próximo dos alunos. Mas, tendo em vista
esta nova condição social e educacional que estamos vivenciando, foi necessário mesclar a teoria e a prática, fazendo o uso da
tecnologia. 
    Para os encontros, utilizamos o Big Blue Button, do Moodle, que durante o semestre foi nossa sala de aula. Neste contexto, as
metodologias ativas revelam-se ainda mais relevantes, pois, tornam esta nova prática mais atrativa para os alunos. Para incentivar a
participação dos discentes, realizei perguntas pré-conteúdo, buscando conhecer as vivências dos estudantes sobre o tema. Ao final da
aula, fiz o mesmo, buscando entender se houve uma nova percepção do assunto.
     Ao longo do encontro, foram expostos vídeos, fotos e relatos que pudessem causar inquietações sobre o assunto, aproximando os
estudantes da temática proposta. Esses recursos, por vezes, eram até chocantes, mas necessários para que o acadêmico esteja pronto
para a realidade da atividade profissional. Mesmo sem ter conseguido realizar a atividade prática que desejava, fiquei satisfeita com a
maneira como a aula fluiu, pois houve participação dos colegas, o que sempre é um bom sinal.
    Em suma, a experiência do “Docente em Formação” me trouxe inquietação, e me fez acreditar, ainda mais, que o professor precisa se
reinventar, pois estamos em constante mudança. Às vezes é necessário mudar a maneira de construir e ministrar uma aula, e o ambiente
da sala de aula não deve nos limitar, pois aprender está além dele, além do professor e dos conteúdos. Com essa experiência aprendi
sobre diversos temas, me deparei com inúmeras maneiras diferentes de tratar conteúdos, de viver e conviver com pessoas diferentes, e
que sempre temos algo a melhorar.
     Sempre temos algo bom para nos inspirarmos no nosso fazer profissional, docente e pessoal. Isso repercute de maneira positiva
em diversos aspectos. Neste caso, fomos avaliados por profissionais de diferentes áreas do conhecimento, o que foi bastante positivo,
pois, as considerações dos colegas e professores certamente auxiliarão na construção de nossas próximas aulas.  
     Melhorias neste sentido são muito válidas, pois acarretam em mudanças positivas no nosso fazer docente. Tudo isso vai de encontro ao
que eu sempre acreditei, que o docente só é um bom docente quando compartilha, quando está aberto para críticas, quando vivencia a
sala de aula (remota ou não). E, sem dúvidas, a experiência do “Docente em Formação” me auxiliou nisso. A atividade me ajudou a ser
melhor, a entender que a saúde necessita da presença física em aula, e da presença emocional para que o conteúdo seja entendido e
ressignificado, tornando o aluno reflexivo e crítico de tudo que já fez e faz, sendo necessário inventar ou reinventar. Esta experiência me
tocou como a experiência de um parto, com angústia, às vezes com medo, mas, por fim, significou nascimento. De um novo docente, que
vivenciou na prática o ensino remoto.
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        A atividade “Docente em Formação”, realizada como uma das atividades avaliativas da disciplina de Estágio II, do Programa Especial de
Graduação de Formação de Professores para a Educação Profissional, é considerada por mim a primeira experiência como educador que
realizei. 
     Anteriormente à disciplina, as únicas vezes em que tive a experiência de ensinar alguém, foi em estudos coletivos com meus colegas de
graduação, onde o processo de ensino era desenvolvido através de troca de experiências e conhecimentos mútuos, obtidos a partir da
compreensão de cada um de nós, e compartilhado com os demais.
     A vontade de ensinar ao próximo, compartilhando um pouco do conhecimento adquirido, vem por parte da influência de minha mãe e suas
irmãs, pois de um total de seis filhas na família, cinco delas tornaram-se professoras e desenvolveram esta como principal profissão em suas
carreiras. 
    Em minha opinião, a atividade “Docente em Formação” veio a complementar toda a bagagem de conhecimento que vínhamos construindo
desde o início do curso de Formação de Professores até o presente semestre, possibilitando a aplicação de metodologias de ensino no
processo de construção do conhecimento. A proposta da atividade foi encarada por mim como uma possibilidade de praticar minha didática
e buscar diferentes recursos que poderiam me auxiliar no processo de ensino-aprendizagem e planejamento dos aulas. Obviamente, surgiu
uma pequena ansiedade em função da importância da atividade, não pelo fato da nota envolvida, mas sim, por se tratar de algo que poderá
se tornar cotidiano em meu futuro. Logo após a proposta da atividade, refleti sobre os possíveis temas e conteúdos que abordaria.
    Tinha como meta lecionar um tema que estivesse inteiramente ligado com minha formação profissional, mas que meus colegas de
diferentes áreas pudessem compreender e acompanhar na aula ministrada. Escolhi, depois de muitos dias pensando sobre o assunto, a parte
introdutória da disciplina de “Algoritmos e Programação”, pois esta ajudaria a desenvolver habilidades de raciocínio lógico, além da
possibilidade de trabalhar com atividades lúdicas que auxiliariam no processo de aprendizagem.
      Por sorte, não fui sorteado para ministrar a aula na primeira semana da atividade, sendo assim, pude me basear nas aulas de colegas que
apresentaram anteriormente e nas dicas que a eles foram passadas. O plano de ensino foi desenvolvido com base no plano de ensino do
Curso Técnico em Automação Industrial, ofertado pelo Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM), na disciplina de Algoritmos e
Linguagens de Programação. O cronograma do plano de ensino foi desenvolvido para todo o semestre, incluindo possíveis datas de
avaliações e exame, com datas sujeitas a modificações em caso de necessidade.
      O plano de aula foi realizado para ter duração de 4 horas/aula, e foi por diversas vezes alterado até o dia da apresentação, em função
de algumas das atividades inicialmente planejadas não se encaixarem com o propósito da aula. A versão final do plano de aula contou com
um momento inicial de apresentação do “Google Sala de Aula”, ferramenta de ensino semelhante ao Moodle, porém com acesso gratuito a
qualquer pessoa que possua uma conta de e-mail no Google.

      Com o “Google Sala de Aula” pode-se criar uma sala de aula virtual,
onde os alunos que possuem o código da turma terão acesso aos materiais
postados pelo professor. Com essa ferramenta, pode-se postar vídeos dos
conteúdos abordados, documentos com extensões em PDF ou .doc, criar
formulários para testes e avaliações, além de ter controle com relação aos
alunos que enviam as atividades solicitadas mediante aplicações de notas
ou conceituações. 
     Após explicações sobre o “Google Sala de Aula”, planejou-se a
apresentação do cronograma da disciplina, tendo em vista que tratava-se
de uma aula inicial ao semestre, onde faz-se de grande importância uma
visão geral por parte dos alunos com relação aos conteúdos que serão
ministrados.
   Posteriormente ao cronograma, ministrou-se a primeira parte do
conteúdo, com importantes conceituações e com uma visão das
habilidades que os alunos irão desenvolver no decorrer da disciplina. Para
essa parte, cabe uma pequena ressalva. Sempre achei muito importante, e
me fazia ter uma organização melhor, quando os professores no início do
semestre passavam o cronograma dos conteúdos que seriam ministrado e
destacavam as habilidades

 Utilização de ferramentas educacionais
aplicadas ao ensino da engenharia

GUILHERME RICARDO HUBNER
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habilidades que desenvolveríamos ao longo
da disciplina. Essas habilidades trazem um
propósito e uma meta, e nos incentivam a ter
um maior interesse pela matéria. 
    Após isso, foi ministrado o conteúdo
programado e, na sequência, buscando
reforçar o conhecimento recém adquirido,
realizou-se uma atividade com o intuito de
iniciar o processo de raciocínio lógico de
programação. A primeira atividade consistia
em:

1- Os alunos receberão uma série de
instruções e terão que realizá-las passo-a-
passo, semelhante ao processo sequencial
que uma máquina realiza. A atividade se
passará em uma folha com vários quadrados
pintados, onde deverão ser colocados os
passo-a-passos para obter o quadro pintado
semelhante ao ilustrado na figura ao lado.
Os comandos que os alunos terão são: ir
para cima, ir para baixo, ir para a esquerda,
ir para a direita e pintar. Considera-se como
posição inicial, a localização da estrela.

     Após a atividade descrita anteriormente, seria ministrado mais uma parte do conteúdo e realizadas novas atividades, mas, em função do
tempo da atividade “Docente em Formação” ser de apenas 1h, a aula ministrada chegou apenas até essa parte. Um momento importante da
atividade foi quando, mediante as pontuações de concurso, a professora e meus colegas avaliaram a aula ministrada. Dessa forma, pude
conhecer os itens que são avaliados em concursos, além de identificar pontos em que preciso melhorar e, também, pontos que preciso manter.
     Essa atividade foi realizada pela minha turma, durante o segundo semestre de 2019, de modo presencial. Entretanto, no momento que
realizo essa documentação, encontramo-nos em plena pandemia do Coronavírus, em meados de final de junho e início de julho de 2020.
Importante destacar que, em 2019, ainda não se discutia muito sobre a ferramenta do “Google Sala de Aula”. Entretanto, neste momento de
ensino remoto, a ferramenta tornou-se uma das mais utilizadas pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, sendo importante aliada no
processo de ensino-aprendizagem.
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      Como engenheira florestal, tive muitas oportunidades em compartilhar o conhecimento adquirido nas experiências que a profissão
proporciona. Desde a publicação de artigos em jornais, palestras em escolas, universidades e empresas privadas, inclusive como
colaboradora em sites através da coluna “Sementes do Pampa”, onde escrevia sobre educação ambiental.
      Contudo, ministrar aulas é diferente, para não dizer assustador. Sabia, que esse momento iria chegar, só nunca imaginei que seria
já no Estágio II, com a professora Karla, e tendo como alunos os colegas do PEG.
     A palavra jardim, em inglês garden, vem da junção GAR (proteger, defender) e EDEN (prazer, encantamento), ambos de origem
hebraica. Sendo assim, é um espaço onde as pessoas sentem-se protegidas, com conforto. 
    Sempre me identifiquei com os jardins, tanto que até ministrei curso de paisagismo. Mas, com o falecimento de minha mãe,
encontrei-me sem rumo na vida e com o diagnóstico de depressão. Até que o grande jardim da minha casa precisou de manutenção.
     Para algumas pessoas, os jardins são áreas verdes, apenas de lazer, para tomar seu chimarrão aos domingos... Percebi que mais
uma vez, surgia a oportunidade em partilhar conhecimento. Mas, para tanto, foi necessário muita pesquisa, pois cada jardim
tem a sua história e seu projeto executivo.

O paisagismo e a depressão: 
uma transformação de vida

Como é possível observar, comecei
a me dedicar ao jardim e aos
poucos fui melhorando da
depressão. Foi por essa razão que
escolhi ministrar o tema “Estilos de
Jardins”, que faz parte da disciplina
Teoria e História do Paisagismo, do
curso Técnico em Paisagismo, no
Colégio Politécnico da UFSM.

GREICE SEIXAS VARGAS DA SILVA

 
"Jardim da minha casa"
Fonte: Acervo pessoall
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      Montei a aula em Power Point, com várias figuras de jardins do mundo e expliquei o contexto histórico de cada um. Apresentei um
vídeo de 3 minutos do YouTube sobre os jardins egípcios (pareceu uma eternidade). Após a apresentação, os convidei a realizar uma
atividade. Levei um texto sobre jardinagem & depressão, pedi que alguém lesse em voz alta e que debatêssemos sobre o assunto. Falei
sobre o meu exemplo e como estava feliz.
     Após o debate, distribui revistas com conteúdo de paisagismo, dividi a sala em pequenos grupos e sugeri outra atividade. Cada
grupo deveria pesquisar sobre jardins italianos, franceses e ingleses, e deveria postar a pesquisa no grupo de WhatsApp que tinha feito
com o contato de todos (expliquei no início da aula, que tinha obtido os contatos com a secretaria do curso). Dessa forma, os alunos
utilizaram o celular para pesquisa, e interagiram entre eles e comigo. 
      Para finalizar, apresentei um vídeo com o depoimento de um paisagista, sobre a valorização do paisagismo tropical no Brasil, e abri
espaço para dúvidas.

    Confesso que estava muito nervosa, haja vista o compromisso de transmitir conhecimentos. Tive ajuda dos colegas, pois não sabia se
passava os slides, ou se caminhava na sala de aula. Foi uma ótima experiência, aprendi muitas coisas e com certeza, me esforçarei nas
próximas aulas em que serei a professora, principalmente, no uso de metodologias ativas, como a sala de aula invertida. 
     Digo isso, pois é mais interessante a participação ordenada do aluno do que o silencio mortal que impera a educação clássica,
onde só o professor fala. Mas, para que isso funcione, também terei que aprender a ter domínio de turma. Com a prática e o tempo,
espero aperfeiçoar-me cada vez mais.

 
"Meu sentimento é de gratidão."
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     Quando falamos em ministrar aulas para alunos desconhecidos, ou até mesmo para os próprios colegas de sala de aula, o “frio na barriga”
é inevitável. Esta é uma situação bem diferente de, por exemplo, realizar uma apresentação de trabalho, que pode ser dividida com outros
colegas. Assumir o papel de professor nos assusta em um primeiro momento, em função da responsabilidade de tentar passar um determinado
conteúdo a pessoas de diferentes áreas. É algo que nos faz pensar em formas para atingirmos um objetivo, criando possibilidades para que
os alunos compreendam o assunto em questão. Posso falar que fiquei bem nervoso quando entrei na sala de sala, principalmente, tendo todos
os olhares voltados a mim. Mas, no decorrer da explanação, o nervosismo foi passando, e percebi o entendimento dos alunos a respeito do
que estava sendo apresentado.
     Para realizar esta aula, pensei em algo que os colegas pudessem visualizar, e que estivesse presente, de alguma maneira, no cotidiano de
todos. Então, optei em realizar uma aula referente ao assunto de motores, para demonstrar as diferenças e características a respeito destes.
Ao preparar a aula, pensei maneiras de fazer com que os colegas conseguissem entender a história dos motores, as definições, as
classificações, os principais componentes de constituição e, por fim, seu funcionamento. Com isso, foi preparada uma aula em formato de
slides, para apresentar a parte teórica aos colegas, trazendo figuras e animações que facilitassem o entendimento. Além disso, foi
apresentado em sala de aula um motor, para exemplificar seu funcionamento e mostrar, de maneira prática, alguns de seus componentes.
     Desta forma, ao apresentar o plano de ensino da disciplina na qual estava como docente, foram mostrados os objetivos de aprendizagem,
os objetivos que desejamos alcançar com esta disciplina e como é dividido o programa de conteúdos. Após a apresentação do plano de
ensino, foi a vez do plano de aula, no qual foi tratado um tema da unidade 2, na disciplina sobre Motores de uso agrícola. O capítulo trata
dos seguintes assuntos:  Princípios de funcionamento; Ignição por centelha; Ignição por compressão; Constituição dos motores diesel;
Componentes fundamentais. 

Uma experiência docente em Engenharia 
Agrícola: de aluno a professor 

JHOSEFE BRUNING

Compreender a definição
de motores agrícolas;
Conhecer o histórico e
evolução dos motores;
Conhecer e Compreender
a classificação dos
motores agrícolas;
Conhecer e diferenciar as
partes básicas dos
motores.

    Esta aula teve como
objetivo geral contribuir para
formação dos alunos,
passando conhecimentos 
 teóricos e práticos, sobre o
histórico das máquinas
agrícolas. Além de fornecer
embasamento suficiente para
que os alunos tenham
condições de conhecer e
diferenciar características de
motores, e reconhecer as
partes constituintes dos
diferentes tipos de motores.
Além disso, teve os seguintes
objetivos específicos:
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     Na ação de ministrar uma aula, o nervosismo é inerente. Ao
atuar como docentes, temos a responsabilidade de auxiliar os
alunos na construção de conhecimentos. Isso acaba
demonstrando que, com preparação e todos os conhecimentos
adquiridos em nossa vida acadêmica e profissional, somos
capazes de executar atividades novas. Como ainda estamos
iniciando nossa trajetória como docentes, estes momentos
contribuem para que possamos verificar se realmente
desejamos seguir nesta carreira. 
     Conforme relatado por alguns colegas, no momento da
aula, não há ninguém como suporte para “passar a palavra”,
por exemplo. Isso acaba favorecendo o aprendizado, e
despertando ações que devem ser utilizadas pelos professores
no momento de aula.
    Muitas vezes, me posicionei no canto da sala, mas, com o
decorrer da aula, me tranquilizei e me senti mais à vontade
com a situação. A interação da turma ajuda muito para que
isso ocorra, pois, busquei caminhar pela sala para, assim, ter
uma melhor interação com todos. Posso dizer que me senti um
professor durante a aula, podendo apresentar o conteúdo e os
conhecimentos referentes à temática proposta. Além disso,
consegui perceber como é ser professor, e que não é fácil
conseguir fazer com que os alunos compreendam as coisas no
primeiro momento. 
    Um momento que achei bem interessante foi a parte
“prática”, em que todos se reuniram em torno do motor em
exposição e fui questionado pelos estudantes. Nesta situação,
consegui perceber como é difícil controlar uma turma, pois,
acaba ocorrendo uma dispersão dos alunos. 
    Por fim, posso dizer que gostei muito da experiência
docente vivida nesta aula. Além disso, as discussões
posteriores, realizadas com os demais colegas da turma,
fizeram com que nós pudéssemos visualizar nossos erros e
acertos, buscando melhorias para o futuro.

O desenvolvimento da aula seguiu 3 momentos principais:

Primeiro momento - Introdução

     Foi feita a apresentação do plano de ensino da disciplina
aos alunos e, posteriormente, foi iniciada a aula.

Segundo momento - Desenvolvimento

    Os conteúdos foram desenvolvidos através de aula
expositiva dialogada e de discussões referentes ao tema
abordado. Para a compreensão do conteúdo foram
utilizados: aparelho de datashow, quadro de giz e vídeos.

Terceiro momento - Finalização

   Foi proposta uma atividade para retomar o conteúdo
apresentado, além do fechamento da aula com a
apresentação dos conteúdos que serão tratados na próxima
aula.

Motor apresentado em sala de aula

Registro da aula
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     A experiência “Docente em Formação” foi realizada  com a turma na disciplina
de Estágio Supervisionado II “A”, do Programa Especial de Graduação de Formação
de Professores para a Educação Profissional (PEG), no segundo semestre do ano de
2019.
     A proposta de atividade foi bem recebida pelos alunos dessa turma, ainda que
tenham surgido diversas dúvidas, indagações e dificuldades, tendo em vista que
para muitos alunos (para mim, inclusive), seria a primeira experiência como docente.
Portanto, é inerente ao processo que houvesse uma longa preparação para a
apresentação da aula, incluindo a escolha do tema, o plano de ensino, o
planejamento da aula e a escolha de metodologias. Porém, ressalta-se que a
disponibilidade da professora e dos demais colegas em trocar experiências, ideias e
contribuições foi de extrema importância para o desenvolvimento da atividade.
     No meu caso, fui uma das últimas alunas a realizar a experiência docente, por
isso, tive a oportunidade de prestigiar os outros colegas, visualizando possíveis
práticas a utilizar e também melhorias. Além disso, naquele momento, eu já havia
realizado a prática de observação de aula em uma instituição de ensino técnico, na
qual foi possível realizar algumas atividades de auxílio aos alunos e apresentação de
conteúdo. 
     Também foi a partir da prática de observação que surgiu a ideia do tema a ser
abordado na experiência docente - ambiente organizacional das empresas e a
ferramenta análise SWOT -, pois naquela disciplina, grande parte do conteúdo se
referia ao tema de planejamento. Ademais, possuo afinidade com o tema, já que o
abordei em meu relatório de estágio da graduação. Nesse contexto, e também
considerando que a turma possui alunos de diferentes áreas do conhecimento, e que
trata-se de um assunto que não necessita de domínios teóricos precedentes, decidi
ministrar uma aula sobre essa temática.
     O plano de ensino foi apresentado à turma no dia da realização da experiência
docente, a qual ocorreu no dia 01/11/2019. Na ocasião, destacou-se que a aula se
referia à unidade 4 do plano.  O objetivo desta aula era proporcionar aos alunos a
compreensão do ambiente organizacional (fatores externos e internos), da
importância do planejamento e de suas ferramentas para as organizações e, em
específico, da análise SWOT. 
     Inicialmente, apresentei o plano da disciplina “Introdução à Administração”, do
Técnico em Administração, do Colégio Politécnico da UFSM. Na sequência, iniciei a
apresentação de slides, questionando os alunos sobre o que entendem por
planejamento. Alguns disseram que era “tudo” na vida, outros, que era o início de
qualquer processo. Uma aluna respondeu que apesar de fazermos planos, muitas
vezes, as coisas tomam outra direção. Comentamos um pouco sobre o assunto e dei
prosseguimento à apresentação.

Planejamento organizacional e suas ferramentas:
uma experiência docente

LAÍS VIERA TREVISAN
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matriz SWOT. Além destas, elencamos, em conjunto,
mais algumas. Percebi que os alunos gostaram desta
atividade, pois foram bastante participativos e
descontraídos. Também observei que conseguiram
compreender os conceitos.
     Na sequência, mostrei um vídeo do SEBRAE sobre
a ferramenta SWOT. E, por fim, dividi a turma em dois
grupos para realizar outra atividade. Entreguei
plaquinhas aos dois grupos que diziam “força”,
“fraqueza”, “oportunidade” ou “ameaça”, em língua
inglesa. Os grupos deveriam classificar as frases que
apareciam nos slides (características da análise
SWOT da UFSM) dentro destes conceitos e levantar a
plaquinha referente. Conforme iam acertando, eu ia
marcando os pontos no quadro. Houve algumas
dúvidas durante a atividade, mas solucionamos em
conjunto. Este também foi um momento de
descontração e aprendizado.
     Como encerramento, solicitei uma atividade para
a próxima aula: pedi que os alunos se organizassem
em duplas ou trios, e visitassem uma micro ou
pequena empresa de seu bairro. Na ocasião,
deveriam realizar uma entrevista com o proprietário,

elaborar uma análise SWOT em conjunto e apresentar para a turma na próxima aula. Finalmente, perguntei se ficaram com
alguma dúvida e encerrei a aula. 
     No que tange ao uso de metodologias ativas de aprendizagem, para a realização da experiência docente, pensei em diversas
atividades que utilizassem esse tipo de metodologia, dentre elas, escolhi a leitura de texto pelos alunos. Assim, ao mesmo tempo
que iam identificando, em conjunto, as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que apareciam no texto, um dos colegas ia
anotando-as no quadro. Além disso, a atividade com as plaquinhas, para classificar as características da análise SWOT da UFSM,
foi envolvente e possibilitou questionamentos e resolução de dúvidas, o que instiga o aluno a pensar e aplicar na prática o
conhecimento teórico.
     Por fim, considero que a experiência docente foi de suma importância para o meu aprendizado, tanto em termos profissionais
quanto pessoais. Incluindo nisso, a postura em sala de aula, resolução de dúvidas e conflitos, planejamento de conteúdo e
didática, organização da quantidade de atividades para um determinado tempo de aula, entre outros aspectos. Nessa
perspectiva, essa experiência também possibilitou uma maior confiança para o desenvolvimento do estágio supervisionado III “A”,
que ocorreu no primeiro semestre de 2020. 

     Realizei uma atividade de leitura de três notícias acerca de
planejamento, análise SWOT e exemplos de empreendedores que
utilizaram essa ferramenta em suas organizações. Observei que a
atividade foi um pouco cansativa devido às leituras. Durante o processo,
metade dos alunos chegou atrasada (estavam jantando no restaurante
universitário), por isso, situei eles do que estávamos fazendo.
Posteriormente, pedi para um aluno ler uma notícia e outro ir anotando no
quadro as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que foram
aparecendo no texto, na forma da 
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Uma boa aula é aquela
que faz pensar, provoca
reflexão e traz, com isso,
uma nova percepção das
coisas. [...]  Uma boa aula

transforma quem se
envolve nela.

L E A N D R O  K A R N A L
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"Desafio esse que vejo como ponto gatilho para o meu despertar como educadora." 
 
 

     Para a escolha do tema pensei em algo que contemplasse os alunos (meus colegas na disciplina) nas atividades diárias, independente das
respectivas áreas de atuação. Foi então que optei pelo tema “Liderança e Equipes de Trabalho”, advindo dos Recursos Humanos. Este tema
costuma estar presente em diferentes contextos profissionais, é de fácil compreensão e utilização.
    A disciplina escolhida para abordar o conteúdo foi “Comportamento Organizacional e Escolar” e tinha como ementa “explanar de forma
sistematizada e dinâmica conceitos do comportamento humano no âmbito organizacional. De forma que o aluno consiga identificar as
peculiaridades de cada teoria da administração, suas características e como elas afetam o comportamento humano no âmbito organizacional
e escolar”.
      Com o objetivo de estimular os estudantes a desenvolverem competências de gestão e de liderança em diferentes âmbitos, bem como
estabelecer a ponte entre contribuições administrativas teóricas e práticas no cotidiano escolar, a aula visou proporcionar interação com as
competências em gestão mais valorizadas e utilizadas pelas organizações, permitindo a compreensão, autoavaliação e elaboração de
atividades de gestão escolar de forma a aprimorar competências em gestão e liderança.
      O programa da disciplina, no Plano de Ensino, contava com três unidades de conteúdo, que abordavam desde as Teorias da Administração
até Habilidades, Conhecimentos e Técnicas Organizacionais.

Docência e liderança: ressignificando 
papéis, encontrando caminhos 

MARIANA DALCIN FERREIRA

      Como em toda formação de professores, espera-se ansiosamente para colocar em prática a teoria abordada durante o curso. No
Programa Especial de Graduação de Formação de Professores para a Educação Profissional (PEG) não é diferente, são as disciplinas de
Estágio Supervisionado (I, II e III) que costumam promover essa prática. 
      O que não se espera, no entanto, é que a promoção da prática docente aconteça através de uma atividade na sua própria turma de
formação, ou seja, desenvolver a prática pedagógica frente aos seus colegas. Por isso, a atividade “Docente em Formação” foi tão
significativa para mim.
      Formada como bacharel em Administração, sempre tive inclinação às atividades ativas e docentes, de forma a auxiliar outras pessoas
durante o dia-a-dia acadêmico. O PEG “caiu como uma luva” em minha formação, despertando saberes intelectuais e docentes que
promoveram o meu desenvolvimento profissional e pessoal. Entretanto, foi durante o desenvolvimento da atividade “Docente em Formação”
que pude ter minhas primeiras experiências como professora, seja através da escolha do tema para a aula, do desenvolvimento do Plano de
Ensino e de Aula, ou através da prática docente em si. 

     A aula programada para a atividade “Docente
em Formação” contemplava os conteúdos
programáticos da Unidade 2, iniciando em uma
retomada na unidade anterior e finalizando com a
abordagem sobre gestão, liderança e equipes
escolares.
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Tendo em vista ter sido a primeira a desenvolver a atividade na prática, escolhi “formar pelo exemplo”. Por isso, a proposta para a aula foi
promover o ensino-aprendizagem ativo, fazendo uso de tarefas interativas, apoiando-me em Metodologias de Aprendizagem Ativa, Recursos
Educacionais Digitais e dinâmicas, de forma a estimular a utilização desses recursos nas aulas seguintes.
   A prática da aula foi dividida em três etapas: momento inicial, desenvolvimento e momento final. O primeiro, que faz luz à introdução do
conteúdo, aconteceu com apoio de slides e teve como foco a explanação teórica das relações humanas e seus princípios. Além disso, teve a
interação dos estudantes no software Mentimeter para responder o questionamento motriz “O que é um bom líder para você?”.

     Para dar desenvolvimento à aula, foi utilizado o vídeo “O bom líder inspira” de Mario Sérgio Cortella. O objetivo era elucidar questões de
liderança para, posteriormente, abordar conceitos teóricos de liderança e grupos/equipes frisando aspectos visualizados no vídeo. Após a
explanação teórica, a turma foi dividida em três grupos. Utilizou-se a dinâmica “A torre do líder”, criada especialmente para essa aula, voltada à
liderança e trabalho em grupo/equipe.  
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      A aula iniciou com um pouco de atraso, uma vez que alguns estudantes ainda não haviam retornado do intervalo, outros mostravam-se
com sono e não estavam demonstrando muita atenção no assunto. Então resolvi instigá-los durante a explanação. A mudança de tom de voz
e os questionamentos sobre liderança e trabalho em grupo promoveram a participação e o envolvimento dos “alunos”.
    Os dois pontos altos da aula contemplavam a aprendizagem ativa dos estudantes. O primeiro indagava-os a respeito dos tipos de
liderança existentes e sobre o perfil de líder que eles desempenham em suas tarefas diárias. O segundo foi a dinâmica, que trouxe a prática
ativa em grupo, seguida da leitura de artigos, movimentando a todos.
     Durante a execução da aula, me senti tranquila em conhecer os "alunos" e ter conhecimento sobre o conteúdo ministrado, diferente de
como estava me sentindo durante o planejamento da aula, quando não tinha certeza de como faria o andamento da aula. 

 
 

Para validar os conceitos abordados durante a aula e fazer a
ligação entre premissas do âmbito educacional, foram
selecionadas e entregues aos grupos reportagens sobre
aspectos de liderança na educação. Pediu-se que em 7
minutos, lessem e apresentassem a ideia da reportagem para
o restante da turma. 

O momento final da aula se deu através de uma retomada dos
conceitos, abordando a importância do conteúdo apresentado
em diversos âmbitos, inclusive no educacional.

"Acredito que a atividade “Docente em Formação” foi capaz de transformar e ressignificar minha
postura enquanto professora, trazendo reflexões a respeito do papel do professor durante todo o
desenvolvimento de uma aula. A possibilidade de experimentar e colocar em prática a teoria da

licenciatura antes de adentrar a sala de aula como educadora, traz um acalanto nas responsabilidades e
angústias comuns do processo discente-docente".
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Os professores não
são aqueles que

conhecem os
saberes. São

aqueles que sabem
encontrar caminhos

para eles.

-  RUBEM ALVES
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Experiências e desafios na formação
docente na área de Engenharia Elétrica 

MATEUS JOSÉ TIBURSKI

     No primeiro dia de aula da disciplina do Estágio II foi lançado o desafio de propormos uma disciplina e darmos uma aula sobre um tema de
nossa escolha. Em um primeiro momento, houve a escolha das datas em que cada um iria apresentar. Como não possuía muita experiência
docente, e a atividade aconteceria em um momento de ensino remoto, preferi não ser um dos primeiros a lecionar. Mesmo recebendo essa
proposta com bastante entusiasmo e várias ideias, o medo e a insegurança de ministrar uma aula eram grandes.
     O desenvolvimento da sociedade está intimamente ligado à demanda por energia elétrica. A versatilidade e adaptação da energia
elétrica as mais diversas formas de consumo faz com que a sua demanda aumente ano a ano. Em contrapartida, muitas formas de geração
de energia são utilizadas para suprir essa demanda. Umas dessas fontes, a energia solar, cresce continuamente e vem ganhando o mercado
nacional.
      Partindo dessa constatação, foi feita a escolha e proposta do tema para a disciplina. No cenário atual, com o aumento expressivo no
número de empresas que realizam o projeto e a instalação de usinas solares, há a carência de profissionais com conhecimento adequado
para esses dois processos. A implementação inadequada de um sistema solar pode ocasionar problemas graves ao consumidor, desde
ineficiência na geração como até incêndios e óbitos.
       Os cursos técnicos e de graduação em Engenharia Elétrica carecem dessa disciplina. Por esse motivo, a proposta de introduzi-la ou até
criar uma nova disciplina na atividade “Docente em Formação” foi bem recebida. Em vista disso, o primeiro passo para sua elaboração, cujo
nome é “Sistemas de Energia Solar Fotovoltaica”, foi a criação do plano de ensino, que possui o seguinte objetivo de aprendizagem: 
 Proporcionar ao acadêmico o conhecimento técnico em projetos e instalações de sistemas de geração solar conectados à rede e
autônomos. Sendo que, ambos se aplicam a usinas de pequeno, médio e grande porte.

 

I.  Introdução aos sistemas
fotovoltaicos;
II.  Estudo do sol;      
III. Dimensionamento de sistemas
autônomos, híbridos e conectados à
rede elétrica;
IV. Projeto elétrico;   
V.  Inversores Fotovoltaicos.

A concepção do plano de ensino e dos
conteúdos da disciplina partem da
figura, que mostra um esquema de
instalação solar residencial e são

destacados os principais componentes
que a compõem. 

Docente em Formação: uma experiência teórico-prática  |     50

doi: 10.48209/978-65-5417-025-Y



Experiências e desafios na formação
docente na área de Engenharia Elétrica 

MATEUS JOSÉ TIBURSKI

     No primeiro dia de aula da disciplina do Estágio II foi lançado o desafio de propormos uma disciplina e darmos uma aula sobre um tema de
nossa escolha. Em um primeiro momento, houve a escolha das datas em que cada um iria apresentar. Como não possuía muita experiência
docente, e a atividade aconteceria em um momento de ensino remoto, preferi não ser um dos primeiros a lecionar. Mesmo recebendo essa
proposta com bastante entusiasmo e várias ideias, o medo e a insegurança de ministrar uma aula eram grandes.
     O desenvolvimento da sociedade está intimamente ligado à demanda por energia elétrica. A versatilidade e adaptação da energia
elétrica as mais diversas formas de consumo faz com que a sua demanda aumente ano a ano. Em contrapartida, muitas formas de geração
de energia são utilizadas para suprir essa demanda. Umas dessas fontes, a energia solar, cresce continuamente e vem ganhando o mercado
nacional.
      Partindo dessa constatação, foi feita a escolha e proposta do tema para a disciplina. No cenário atual, com o aumento expressivo no
número de empresas que realizam o projeto e a instalação de usinas solares, há a carência de profissionais com conhecimento adequado
para esses dois processos. A implementação inadequada de um sistema solar pode ocasionar problemas graves ao consumidor, desde
ineficiência na geração como até incêndios e óbitos.
       Os cursos técnicos e de graduação em Engenharia Elétrica carecem dessa disciplina. Por esse motivo, a proposta de introduzi-la ou até
criar uma nova disciplina na atividade “Docente em Formação” foi bem recebida. Em vista disso, o primeiro passo para sua elaboração, cujo
nome é “Sistemas de Energia Solar Fotovoltaica”, foi a criação do plano de ensino, que possui o seguinte objetivo de aprendizagem: 
 Proporcionar ao acadêmico o conhecimento técnico em projetos e instalações de sistemas de geração solar conectados à rede e
autônomos. Sendo que, ambos se aplicam a usinas de pequeno, médio e grande porte.

 

I.  Introdução aos sistemas
fotovoltaicos;
II.  Estudo do sol;      
III. Dimensionamento de sistemas
autônomos, híbridos e conectados à
rede elétrica;
IV. Projeto elétrico;   
V.  Inversores Fotovoltaicos.

A concepção do plano de ensino e dos
conteúdos da disciplina partem da
figura, que mostra um esquema de
instalação solar residencial e são

destacados os principais componentes
que a compõem. 

Docente em Formação: uma experiência teórico-prática  |     50

       Contudo, além dos tópicos da disciplina, houve a preocupação com a forma com que estes conteúdos seriam apresentados ao aluno,
durante o semestre letivo. Dessa forma, pensou-se na seguinte proposta de ensino, apresentada na figura abaixo.

        O uso dessas metodologias, incorporadas às aulas laboratoriais e visitas técnicas, darão uma maior segurança e conhecimento técnico
ao futuro profissional, conferindo-lhe maior conhecimento quando este realizar um projeto ou a instalação de um sistema de geração solar.
Além disso, a avaliação da disciplina foi pensada e ajustada para representar o cotidiano de qualquer profissional da área. Assim, ao invés de
um maior percentual da nota ser composta pela prova, deu-se maior importância ao projeto/trabalho da disciplina, o qual é desenvolvido
durante o decorrer do semestre.
        A aula ministrada na disciplina de ESE II foi o Tópico I, “Introdução aos sistemas fotovoltaicos”. Inicialmente, a elaboração do conteúdo
foi feita pensando em aulas presenciais, isto é, com a utilização de projetor de imagem e quadro negro. No entanto, devido à crise sanitária
mundial, a mesma teve que ser reformulada e adaptada para o sistema remoto. O plano de aula é apresentado no quadro abaixo.

      A aula remota trouxe dois novos desafios
para o estágio: a não presencialidade dos
colegas e a inexistência de qualquer
experiência com o ambiente virtual. Isso trouxe
bastante insegurança no decorrer da aula.
Também houve nervosismo por estar sendo
avaliado pelos colegas e pela professora, um
grande empecilho para ministrar uma aula de
qualidade como gostaria. 
      Durante o transcorrer da aula tentei utilizar
slides criativos, que chamassem a atenção do
aluno, pois, remotamente, acredito que um
documento com poucas ilustrações, ou que não
seja atrativo, dá espaço à dispersão do
estudante. Além disso, tentei utilizar as
ferramentas que o ambiente virtual fornece
como, por exemplo, a caneta com diferentes
cores onde podemos simular um quadro negro
ou destacar algo importante. 
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     A experiência de ministrar uma aula foi algo importante na minha trajetória acadêmica, ainda mais podendo ser orientado e avaliado
por professores e colegas. Essa aula serviu como um aprendizado, e mostrou-me os pontos que preciso melhorar para tornar-me um
profissional melhor futuramente.
      Essa atividade, intitulada “Docência em Formação”, possui um importante papel na formação de professores. Isto porque, nos mais   
 diversos cursos de graduação e pós-graduação, os profissionais formados não são preparados para a vida acadêmica. Para quem deseja
seguir este caminho, é importante passar por essa experiência e aprender com os professores e demais colegas. Essa atividade, eu
resumiria como uma troca de experiência e aprendizado mútuo com os demais colegas.

     Um ponto positivo, e bastante interessante, que o ensino remoto possibilitou foi a inserção de tecnologias ao meio estudantil. Novas
ferramentas até então desconhecidas tem um papel fundamental na interação com a turma. Por exemplo, durante uma aula presencial, o
professor consegue interagir com a turma ou observar o comportamento e aprendizado dos alunos sobre o conteúdo. Em aulas remotas, o
professor não possui tamanho controle do que ocorre durante sua fala, o que pode comprometer a participação e o aprendizado dos alunos.
Um meio de contornar isso é inserir tecnologias, como a plataforma de questionamentos Mentimeter, utilizada por mim e outros colegas.
Com essa plataforma, é possível fazer perguntas sobre assuntos da aula, e realizar uma competição entre os estudantes, para ver quais
destes alcançam maiores pontuações. Essa foi uma das formas encontradas para prender a atenção dos alunos durante a aula. Abaixo, a
figura com uma das questões abordadas na ferramenta:

"A oportunidade de criar uma disciplina e moldá-la de acordo com
as nossas ideias é bastante interessante e desperta-nos a vontade e

desejo de poder estar frente à frente com uma turma. "
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Se faz necessário
estabelecer caminhos que

levem à inovação do
ensino, de modo a chegar
cada vez mais próximo de

metodologias que
maximizem o potencial de

aprendizagem do aluno

CAMARGO E DAROS
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   A atividade “Docente em Formação”, pertencente à
disciplina de Estágio Supervisionado II, no Programa Especial
de Graduação de Formação de Professores para a Educação
Profissional, busca proporcionar condições reais de ensino ao
simular a atividade docente. Em sua programação inicial, a
atividade apresentaria a prática docente em modelo
presencial, no entanto, diante das condições atípicas impostas
pela pandemia de COVID-19 e a supressão das atividades
presenciais na Universidade Federal de Santa Maria, houve a
necessidade de adaptá-la para o modelo de ensino remoto.
     Apesar do desenvolvimento da atividade ter ocorrido de
modo imprevisto, os eventos recentes demonstram uma
necessidade de planejar um modelo de ensino alternativo para
a prática de lecionar. Diante das perspectivas das atividades
remotas se tornarem recorrentes, o professor deverá ter
domínio sobre as novas formas de interação com seus alunos e
estar disposto ao uso de ferramentas tecnológicas para o
desenvolvimento de novas metodologias de ensino. Então,
nesse contexto de adaptação, a atividade foi realizada sob
formato remoto e interpretada como um desafio e preparação
para as mudanças nos paradigmas da prática docente.
       Inicialmente, a aula ministrada foi planejada para o curso
Técnico em Edificações e, portanto, atendendo tópicos
pertinentes a matriz curricular deste. Na perspectiva de a
atividade docente ocorrer em modo presencial, esperava-se
ministrar uma aula prática relativa ao desenho arquitetônico,
com a reprodução de maquetes físicas. No entanto, com o
modelo de ensino à distância, foi escolhida uma temática que
explorasse os recursos visuais, com atividades possíveis de
serem executadas e avaliadas com ferramentas online. 
     Então, a temática escolhida foi “Evoluções Tecnológicas
nos Sistemas de Construção”, sendo pertencente a uma
disciplina denominada “Materiais e Técnicas Construtivas I”,
frequentemente oferecida nos cursos Técnicos em Edificações,
conforme demonstra a tabela 1. A disciplina, que costuma
apresentar uma carga horária de 80h/a, é introdutória na área
de construções e aborda as etapas construtivas em obras,
interpretação de projetos, serviços preliminares, etapas de
locação, análise de canteiro de obras, avaliação sobre os
sistemas construtivos, como características gerais,
propriedades, ensaios, materiais e patologias.
       A escolha desta temática teve como parâmetro o domínio
sobre o assunto e o perfil dos alunos – colegas da disciplina.
Ao apresentar em seu plano de ensino tópicos que perpassam
pela atividade arquitetônica, a disciplina mostrou-se com
potencial para uma boa atividade docente. Também, uma boa
escolha de aula introdutória, pois corresponde à facilidade de
entendimento dos alunos ouvintes. Com a apresentação de
sistemas de construção convencionais foi possível
contextualizar e ampliar o conhecimento dos alunos, que
apresentam perfis heterogêneos devido às profissões distintas.

    A preparação para a prática docente iniciou com
desenvolvimento de um plano de ensino coerente para a
disciplina, a fim de que a aula a ser ministrada apresentasse
correlação com as temáticas a serem abordadas nas aulas
seguintes.
     O plano de ensino, então, foi organizado a partir do
levantamento, em instituições com cursos em Técnico em
Edificações, do conteúdo programático para as disciplinas
relacionadas com a de Materiais e Técnicas Construtivas I. O
plano de ensino é estruturado com a identificação da disciplina,
ementa, objetivos gerais e específicos, programa da disciplina,
metodologia, cronograma de aulas, método de avaliação e
bibliografia de referência. O programa da disciplina, no plano
de ensino, foi distribuído em 8 unidades (Sistemas Construtivos,
Serviços Preliminares, Trabalhos em Terra, Infra-estrutura, Supra-
estrutura, Alvenaria, Cobertura e Visita Técnica) intercalados por
duas avaliações na forma de prova e outra, conclusiva, com um
relatório de visita técnica.
       Então, dentre as aulas programadas para a disciplina, foi
selecionada uma temática que permitisse o acompanhamento e
interação de todos os alunos, considerando suas experiências
distintas pregressas. A aula de “Sistemas Construtivos” é
introdutória e corresponde à primeira aula da disciplina, pela
qual o aluno seria apresentado às evoluções tecnológicas
aplicadas em sistemas construtivos, como materiais,
características e aplicabilidade. 
      Os sistemas construtivos foram organizados em primitivos,
tradicionais, convencionais e industriais devido ao seu contexto
histórico e nível técnico. O objetivo geral da aula é desenvolver
a capacidade de distinguir a atividade construtiva entre esses
períodos. Ademais, a aula busca antecipar, aos alunos, os
desafios existentes nas atividades da construção civil diante da
evolução das técnicas construtivas.
     Em relação à metodologia, buscou-se iniciar a atividade
docente com indagações, aos alunos, sobre a atividade
construtiva humana. Nessa tarefa, buscou-se problematizar a
temática, despertando o interesse do aluno e tornando-o apto a
respondê-las ao fim da aula com o conteúdo aprendido. O
desenvolvimento da aula, que atribui o conhecimento ao aluno,
ocorre com uma apresentação em slides. Enquanto isso, uma
atividade online, no final da apresentação, foi a ferramenta
escolhida para avaliar a eficiência no método de ensino.

Experiência docente no ensino de materiais
 e técnicas construtivas

MAURÍCIO PICETTI DOS SANTOS
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a capacidade de distinguir a atividade construtiva entre esses
períodos. Ademais, a aula busca antecipar, aos alunos, os
desafios existentes nas atividades da construção civil diante da
evolução das técnicas construtivas.
     Em relação à metodologia, buscou-se iniciar a atividade
docente com indagações, aos alunos, sobre a atividade
construtiva humana. Nessa tarefa, buscou-se problematizar a
temática, despertando o interesse do aluno e tornando-o apto a
respondê-las ao fim da aula com o conteúdo aprendido. O
desenvolvimento da aula, que atribui o conhecimento ao aluno,
ocorre com uma apresentação em slides. Enquanto isso, uma
atividade online, no final da apresentação, foi a ferramenta
escolhida para avaliar a eficiência no método de ensino.

Experiência docente no ensino de materiais
 e técnicas construtivas

MAURÍCIO PICETTI DOS SANTOS
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       A apresentação se encerra com um quadro resumo do conteúdo abordado e espaço para dúvidas que antecedem a atividade
proposta. O recurso utilizado para realizar a atividade foi a plataforma Mentimeter, que possibilita realizar avaliações no formato de
quiz, com a quantificação das respostas simultaneamente. Dessa forma, após as respostas dos alunos, foi possível discorrer sobre cada
questão em tempo real, explicando os motivos das respostas estarem certas ou erradas. A ferramenta, ainda, é muito efetiva ao permitir a
realização de rankings entre os alunos, considerando o número de acertos e tempo utilizado para responder. Esse processo é útil ao
orientar um maior empenho do aluno em entender o conteúdo ministrado, tornando-o participativo.
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     Na apresentação, através de um layout
simplificado, buscou-se informar o conteúdo
fazendo uso de referências visuais e
elementos textuais organizados em tópicos
a fim de facilitar a sua compreensão. Ainda,
utilizou-se referenciais de conhecimento
comum, como programas de TV e
edificações icônicas, para manter a
atenção dos alunos e elevar a interação. Ao
tratar de um tema com maior complexidade,
foi utilizado um vídeo como ferramenta de
ensino, ao qual foi comentado em tempo
real e possibilitou criar uma ruptura com a
linearidade da apresentação.

       Enfim, a atividade “Docente em Formação” foi uma possibilidade de experimentar a prática docente para um público heterogêneo e
diante dos desafios que o modelo de ensino tem apresentado. O processo de organizar a aula, com a escolha das referências e
métodos de ensino para um período específico, demonstrou-se complexo. Além disso, o modelo de ensino remoto indicou a
necessidade de o professor desenvolver habilidades tecnológicas, com a procura por ferramentas e recursos digitais que possibilitem
tornar a aula dinâmica e atrativa.
      Apesar das dificuldades, considero que a aula proposta apresentou êxito, como foi verificado pela intensa interação com os alunos,
além dos seus relatos individuais. Ainda, a experiência obtida com a apresentação e atividade à distância poderá ser aplicada nas
demais situações profissionais, especialmente pela tendência de que as atividades remotas possam se tornar mais frequentes.
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A educação é um processo vivo que
tem na agricultura a sua melhor

comparação. Os jardineiros sabem
que eles não fazem as plantas

crescerem. Eles não prendem as
raízes, colam as folhas ou pintam as

pétalas. As plantas crescem sozinhas.
O seu ofício é criar as melhores

condições para que isso ocorra. Bons
jardineiros criam essas condições,

maus jardineiros não o fazem. O
mesmo ocorre com o ensino.

K E N  R O B I N S O N
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    Trata-se de um grande desafio o preparo de uma aula à distância, no entanto, o modo de abordagem aconteceu de maneira leve e
efetiva. A utilização de textos, imagens e vídeos visou proporcionar aos colegas uma exposição interativa e intuitiva. Proporcionando,
assim, que a imaginação auxiliasse na compreensão das matérias abordadas, por meio das provocações efetivadas pelas metodologias
de abordagem.
      A aula tinha como objetivo inicial a realização de dinâmicas de grupo como modo de auxiliar a exposição do conteúdo. No entanto,
com a situação de pandemia que vivenciamos em 2020/2021, foi preciso readequar o planejamento. As modificações necessárias para
viabilização da aula tornaram a atividade um grande desafio, que gerou insegurança e preocupação. Ao final, com os medos vencidos,
bem como o apoio da professora e demais colegas, a atividade pretendida foi realizada com êxito.
      Possuo como formação basilar o Direito, por tal, a escolha da presente temática está pautada na diferente abordagem que a
Justiça Restaurativa propõe ao Direito, quando vislumbrado sob a ótica dos modos alternativos de resolução de conflitos.  A Justiça
Restaurativa, diferente da Justiça Retributiva (tradicional), oferece um olhar mais humanizado às pessoas, buscando a verdadeira
reparação de danos causados em conflitos, desfocando da tradicional cultura da punibilidade.
     A aplicabilidade da Justiça restaurativa se demonstra muito ampla, podendo ser aplicada não somente no âmbito judiciário, mas
também nas escolas, órgãos públicos, empresas, e nos mais variados ambientes. Sua aplicabilidade visa não somente resolver conflitos,
mas promover o diálogo e a escuta ativa, podendo fortalecer laços profissionais ou de amizade. 
     Temos como um dos principais pilares da Justiça Restaurativa a Comunicação Não Violenta (CNV). Ela possui como ideia básica a
escuta ativa promovida em ambiente seguro e voltado para convergência de ideias. Em suma, a CNV, como é chamada, possui o
objetivo de propor a cultura da paz para todas a relações, sejam elas profissionais, pessoais, entre outras.

 
 

Justiça Restaurativa: aplicabilidade e
possibilidades em sala de aula 

NÁDIA RIBAS

     Podemos iniciar este relato mencionado o período que
podemos denominar de Vingança Pública. Foi amplamente
utilizado até o Século XVIII, pode-se dizer que os métodos
tradicionais da época remetiam a Vingança Penal
(punitivismo). Utilizamos de tradicional expressão,
conhecida ainda nos tempos atuais: “Olho por olho, dente
por dente”, para exemplificar esse período de barbárie. A
citada expressão consta originalmente no Código de
Hammurábi, e é considerada uma das Leis mais antigas da
humanidade (1.700 a.C), tendo sido criada na
Mesopotâmia, com 281 Leis.
     O Código de Hammurábi anotou a Lei de Talião
(conhecida também como princípio de Talião, tão cruel
quanto a anterior. Nela  abordava-se a reciprocidade como
base das punições (reciprocidade do crime relacionada à
pena). Pouco era observado sobre as circunstâncias que
determinado ato havia sido praticado, e o foco era
proporcionar ao infrator uma consequência equivalente a
que foi causada a outrem, ou seja, se uma pessoa feriu
outra, esta deveria ser igualmente ferida. 
     Podemos mencionar como um princípio de evolução o
Período Humanitário, onde o homem começa a observar
outro senso de justiça, tendo sido influenciado pelo Direito
Romano e Alemão, momento em que a surgem a histórica
obra Contrato Social, de Rousseau. 
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  Quando alcançamos o Período Científico ou
Criminológico, datado do Século XX, podemos dizer
que o Direito alcança seu primeiro grau de
modernidade (Direito Moderno). Neste período da
história, a ampla maioria das nações e países passam a
adotar suas próprias normas, de forma positivada
(escrita), observando peculiaridades locais, aguçando
cada vez mais o senso de justiça.
     Então chegamos ao século XXI, momento da história
em que as Leis se tornam instrumentos mais próximos
das pessoas. Com muita luta, as pessoas passaram a
influenciar a criação das Leis, criando instrumentos
legais possíveis de serem utilizados como meio de
resguardar seus próprios direitos, bem como de atribuir
deveres a todas as pessoas;
  No entanto, se percebe que a Justiça como
conhecemos, mesmo ciente da significativa evolução
histórica já narrava, encontram-se obsoleta. A Justiça
atual, que podemos chamar de Justiça Retributiva,
ainda carrega consigo laços punitivistas cruéis,
demonstrando-se desproporcionais e inadequados
quando amplamente aplicados em uma sociedade
infinitamente plural, e desigual sob o âmbito social e
econômico; Surge nesse contexto, a Justiça
Restaurativa, que propõem meios alternativos de
resolução de conflitos, proporcionando caminhos
diferentes dos tradicionalmente conhecidos.

     Podemos contextualizar o surgimento da Justiça Restaurativa com a percepção de que o Direito Penal proporciona impunidade e
autoritarismo, além de ser seletivo. Sua seletividade escolhe as vítimas do sistema penal, ou seja, aqueles que se encontram às
margens da sociedade são os verdadeiros vitimados pela crueldade do sistema. O surgimento da Justiça Restaurativa surge como
meio de resguardar direitos, e otimizar o cumprimento dos deveres de todos dos cidadãos, que por algum motivo ultrapassaram os
limites impostos pelas leis civis e penais.
     Dado o referido aumento de relatos de violências exercidas e sofridas no âmbito escolar, a Justiça Restaurativa surge como um
excelente modelo de resolução de conflitos neste âmbito. A expectativa em inserir práticas restaurativas nas escolas reflete na
diminuição de conflitos nos ambientes de ensino aprendizagem. O uso da JR (Justiça Restaurativa) compreende desenvolver ações
que objetivem atividades pedagógicas para a solução dos conflitos. 

     O modus operandi compreende na mediação de conflitos desenvolvida por práticas com base na CNV (comunicação não
violenta), de modo que possibilite a promoção da cultura de paz em uma comunidade escolar. Tem-se na JR, uma nova opção na
resolução de conflitos, que volta sua atenção à vítima, da mesma forma com que observa o agressor e a comunidade. Está fundada
no respeito, escuta ativa, participação ativa,  responsabilidade, humanidade e no diálogo. Em suma, objetiva restaurar relações
interpessoais prejudicadas pela cultura da guerra e da comunicação violenta, visando reparar os prejuízos eventualmente percebidos.
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    Vale destacar que não é o juiz quem realiza a prática, mas sim, o mediador que promove o encontro e o diálogo entre vítima e ofensor, e
eventualmente as pessoas que compõem o contexto conflituoso. Não podemos esquecer que apoiar o ofensor não significa apoiar o crime ou
ação não permitida em determinado ambiente (como escolas, empresas, etc), e sim apoiá-lo no plano de reparação de danos. 
     Para isso, é necessário identificar dentro do ambiente onde se deu o conflito um meio de reparação do dano que seja viável, proporcional
e eficaz para restabelecer a paz. Não há necessidade do mediador (ou facilitador) ter formação jurídica para executar a prática, desde que
possua amplo conhecimento técnico e prático para promoção das atividades.
    Há diversas modalidades de práticas restaurativas, sendo uma das principais o Círculo Vítima-Ofensor, onde o facilitador ao identificar
duas ou mais pessoas em conflitos inicia conversando individualmente com todos os envolvidos (pré-círculo). Depois disso, ele promove uma
reunião com todos para que o diálogo prospere em busca de uma solução, que, se encontrada, é pautada em um acordo, que pode ser
escrito ou não – nesse momento o ambiente é montado com objetos centrais que colaboram com a execução das atividades (círculo).
     Após, é agendado uma reunião com todos para dialogar sobre o cumprimento do acordo, momento em que poderá ser feita adequados ao
acordo pactuado anteriormente (pós-círculo): Com isso, podemos concluir que a Justiça Restaurativa utilizada como metodologia
concomitante aos ciclos de cultura de paz, tende a proporcionar aos ambientes escolares espaços coletivos onde o diálogo estimulará as
relações de companheirismo entre seus membros.  Estudantes  fortalecem seus vínculos para que, futuramente, tenhamos uma sociedade justa
e democrática, pautada na ética e no respeito, de modo a deixar para trás os paradigmas de uma educação que não se preocupava em
resolver conflitos de maneira harmoniosa, e sem violência.
    As práticas restaurativas reforçam a filosofia da cultura de paz, estabelecendo a compreensão dos princípios e valores com vistas na
igualdade, tolerância e justiça, além de trazer o diálogo para solucionar possíveis conflitos no ambiente escolar. Sendo assim, podemos
perceber que a Justiça Restaurativa vem para contrapor e agregar o campo educacional, por via de uma metodologia diferenciada e
humanizadora, com vista à resolução de conflitos, apontando caminhos alternativos para prevenir e trabalhar situações conflitantes, ao
mesmo tempo, em que oportuniza a assimilação dos direitos e deveres de toda a sociedade. 
    As práticas restaurativas proporcionam espaços saudáveis e seguros, para ouvir e falar, ou seja, são espaços que promovem a paz, e por
isso são métodos que devem ser cada vez mais abordados e inseridos, como meio de transformação e evolução da nossa sociedade.

Como se dá a aplicação de práticas restaurativas?

     Para a atividade Docente em Formação
foi utilizado, além do material descrito
acima, um vídeo disponível no Youtube,
que foi acompanhado de exposição oral
conjuntamente com Power Point para
ilustrar a matéria aos colegas. 
     A aula se deu por meio online,
utilizando da plataforma de
videoconferência Google Meet. Não houve
grandes problemas no que tange à
adequação tecnológica, visto que a
proposta pedagógica visou o fornecimento
de documento em PDF, com textos e
imagens, de fácil visualização e acesso,
bem como a visualização de aula online
com acesso via link.
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        A proposta de desenvolver uma aula na turma era algo esperado, o que não poderíamos imaginar é que seria em nossas próprias
residências. Em uma situação típica, estaríamos ansiosos por ser uma aula à colegas, todos já profissionais, em busca potencializar as suas
qualificações. Mas para a nossa surpresa, desta vez o desafio seria ainda maior, deveríamos ministrar uma aula por meio de Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs).
     Escolher o tema era algo que inquietava, pois o Programa Especial de Graduação de Formação de Professores para a Educação Profissional
(PEG) tem a característica da heterogeneidade das turmas. Optar por um tema que instigasse a turma foi o meu primeiro desafio. Pois em uma
aula presencial, trabalharia um tema relacionado à saúde, levaria material para demonstrar a realização de procedimentos, possivelmente na
linha do atendimento pré-hospitalar, que tem aplicabilidade na vida de todos. Mas, como o semestre precisou de ajustes devido a pandemia
COVID-19, foi necessário pensar em um tema que instigasse os estudantes e que fosse plausível de ser trabalhado de modo remoto.
         Diante ao exposto, preparou-se uma aula que foi ministrada por meio do Moodle. Seguindo as orientações da disciplina de Estágio
Supervisionado II, que recomendava o desenvolvimento de uma aula voltada para a Educação Profissional e Tecnológica, planejou-se uma aula
para o Curso Técnico em Enfermagem, do colégio Politécnico, da Universidade Federal de Santa Maria, a ser ministrada hipoteticamente na
disciplina de Psicologia e Ética Profissional, com o tema Bullying e assédio moral na perspectiva de estudantes e profissionais. A disciplina
planejada era a oitava aula do semestre e pertencia a unidade 7, como pode ser observado no quadro a seguir:

Bullying e assédio moral: relato de uma 
vivência docente na Enfermagem

NAIANE GLACIELE DA COSTA GONÇALVES
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         Como a aula foi online, tivemos algumas falhas no áudio durante a aula, o que fui tentando reprisar para que todos tivessem a
oportunidade de ouvir. Mas considero que foi uma experiência enriquecedora, tendo em vista que foi um desafio e que esta é a perspectiva
de ensino para os próximos anos.
           Fiquei muito satisfeita com a participação da turma e com o interesse dos colegas em relatar as suas vivências de bullying e assédio
moral. Acredito que foi possível sensibilizar a turma em relação ao tema e possivelmente, levar os estudantes a reflexão.

      Ao iniciar a aula, apresentou-se o plano da disciplina, o plano de aula e realizou-se uma problematização quanto a relevância do tema
para a formação de estudantes do Curso Técnico em Enfermagem, assim como para a saúde pública. Posteriormente, os estudantes foram
convidados a elaborar uma nuvem de palavras e a responderem um questionamento por meio do Recurso Educacional Digital Mentimeter,
com ele os estudantes tiveram a oportunidade de relatar uma situação de bullying e de assédio moral que tenham vivenciado ao longo da
sua vida escolar, acadêmica ou no ambiente de trabalho. 

    Com o auxílio do powerpoint, foi abordada a dinâmica bullying e
assédio moral entre estudantes e profissionais, por meio de uma
contextualização do tema, além dos fatores que propiciam e que
determinam o bullying e o assédio moral, assim como suas
consequências e estratégias de enfrentamento. Para exemplificar o
assunto, os estudantes foram convidados a assistir três vídeos
no Youtube. 
    Para finalizar a aula, os estudantes foram convidados a responder um
Quiz com cinco questões de múltipla escolha a respeito do conteúdo
abordado em aula, como uma forma de avaliação do aprendizado por
meio do site: https://www.menti.com. Ao responderem cada uma das
questões, os estudantes recebiam um feedback do conteúdo e podiam
visualizar por meio de um gráfico as respostas corretas, além de terem a
oportunidade de sanar suas dúvidas. 

Fonte: a autora.

“A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota.”
(Jean-Paul Sartre)
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     A proposta para a atividade docente em formação foi um
verdadeiro desafio que nos tirou da zona de conforto e nos
colocou diante da real perspectiva de um professor. Durante a
graduação e posteriormente no mestrado e no doutorado já
desenvolvi diversas atividades, como apresentação de projetos,
seminários e até mesmo a docência orientada que me permitiram
exercitar o hábito de falar em público e ampliaram o meu contato
com alunos, mas até então nenhuma experiência se comparou à
atividade docente em formação. Planejar uma aula, partindo do
princípio, ou seja, desde o plano de ensino, do plano de aula até o
momento da sala aula, nos fornece a dimensão real da docência
na prática, que não se resume em fazer uma apresentação no
PowerPoint e explicar o que está escrito nos slides. 
     A escolha do tema me trouxe um impasse, pois de acordo com
as regras da atividade, o tema deveria estar relacionado à nossa
área de formação da graduação. A maioria dos colegas que
assistiram a aula são de áreas bem distintas, sem nenhuma
relação com a Agronomia, dessa forma procurei um tema de fácil
compreensão, que foi uma introdução ao conteúdo de plantas
daninhas, um dos assuntos mais relevantes das Ciências Rurais.
     Para elaboração do plano de ensino utilizei como base o plano
de ensino da disciplina de Defesa Fitossanitária, do Curso Técnico
em Agricultura, do Colégio Politécnico da UFSM. A aula
ministrada fazia parte do conteúdo introdutório da disciplina, a
primeira unidade. Fiz algumas adaptações no plano de ensino,
como alterações na carga horária de determinados conteúdos e
acrescentei alguns temas que julguei importantes, mas que não
estavam contemplados no plano de ensino da disciplina.
     Concluído o plano de ensino, delimitado o tema, elaborei o
plano de aula. Defini primeiramente o objetivo, que foi despertar
o interesse e a reflexão crítica do aluno sobre o tema
desenvolvido, introduzir os principais conceitos e a importância do
tema para a agricultura e ambiente. Procurei planejar uma aula
com uma sequência bem definida, com introdução,
desenvolvimento e momento final. Introduzi a aula com uma
discussão sobre o tema para fazer um breve diagnóstico do
conhecimento prévio que cada um possuía sobre plantas
daninhas. No decorrer da aula foram apresentados de forma
expositiva dialogada com uso de slides e do quadro os conceitos,
a importância e identificação de plantas daninhas, sempre
procurando envolver os alunos na discussão, por meio de
questionamentos para que eles trouxessem suas experiências e
participassem ativamente da aula. Foram apresentados alguns
materiais bibliográficos e aplicativos como ferramentas auxiliares.
Após o momento teórico 

elaborei   uma atividade prática, onde diferentes espécies de plantas
daninhas foram expostas e cada aluno precisou identificar
asrespectivas plantas, com base no conteúdo visto em aula e nos seus
conhecimentos já adquiridos. Na etapa final foram retomados os
assuntos trabalhados na aula atravésde esquemas escritos no quadro
e aberto mais um momento para questionamentos.
     Durante o planejamento e a execução da aula busquei
metodologias que envolvessem os alunos para que participassem nas
discussões, assumindo um papel ativo e não passivo. Aula expositiva
dialogada, mapa conceitual, e aula prática foram algumas das
ferramentas ativas utilizadas com o objetivo de tornar a aula
participativa.

A docência em Agronomia em um espaço 
de construção de saberes 

PÂMELA ORUOSKI

     A experiência na atividade Docente em Formação foi muito
positiva. Percebi algumas das minhas habilidades e limitações na
prática da docência. Uma das maiores dificuldades foi por falta de
experiência, pois planejei a aula para 45 minutos e excedeu o tempo,
além disso o conteúdo ficou muito extenso, poderia ter sido menos
conteúdo e os assuntos poderiam ter sido mais discutidos. Percebi a
dificuldade que é planejar uma aula para que ela seja participativa e
agradável e que contemple a todos os alunos. Entretanto, tiveram
muitos pontos positivos, a turma foi bastante participativa e
demonstrou empatia se envolvendo na aula e nas discussões,
também, no momento da avaliação da aula, a maioria fez críticas
construtivas que me fizeram refletir sobre a minha prática e
auxiliaram bastante sobre pontos a melhorar. Por fim, experiências
como essa são extremamente importantes para nossa formação, pois
nos desafiam, nos tiram da nossa zona de conforto e nos ajudam a
desenvolver uma visão crítica sobre nós mesmos e nossa atuação
como futuros docentes.
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Formação docente nas Agrárias: uma ponte 
entre e o saber e a prática 

PAOLA DAIANE WELTER

    Sou Paola, atualmente estou cursando o Doutorado e, concomitante a ele,
sou acadêmica do Programa Especial de Formação de Professores para a
Educação Profissional/UFSM. Se me questionarem acerca de minha experiência
como docente, respondo que sim, em minhas docências orientadas tive a
oportunidade de dar aulas. Nelas assumi parte de uma disciplina, desenvolvi,
apliquei e corrigi provas, fechei notas, realizei recuperações. Orientei alunos de
graduação, submeti projetos de bolsas de graduação, dentre outras atribuições
de um professor, que com toda certeza, não se limita a apenas ministrar aulas.    
Tive também a oportunidade de participar de provas de concursos. 
     A experiência “Docente em Formação”, antes do começo da pandemia, não
fugia muito das experiências que já havia vivido, mas a via como mais uma
oportunidade de me desafiar. Pois, nessas situações sempre há nervosismo,
indiferentemente à experiência que alguém já tenha. Seria mais uma
oportunidade para fazer o que escolhi como profissão, dar aula na área que
resolvi seguir: a Agronomia. Porém, desta vez contaria com o auxílio da
professora e dos colegas para contribuir na correção do que ainda é preciso
melhorar, uma vez que sempre haverá - tanto em material visual, como em
didática, desenvoltura e postura. Tivemos a primeira aula presencial e foi ótima,
conhecemos a professora, ela nos apresentou o plano de aula e nos desafiou
com a experiência “Docente em Formação”. Enquanto discentes da disciplina
estávamos tranquilos mesmo com as expectativas acerca disso. Teríamos que
lecionar uma aula e sermos criativos. Sorteamos as datas e combinamos
detalhes. A surpresa veio no dia posterior, ao recebermos a notícia que a
universidade iria suspender suas atividades presenciais, por conta da pandemia
do novo Coronavírus que havia chegado a nós. E agora? Como iríamos dar
seguimento às disciplinas, principalmente ao estágio? Ficamos todos
inicialmente preocupados. Mas mesmo com a situação preocupante, a
professora junto conosco propôs uma maneira de reformularmos a forma de
assistir e de ministrarmos nossas aulas. Tivemos que fazer amizade, com aquela
que vem “quebrando o galho” de todos desde o início da pandemia, a tal da
tecnologia - já muito conhecida por alguns, mas ainda inimiga de outros. Nessa
etapa, fomos tomados por dúvidas e uma única certeza, tínhamos que dar
nossa aula de alguma forma. Mas como? Como eu iria falar com uma tela,
como eu iria interagir com os demais alunos/colegas, como fazer com que a
aula não se tornasse maçante, tinha-se tantas ideias para a aula presencial, e
de repente tudo havia se tornado inadequado e teríamos que reformular tudo.
No início mencionei acerca de sermos desafiados, mas sei que o verdadeiro
desafio estava apenas começando. E foi exatamente assim que encarei a
proposta de darmos aulas online, como um novo desafio: uma oportunidade
para crescer como docente e conhecer novas tecnologias de informação
atreladas ao ensino. 
      O segundo desafio seria escolher uma temática advinda da minha área de
atuação e atrativa a todos, uma vez que a turma é extremamente diversa em
relação às áreas de atuação de cada um. Então, pensei na atual situação de
isolamento social, na questão da maioria das pessoas ter de permanecer em
suas casas e se voltar a um fator comum a todos: a alimentação. Optei por
ministrar uma aula sobre a cultura do morangueiro, aula esta parte integrante
da disciplina de Olericultura I, ministrada nos Cursos Técnicos de
Agropecuária.  E o morango? Quem não gosta, não é mesmo?! Conquista as
diversas faixas etárias desde crianças a idosos, essa fruta que as pessoas
literalmente “comem com os olhos”, antes de se deliciarem. Com a
reformulação do modelo de aula presencial para o online, repensei toda a
minha aula, procurei montar os slides com o máximo de figuras possíveis para
mostrar realmente como se cultivava o morangueiro, falando de forma simples e
clara para entendimento de todos que não possuíam contato com a área
agronômica ou com o meio rural.
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   Meu objetivo era de possibilitar aos alunos/colegas conhecerem e
compreenderem as técnicas de manejo e produção de morango, conhecendo o
comportamento da cultura, sistemas de cultivo e como produzir. A partir disso,
então, segui um plano de ensino, no qual montei os componentes curriculares
baseados em ementas de cursos técnicos em Agropecuária. Estes possuem a
disciplina de Olericultura, que normalmente vem dividida em dois módulos. Fiz
algumas adaptações para o conteúdo que iria ministrar e enquadrei no tempo
certo em que transcorria o semestre. 
     Ministrei um ponto da unidade 4 que aborda as principais culturas oleráceas
de inverno difundidas comercialmente, das quais optei pelo cultivo do
morangueiro que detém considerável importância econômica na nossa região.
Durante a montagem dos slides pensei em vários detalhes desde a qualidade e
atratividade do material visual, a qualidade das imagens e esquemas, os termos
que utilizaria, os quais deveriam ser acessíveis a quem não era da área, dentre
outros fatores. A minha maior preocupação era em conseguir manter os alunos
atraídos e atentos e fazer com que a aula não se tornasse monótona. Pensei em
passar vídeos, uma estratégia muito útil nessas horas, mas havia a preocupação
da qualidade da minha internet no dia. Assim como, a dos demais colegas, então
acabei optando por não utilizar essa ferramenta. Resolvi colocar o máximo de
imagens e desenhar o que é necessário com o auxílio do ponteiro caneta,
ferramenta disponível no recurso utilizado por mim para a montagem da
apresentação. No dia da aula optamos por um programa de chamadas de vídeo
online para ministração da aula, para o qual foi rápida a adaptação, uma vez
que seu funcionamento era simples e prático, o Meet. A aula transcorreu bem,
sem maiores problemas, mas o nervosismo com toda certeza aumenta, pois o
estranhamento de falar para uma tela é inevitável, mesmo sabendo que tem
espectadores, mas ao mesmo tempo intrigante. A maior dificuldade enfrentada
foi a interação com os alunos/colegas, pois ao mesmo tempo em que ficamos
nervosos em ministrar a aula, eles ficam mais tímidos que presencialmente,
inclusive em abrir seus microfones para questionarem e comentarem. Ao meu ver
no sistema remoto, para quem emite informações dá a sensação ainda maior de
estar em evidência do que em uma sala com mais pessoas. Muitos optam por
participar via chat, contudo o apresentador não consegue visualizá-lo como os
demais da sala, o que também dificulta essa interação.
     No fechamento da aula, levando em consideração a situação de quarentena,
dei sugestões para o cultivo do morangueiro em pequenos espaços, o que seria
uma oportunidade de explorar os conhecimentos adquiridos durante a aula.
Acredito que esse tenha sido o momento de maior interação durante a aula, pois
despertou a curiosidade e o interesse dos alunos/colegas e atrelado a isso fiz
um questionamento final para a fixação do conteúdo, utilizando o Mentimeter
online. A atividade resultou numa brincadeira saudável e proporcionou maior
interação entre os alunos durante a resolução dos questionamentos, gerando por
fim um ranking com os aqueles que tiveram os maiores acertos. Em cada questão
respondida, procurava comentar com os alunos o porquê de determinada
alternativa ser correta em detrimentos as demais, para assim haver uma fixação
ainda maior do conteúdo. O desenvolvimento dessa atividade junto com a
situação delicada em que vivemos, nos mostrou como podemos ser versáteis e
criativos.  Vencemos esse desafio muito bem proposto pela professora e saímos
mais experientes dele, o conhecimento e o aprendizado sempre valem a pena,
não importa o “monstro interno” que temos que combater, ou o medo que
carregamos do desconhecido.

    

"A minha maior preocupação era em conseguir manter
os alunos atraídos e atentos e fazer com que a aula
não se tornasse monótona."

"Podemos sair da inércia e do nosso normal quando somos desafiados a algo assustadoramente novo, 
mas ao mesmo tempo gratificante e enriquecedor."
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estranhamento de falar para uma tela é inevitável, mesmo sabendo que tem
espectadores, mas ao mesmo tempo intrigante. A maior dificuldade enfrentada
foi a interação com os alunos/colegas, pois ao mesmo tempo em que ficamos
nervosos em ministrar a aula, eles ficam mais tímidos que presencialmente,
inclusive em abrir seus microfones para questionarem e comentarem. Ao meu ver
no sistema remoto, para quem emite informações dá a sensação ainda maior de
estar em evidência do que em uma sala com mais pessoas. Muitos optam por
participar via chat, contudo o apresentador não consegue visualizá-lo como os
demais da sala, o que também dificulta essa interação.
     No fechamento da aula, levando em consideração a situação de quarentena,
dei sugestões para o cultivo do morangueiro em pequenos espaços, o que seria
uma oportunidade de explorar os conhecimentos adquiridos durante a aula.
Acredito que esse tenha sido o momento de maior interação durante a aula, pois
despertou a curiosidade e o interesse dos alunos/colegas e atrelado a isso fiz
um questionamento final para a fixação do conteúdo, utilizando o Mentimeter
online. A atividade resultou numa brincadeira saudável e proporcionou maior
interação entre os alunos durante a resolução dos questionamentos, gerando por
fim um ranking com os aqueles que tiveram os maiores acertos. Em cada questão
respondida, procurava comentar com os alunos o porquê de determinada
alternativa ser correta em detrimentos as demais, para assim haver uma fixação
ainda maior do conteúdo. O desenvolvimento dessa atividade junto com a
situação delicada em que vivemos, nos mostrou como podemos ser versáteis e
criativos.  Vencemos esse desafio muito bem proposto pela professora e saímos
mais experientes dele, o conhecimento e o aprendizado sempre valem a pena,
não importa o “monstro interno” que temos que combater, ou o medo que
carregamos do desconhecido.

    

"A minha maior preocupação era em conseguir manter
os alunos atraídos e atentos e fazer com que a aula
não se tornasse monótona."

"Podemos sair da inércia e do nosso normal quando somos desafiados a algo assustadoramente novo, 
mas ao mesmo tempo gratificante e enriquecedor."
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     “Chegou a hora de iniciarmos”, pensei após a introdução da
atividade “Docente em Formação”. Mas este pensamento
aconteceu no dia seguinte ao que a professora Karla nos
explicou a atividade, pois no momento vieram vários
pensamentos sobre esta atividade. “Que tema escolher?”, “Será
que vou conseguir montar uma aula de 45 minutos?”, “Será que
meus colegas vão gostar da aula?”, “Que ferramentas vou
usar?”, enfim, a ansiedade e várias dúvidas vieram à tona nesse
instante. 
     Porém, depois de refletir com mais calma acerca das
informações, lembrei de toda minha trajetória acadêmica. Havia
sido monitor de algumas disciplinas, por exemplo, então, apesar
de não ser uma experiência como docente, havia sido o mais
próximo do que eu já tive como professor, o que me tranquilizou
de certa forma. A parte do preparo da aula, como plano de aula
e plano de ensino eram novidade, porém, o contato com os
alunos, era algo que já tinha me acontecido em situações
anteriores.
     Minha primeira experiência como monitor foi em cursos de
informática para melhor idade, no projeto ProInfo. A segunda
experiência foi na disciplina de montagem e manutenção de
computadores, do curso Técnico em Informática, do Colégio
Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria. Como a
minha formação é Bacharel em Engenharia de Computação,
minha primeira opção foi em preparar uma aula de lógica e
programação. Porém, acreditei que a aula poderia ser muito
cansativa, outra opção plausível foi uma aula de informática
básica, com o uso de software de edição de texto ou edição de
planilhas, por exemplo. E ainda a terceira opção foi uma aula de
hardware, que seria o conteúdo que tenho mais experiência,
devido à monitoria, e também o conteúdo que eu mais gosto. 
     O conteúdo escolhido foi bem óbvio, cuja área eu já possuía
certa experiência devido às monitorias, o que sentia maior
facilidade em falar, assunto de meu maior domínio, ou seja,
conceitos de hardware. Acredito que seja importante que todos
saibam os conceitos básicos do funcionamento de um
computador, afinal, todos usam, seja para trabalhos acadêmicos
ou uso empresarial.
     Escolhido o tema, foi o momento de ir para o próximo passo,
ou seja, escolher um assunto para a aula. Computadores tem
uma peça centralizadora, que, se você falar dela, você
praticamente falará do computador inteiro, pois ela é que faz a
interligação de componentes internos e externos do
computador. Por esse motivo, foi escolhida para o tema da aula,
a famosa “placa mãe”. Após a escolha do assunto da aula, foi
feito o plano de ensino da disciplina.

     Para o preparo da aula, foram feitas pesquisas em livros, a fim de
seguir uma sequência lógica para o melhor compreendimento do
assunto por parte dos alunos. Foram abordados assuntos como a
função da placa mãe no computador, sua importância, os
componentes que eram conectados a ela. Estes também foram
detalhados nas respectivas funções e importância no sistema
computacional.
     Por seguir uma sequência lógica, acredito que os alunos
conseguiriam ficar mais atentos aos assuntos que seriam abordados
em aula. Para preparar a aula, foram montados slides, com variedade
de figuras e tópicos com poucos textos para não tornar a aula muito
massiva e teórica. Ao final foi sugerido um vídeo para que
complementasse a absorção de novos conhecimentos por parte dos
alunos.
     A aula teve caráter expositivo alternando com uma aula dialogada,
pois a intenção não era deixar os alunos passivos apenas escutando o
que o professor comunicava. Então, antes de abordar determinados
componentes sempre era perguntado aos alunos se eles já tinham
ouvido falar sobre determinado elemento ou se eles sabiam qual era a
sua função, quebrando, assim, o silêncio dos alunos.
     O objetivo da aula era fazer com que os alunos aprendessem o que
era uma placa mãe, um processador, uma memória, um disco rígido, a
alimentação do sistema, uma placa de vídeo. Para ter sucesso nesta
meta, foi explanado exemplos para que os alunos assimilassem melhor
o que lhes estava sendo transmitido.
     No início da aula, já prontamente para interagir com os alunos foi
perguntado se eles conheciam placa mãe ou se já tinham ouvido falar
e se sabiam qual era a sua função. Em seguida, foi explicado o que
era, qual a sua importância e sua função em um microcomputador.     

0 9 R E V I S T A  R U S H

Uma experiência docente na computação

RAFAEL VEDOVATO RUBIN
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   Conforme mostra a figura anterior, este é o tema central
da aula, a figura foi usada para mostrar aos alunos a
localização dos componentes dentro do computador, onde
são conectados os demais hardwares que compõe o sistema
de um microcomputador. Além disso, foi mencionado cada
um dos demais componentes internos dele, de uma forma
bem breve, pois os demais tópicos da aula foram justamente
essas demais peças.
 Assim foi seguida uma ordem lógica para facilitar o
entendimento dos alunos. Tudo isso, através de slides, cada
hardware tinha uma imagem para que os alunos pudessem
observar exemplos, pra não ficar só na teoria. Durante cada
avanço no conteúdo era perguntado se eles conheciam, já
haviam ouvido falar, ou se sabiam para que servia. Em
seguida era abordado o assunto sobre a função e
importância do componente, além de ser exibida a imagem
para auxiliar na fixação, e onde era conectado a placa mãe.
     Ao final da aula, foi passado como tarefa, que os alunos
assistam um vídeo sobre placa mãe e seus componentes e
fizessem um breve resumo sobre cada componente, sua
função, sua importância e trouxessem para a próxima aula,
como forma de avaliação para complementar a nota.
     

A atividade foi muito importante no meu
desenvolvimento como futuro docente, pois teve
todo o envolvimento com a parte de escolher um
tema, a partir dele montar um plano de aula,
assim como um plano de ensino, montar a aula
em si e pensar na melhor forma de
entendimento por parte do aluno.

 Durante a aula, no momento inicial eu estava muito
nervoso, mas com o decorrer fui me tranquilizando, vendo
que quem estava assistindo a aula eram meus colegas, e
que eu tinha domínio do assunto. Então, depois de quebrar
o gelo inicial, foi mais tranquilo. Gostaria de ter levado as
peças físicas, pois acredito que tornaria a aula ainda mais
atrativa, e traria mais curiosidade nos alunos. Talvez seria
interessante também mostrar como as peças se encaixam
no sistema.
  A atividade foi muito importante no meu desenvolvimento
como futuro docente, pois teve todo o envolvimento com a
parte de escolher um tema, a partir dele montar um plano
de aula, assim como um plano de ensino, montar a aula em
si e pensar na melhor forma de entendimento por parte do
aluno. Além disso, o momento da aula também contou
muito como primeira experiência, a postura diante da
turma, pois a relação entre professor e aluno durante a
aula são atributos que com o passar do tempo vamos
melhorando, e para isso nada melhor que pôr em prática o
que estamos aprendendo durante o curso de formação de
professores para a educação profissional ofertado pela
nossa Universidade Federal de Santa Maria.     
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     A atividade “Docente em Formação” desenvolvida durante a disciplina de Estágio II pertencente ao segundo semestre do Programa
Especial de Formação de Professores para a Educação Profissional/UFSM foi de grande valia para entender os princípios básicos de
como é ser professor frente a uma sala de aula. Ao deparar-me com a proposta dessa atividade, no primeiro momento, processei como
algo extremamente difícil de se executar, até porque seria minha primeira experiência em sala de aula, com pessoas avaliando todos os
quesitos, como uma prova de concurso. Porém, com a apresentação dos colegas da turma, fui percebendo que a atividade era
justamente para o melhor aprendizado conjunto e também auxiliaria no autoconhecimento em relação à maneira como nos
comportamos frente à sala de aula.
     A princípio, minha ideia seria trazer um tema sobre a minha área de pesquisa - conservação do solo e da água - porém, para tornar
a aula mais interativa e dinâmica, havia pensado em levar a turma ao campo e mostrar a importância de adotar as práticas
conservacionistas. Algo que não seria possível, pelo fato de as aulas serem noturnas e estávamos em um período chuvoso. Com isso,
resolvi adotar um tema que eu pudesse levar todo o conteúdo prático para a sala de aula, na intenção de que os alunos das diversas
áreas conseguissem absorver e interagir sobre o tema que eu estava lecionando. Assim, o tema escolhido foi sobre MORFOLOGIA DO
SOLO. 
     A morfologia do solo consiste em caracterizar os diferentes tipos de solos de acordo com as características perceptíveis pela visão e
pelo tato, como a cor, a estrutura, a presença de feições, a textura, entre outras. Com isso, para os colegas entenderem as diferenças
entre essas características, foi organizado um slide expositivo, com inúmeras imagens e levado à sala de aula, diferentes amostras de
diversos tipos de solos em recipientes, assim avaliaríamos a estrutura, a plasticidade e a textura. Assim, os colegas conseguiram
visualizar com mais precisão o tema abordado. Além disso, foi levado o manual que utilizamos em campo, e o utilizei durante a aula,
como se estivéssemos descrevendo um perfil de solo no campo.
     No início da aula, para averiguar o conhecimento dos alunos sobre o que é um solo, foi solicitado para que todos desenhassem em
uma folha de papel um perfil de solo. Surpreendentemente me deparei com uma turma muito diversificada, cujos alcances de
conhecimento eram limitados ou   basilares. Com isso, tive que reelaborar toda a aula mentalmente, em que era preciso abordar
conceitos básicos e mudar toda a minha linguagem. Foi interessante fazer essa prática inicial, pois por meio dela consegui transmitir
melhor o tema.
      Além dessa prática inicial, em vários momentos da aula, adotei a técnica do “Brainstorm”, pois apesar de ser uma turma que não se
familiarizava com o assunto, os fiz pensar sobre os fatores que influenciavam as questões propostas e por meio dessa técnica, criamos
discussões e os colegas interagiram entre si e comigo. Me senti bem realizada durante essas discussões. 
      Em relação ao plano de ensino, essa aula está inserida na disciplina de Solos, ofertada para os cursos de Técnico em Agropecuária
e em Meio Ambiente do Colégio Politécnico. Para os cursos, a disciplina tem o objetivo de compreender a gênese e evolução dos solos,
bem como suas potencialidades e limitações de uso pela sociedade. Para isso, a disciplina inicia-se com assuntos em relação a
formação dos solos, os processos, seus constituintes, até chegar no perfil de solo e na morfologia desses. Por resultado havia uma
dificuldade em passar o conhecimento, devido aos colegas da turma não conhecerem sobre os assuntos anteriores. Porém, durante a
aula, sempre conseguia fazer um apanhado geral e voltado de forma superficial em algum assunto que supostamente teria sido
lecionado anteriormente, para que os colegas entendessem melhor, fazendo assim, com que essa aula acontecesse de forma
independente. 

Experienciando a docência na área 
de ciência do solo 

 THAIS PALUMBO SILVA
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     No plano de ensino-aprendizagem apresentado ao lado,
contém toda a metodologia utilizada durante a aula. O
objetivo geral da aula foi compreender e identificar as
principais características morfológicas e ambientais do solo e
como essas interferem no potencial e limitações dos solos.
Acredito que juntamente com os colegas, conseguimos atingir
o objetivo no final da aula.
     Como pode-se observar, o tema escolhido é bem prático e
geralmente realizado em campo, em que não foi utilizado
metodologias tecnológicas, apenas as amostras de solo, os
livros expostos no plano de aula e slides expositivos.
     A proposta “Docente em Formação” foi uma experiência
incrível, por meio dela consegui aprender muito, tanto
durante a minha aula e quanto durante as aulas dos colegas.
Nelas começamos a desenvolver o lado crítico de como se
comportar durante uma aula, quais materiais são mais
propícios de levar até a sala, e como iniciar, desenvolver e
finalizar uma aula. Todas essas questões básicas, sobre as
quais anteriormente eu não possuía conhecimento. Além
disso, no momento em que estávamos cursando a disciplina
de “Estágio II” me surgiu a oportunidade de realizar uma
prova didática de concurso, e essa experiência auxiliou muito
no planejamento e execução da aula da seleção. 

Experiências como essa, são de extrema importância para
a formação do docente, pois são nesse tipo de avaliações
que aprendemos a ter o autocontrole em frente a uma sala
de aula, além de vencer a própria timidez, planejar o
conteúdo a ser ministrado, nos depararmos com imprevistos
e saber improvisarmos diante deles, entre inúmeras
circunstâncias possíveis que um professor se depara
diariamente.
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     A proposta da atividade Docente em Formação foi bastante
desafiadora, principalmente considerando as atuais condições em que
foi necessário desenvolvê-la. Quando proposta a atividade, a ideia era
que sua realização fosse de forma presencial, todavia, no decorrer do
semestre foi impossível apresentá-la desse modo. A partir desta
mudança, também foi preciso reorganizar o plano de aula, com
substituição do assunto a ser trabalhado. Inicialmente, a ideia era a
realização de aula teórico-prática sobre doenças transmitidas por
alimentos, porém, como o tema possuía grande fundamentação em
microbiologia, ficaria bastante complicado o entendimento apenas
teórico e a apresentação de material prático era impossibilitada pela
condição de aula remota.
     Assim, optou-se pela substituição de assunto, sendo apresentado o
tema de Zoonoses, tema essencialmente teórico e bastante conceitual.
Esses conceitos precisam ser trabalhados nas primeiras aulas da
disciplina de Sanidade Animal, do curso técnico em Agropecuária, de
forma que os demais conteúdos do semestre sejam compreendidos mais
facilmente. O caráter teórico desse tema facilitou o preparo e a
execução da aula de forma remota. Outra condição da escolha do
tema foi o assunto ser de grande importância para conhecimento geral,
pois as doenças zoonóticas afetam a todos nós.
     Os objetivos da aula ministrada foram preparar os alunos para
reconhecer a importância das doenças zoonóticas, reconhecendo a
importância das zoonoses na vida de todos. Além disso, distinguirem os
principais conceitos sobre zoonose. Vai de encontro ao planejamento
da disciplina de Sanidade animal, da qual este conteúdo faz parte e
que visa fornecer aos alunos o conhecimento sobre os principais
aspectos epidemiológicos, doenças infectocontagiosas e parasitárias
das criações, sua prevenção e controle, assim como a sua implicação
na saúde humana.
     Para o planejamento da aula, esta foi dividida em três momentos: no
primeiro deles, é dispensado cerca de 5 minutos para a organização de
todos para o início da aula, após o desenvolvimento do tema da aula,
sendo trabalhado por cerca de 30 minutos, de forma expositiva com o
auxílio de slides. E para finalizar o assunto, um momento final para
esclarecimento das dúvidas e realização de duas questões acerca do
conteúdo, abrangendo os 15 minutos finais. Sabendo que esse
planejamento nem sempre consegue ser cumprido, principalmente
devido a sua dependência da interação dos alunos com o professor e
com o conteúdo a ser apresentado. A aula ministrada também não foi
executada no tempo previsto, sendo  desenvolvida de maneira mais
rápida que o planejado. Um dos fatores que pode ter influenciado nesta
dificuldade em manter o planejamento e executar a aula de uma
maneira mais pausada, foi a inexperiência com a forma de
desenvolvimento de uma aula remota, sendo impossível perceber as
reações dos alunos - fator que fica mais claro em uma aula presencial.

A experiência do ensino para
a formação docente na área de

Sanidade Animal

VALESSA LUNKES ELY
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      Apesar de aulas expositivas não serem as mais interessantes para os alunos, tendo em vista
que o tema tratado nesta aula era bastante conceitual e precisava ser apresentado aos alunos
em apenas uma aula, considerando o cronograma, foi inevitável o uso dos slides. Inclusive, as
primeiras aulas do semestre são inevitavelmente conceituais para que o decorrer do semestre
possa ser trabalhado de modo teórico-prático, uma vez que todos precisam entender conceitos
de epidemiologia e classificação das doenças para depois estudá-las individualmente e de
modo mais aprofundado. Como forma de promover o interesse dos alunos sobre o tema, foi
realizada a tentativa de aproximar o assunto a temas atuais e ligados a experiências vividas
por todos. Por exemplo, uma forma dessa aproximação foi apresentar artigos que
contextualizam o momento que vivemos nesta pandemia e relacionando-o com a origem
zoonótica do vírus. Também, foi apresentado outras doenças que estão presentes em nossa
vida e implicam em inúmeros danos para todos. Por muitas vezes não temos maiores
informações das características das doenças, apenas somos afetados por elas. Outra tentativa
de facilitar a compreensão dos conceitos trabalhados foi elaborar esquemas para representar
a classificação e os ciclos de zoonose apresentados, tendo em vista que a representação
gráfica é considerada por muitos como facilitadora da aprendizagem.
     Foi perceptível que houve dificuldade dos alunos para acompanharem alguns conceitos de
classificação das zoonoses, devendo ser pensada uma nova atividade para melhorar essa
compreensão. Isso pode ser observado pelos resultados das atividades propostas no
Mentimeter, onde pode-se observar a baixa taxa de acertos relacionadas às perguntas
relacionadas aos conceitos trabalhados. Todavia, a importância do estudo das zoonoses foi
percebida por todos, principalmente pelos exemplos trabalhados em aula e tão presentes e
atuais na vida de todos. O uso de alternativas para avaliar a aprendizagem do conteúdo logo
ao final da aula ministrada mostrou-se de grande importância, pois permite detectar falhas no
processo de ensino, quais as principais dificuldades que os alunos encontraram no conteúdo
apresentado e, a partir desse diagnóstico, possibilita corrigir esses equívocos no processo de
ensino-aprendizagem. 
     A proposta da atividade “Docente em Formação” é de grande importância para a evolução
de nossa formação como docentes. Formação essa que deve ocorrer gradativamente,
possibilitando que, ao assumirmos o posto de professores, possamos ir aprendendo e nos
moldando à medida que enfrentamos as situações semelhantes às de uma sala de aula. A
partir dessa experiência de preparar e ministrar uma aula de forma totalmente remota, sem
dúvidas foi perceptível que a abordagem deve ser muito diferente de uma aula presencial, uma
vez que a interação nesse tipo de aula é menor. Assim, é preciso prever durante o
planejamento, momentos com atividades e discussões no decorrer da aula e não apenas no
final do conteúdo, pois nessa forma de ensino há uma maior facilidade de distrações. Essa
bagagem que vai sendo construída ao longo da formação, dos momentos de observação e das
experiências profissionais, é que possibilita o desenvolvimento de uma identidade como
docente.
     Por fim, de uma maneira geral, a experiência propiciada pela aula foi bastante construtiva e
proveitosa, principalmente para perceber que será preciso trabalhar os conceitos de forma
diferente, de maneira mais calma e simplificando ao máximo possível, procurando sempre
manter a atenção dos alunos e propiciar bom desenvolvimento dos conteúdos, visando sempre
a aprendizagem dos alunos. Todavia, apesar de muito construtiva a experiência de preparar e
ministrar uma aula nos moldes do ensino remoto acredito que nada substitui a experiência de
estar em uma sala de aula com os alunos presencialmente, com possibilidade de interação e
trocas de conhecimento entre professores e alunos.
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Na formação permanente dos
professores, o momento

fundamental é o da reflexão
crítica sobre a prática. É

pensando criticamente a prática
de hoje ou de ontem que se pode

melhorar a próxima prática.

PAULO FREIRE
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     Como ser uma boa professora?
     Essa foi a pergunta que me acompanhou durante todo o período em que fui discente do Programa
Especial de Graduação de Formação de Professores para a Educação Profissional (PEG), da UFSM.
Lembro-me muito bem das minhas inseguranças quando ainda estava estudando para me tornar uma
professora. Sempre tive muita vontade de seguir esta profissão, mas, ainda assim, tive medo de não
conseguir, ou não ser competente o suficiente para a função. Acredito que este sentimento acompanhe
boa parte dos estudantes de licenciatura.
     Logo que iniciei os estudos no PEG, algumas expectativas foram criadas, assim como, algumas
angústias também. A principal expectativa era com relação ao aprender a ministrar uma aula de
qualidade e ser uma boa docente, a principal angústia, se eu realmente conseguiria colocar em prática
o que estava aprendendo. Este momento de aprendizado que antecede a prática, nos gera uma série
de inseguranças, que fazem parte do processo de tornar-se professor(a).
     Durante minha infância, por influência dos bons professores que tive a oportunidade de conviver,
sonhava em seguir esta profissão. Por diversas razões, com o passar dos anos, esse sonho foi se
distanciando, dando lugar a outros objetivos profissionais. Quando estava finalizando a graduação em
Ciências Contábeis, em meio a pesquisa de meu Trabalho de Conclusão de Curso, pude reviver o desejo
que por muito tempo permaneceu silenciado. Sabia que era a hora de retomar o sonho de ser docente
e, então, decidi iniciar meus estudos no PEG.
     O curso, definitivamente, mudou a minha trajetória, pois, a partir dele, passei a refletir de forma mais
profunda sobre as questões educacionais que envolvem o nosso país. Desde as primeiras leituras,
percebi mudanças nas minhas concepções sobre a área, principalmente, no que diz respeito ao papel
do professor. Lembro quando conheci a obra de Paulo Freire e do impacto de suas palavras, ao dizer
que:

O início da trajetória docente: 
da licenciatura à sala de aula

 
JAQUELINE SABRINI CARVALHO CUNHA

ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria
produção ou a sua construção. Quando entro em uma sala de aula devo estar sendo
um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas inibições;
um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a de ensinar e não
a de transferir conhecimento. (FREIRE, 2019, p. 47).

    Para uma estudante de licenciatura, recém-saída do bacharelado em Ciências Contábeis, essa
reflexão sobre o que é ensinar teve um significado muito importante e inspirador. A partir dela, o
estereótipo do professor rígido e detentor do saber foi, aos poucos, dando lugar, em minha mente, ao
professor mediador, que orienta, incentiva e dá autonomia ao estudante, sendo apoiado, muitas vezes,
por metodologias de aprendizagem ativa. 
   A relação entre teoria e prática é essencial na formação de um professor, assim como a aproximação
com a realidade das salas de aula. A utilização de metodologias ativas facilita esse processo, gerando
engajamento, autonomia e boas reflexões sobre a prática. Reforçando essa perspectiva, Daros (2018, p.
28) afirma que para proporcionar uma participação mais ativa é imprescindível “a mudança da prática
e o desenvolvimento de estratégias que garantam a organização de um aprendizado mais interativo e
intimamente ligado com as situações reais”. Felizmente, durante o PEG tivemos a oportunidade de
realizar atividades que nos fizeram simular a realidade, e colocar a “mão na massa”, tendo a
possibilidade de unir teoria e prática. Isso foi essencial para que eu conseguisse superar os desafios
oriundos deste início de carreira.
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     Lembro-me de algumas atividades onde foi possível simular uma aula.
Uma dessas atividades foi realizada durante a disciplina de Estágio
Supervisionado II, e foi muito marcante para mim. Na época, fomos
orientados pela professora Karla a planejar e executar uma aula sobre
algum tema da área da educação, sorteado previamente. Fiquei incumbida
de conduzir o tema “Estágio com pesquisa”. Eram os primórdios da
atividade “Docente em Formação”, que, hoje, dá origem a este livro. 
     A atividade proposta pela professora foi muito significativa para minha
trajetória, pois, até então, nunca havia ministrado uma aula. Para
professores em formação, atividades que estimulam a curiosidade, o
planejamento, a criatividade e a autonomia são muito importantes. Lembro
de sentir-me desafiada a preparar e conduzir um momento de
aprendizagem relevante para meus colegas e professora. Para isso, realizei
pesquisas bibliográficas, busquei materiais de apoio, descobri e testei
novas ferramentas tecnológicas, li sobre metodologias do ensino e planejei
com muito cuidado minha aula. 
     Acredito que a motivação que desperta no aluno é uma das grandes
vantagens das metodologias ativas, que, de acordo com Moran (2018, p.
41), “são estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos
estudantes na construção do processo de aprendizagem, de forma flexível,
interligada e híbrida”. Durante a licenciatura, tive a oportunidade de
participar de diversas atividades com este viés ativo, e isso contribuiu muito
com a definição das minhas preferências enquanto docente. Ao vivenciar,
como estudante, os benefícios das metodologias ativas, pude perceber a
relevância de aplicá-las em minha prática pedagógica. Concordo muito
com Moran (2018, p. 37) quando afirma que “a aprendizagem por meio da
transmissão é importante, mas a aprendizagem por questionamento e
experimentação é mais relevante para uma compreensão mais ampla e
profunda”.
       Hoje, 4 anos após esta experiência no PEG, sinto-me muito feliz em
retornar ao curso que me formou professora, agora, no papel de Docente
Orientada. Em um momento de pandemia, onde a educação brasileira tem
enfrentado grandes desafios, torna-se muito simbólico ter a oportunidade
de contribuir com a formação de novos profissionais da educação. A
licenciatura é um momento de (trans)formação, onde aprendemos muito
mais do que técnicas e metodologias, aprendemos a refletir sobre as
práticas educacionais, seus desafios, impactos e oportunidades de
melhoria. 

Fonte: a autora.

Figura 1 - Material desenvolvido para atividade 
de simulação de uma aula

Na formação permanente dos professores, o momento
fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É
pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem
que se pode melhorar a próxima prática. (Freire, p. 40) 

        Se hoje sinto-me confiante para exercer o papel de professora é porque,
durante minha formação, fui incentivada a pensar de forma autônoma, crítica,
reflexiva e criativa, buscando sempre melhorar minha prática pedagógica.
Felizmente, muitas evoluções ainda estão por vir, afinal, ser professor é ser um
eterno estudante, que tenta, acerta, erra e aprende. 
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Adriana Farret Brunhauser 
Mestranda em Reabilitação Funcional/UFSM. Acadêmica do Programa Especial de Formação de Professores para Educação
Profissional/ UFSM. Bacharel em Fisioterapia pela Universidade Luterana do Brasil - ULBRA.

Atua como Fisioterapeuta, em especial na área de traumato-ortopedia e neurologia.

Natural de Santa Maria/RS, busca no PEG/Centro de Educação uma formação pedagógica completa, que a proporcionará mais
experiência e competência para exercer a docência. 

Adriane Luiza Schú
Doutoranda em Ciência do Solo/UFSM. Acadêmica do Programa Especial de Formação de Professores para a Educação
Profissional PEG/UFSM. Mestre em Ciência do Solo/UFSM. Bacharel em Agronomia/Centro de Ciências Rurais/UFSM.
 
Atua na área de Biodinâmica e Manejo do Solo, com ênfase nas biotransformações do carbono e nitrogênio.
 
Natural de Alecrim/RS, busca no PEG/Centro de Educação a formação pedagógica, a qual considera muito importante na
formação de bons profissionais docentes.
 
Bruna Zambonato 
Mestranda em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo/UFSM. Acadêmica do Programa Especial de Formação de Professores
para a Educação Profissional PEG/UFSM. Bacharel em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo/UFSM.

Atua como pesquisadora na área de tecnologias e sustentabilidade do ambiente construído. 

Natural de Santa Maria/RS, busca no PEG/Centro de Educação a formação pedagógica para aperfeiçoar a prática docente.

Carlos Roberto da Rosa Soares 
Especialista em Educação Ambiental/UFSM. Acadêmico do Programa Especial de Formação de Professores para a Educação
Profissional PEG/UFSM. Bacharel em Administração/UFSM e Tecnólogo em Gestão Pública/EsIE. 

Atua como servidor militar do Ministério da Defesa. 

Natural de Júlio de Castilhos/RS, busca no PEG/Centro de Educação o complemento ao bacharelado com a formação
pedagógica, por intermédio da busca de novas experiências no caminho da formação do docente.
 
Cesar Knevitz Hammerschmitt 
Pós-graduando do curso de Especialização em Geomática/Colégio Politécnico - UFSM. Acadêmico(a) do Programa Especial de
Formação de Professores para a Educação Profissional PEG/UFSM. Tecnólogo em Geoprocessamento/UFSM.

Atua como pesquisador na área de geomática na elaboração de mapas e banco de dados. 

Natural de Campo Grande/MS, busca no PEG/Centro de Educação o embasamento teórico e prático para o exercício da
profissão, futuramente.
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Cristiano Sasse dos Santos 
Mestre em Tecnologias Educacionais em Rede/UFSM. Acadêmico do Programa Especial de Formação de Professores para a
Educação Profissional PEG/UFSM. Técnico em Informática formado pelo IFFar SVS. Bacharel em Sistemas de Informação
graduado pelo IFFar JC. Pós-graduando em Gestão e Governança de Tecnologia da Informação pela Universidade Paulista/UNIP. 

Atua como Servidor Público Federal, Técnico em Tecnologia da Informação no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Farroupilha, Campus Júlio de Castilhos (IFFar JC), na área de Ciência da Computação e Sistemas de Informação, com
ênfase em Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação. 

Natural de Barra do Garças/MT, busca no PEG/Centro de Educação a formação pedagógica para inserir-se no campo da
docência, procurando revigorar suas esperanças na sociedade e na educação.
 
Daniela Paini 
Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Acadêmica do Programa Especial
de Formação de Professores para a Educação Profissional PEG/UFSM. Bacharel em Nutrição pela Universidade Federal de Santa
Maria.

Atua na área de clínica e é responsável técnica de uma empresa de comercialização de alimentos. 

Natural de Palmeira das Missões/RS, busca no PEG/Centro de Educação a formação pedagógica e o desenvolvimento de
habilidades e competências em sala de aula. 
 
Eloi Machado Alves 
Doutor em Zootecnia, pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Acadêmico do Programa Especial de Formação de
Professores para a Educação Profissional PEG/UFSM. Bacharel e Mestre em Zootecnia, pela UEM. 

Atua como produtor, pesquisador, instrutor/docente na área de Produção Animal. Exerceu a docência, como professor 
 substituto da área de Zootecnia, nos Institutos Federais IFSULDEMINAS e IFRS, e em cursos de curta duração de Apicultura e
Meliponicultura, no SENAR.

Natural de Cachoeira do Sul/RS, busca no PEG/Centro de Educação a formação pedagógica para melhorar sua prática no
processo de ensino-aprendizagem.
 
Fernanda Anversa Bresolin 
Mestranda em Distúrbios da Comunicação Humana pela Universidade Federal de Santa Maria. Acadêmica do Programa Especial
de Formação de Professores para a Educação Profissional PEG/UFSM. Pós-Graduada em Fisioterapia Pélvica e Uroginecológica,
pela Faculdade Inspirar. Bacharel em Fisioterapia, pela Universidade Franciscana (UFN).
 
Atua como Doula e tem experiência na área de saúde da mulher. 

Natural de Santa Maria/RS, busca no PEG/Centro de Educação a experiência em docência, além de variar a gama de
metodologias e qualificar o processo ensino-aprendizagem.  

Greice Seixas Vargas da Silva 
Especialista em Ciência e Tecnologia de Sementes pela Universidade Federal de Pelotas-UFPEL. Acadêmica do Programa
Especial de Formação de Professores para a Educação Profissional PEG/UFSM. MBA Executivo em Gerenciamento de Projetos,
na Universidade Gama Filho/CIECS. Bacharel em Engenharia Florestal/UFSM. 

Atua como voluntária  na área de Educação Ambiental e Paisagismo.

Natural de  Santa Maria/RS, busca no PEG/Centro de Educação  lapidar-se enquanto profissional, pois acredita que ser/estar
professor exige uma transformação tanto acadêmica quanto moral. Assim, deseja se tornar um ser humano melhor e transmitir
aos futuros alunos uma educação de qualidade, respeito e empatia, tanto por si, quanto pelos outros, como ao meio em que ele
esteja inserido.
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Guilherme Ricardo Hubner 
Mestrando em Engenharia Elétrica/Universidade Federal de Santa Maria. Acadêmico do Programa Especial de Formação de
Professores para a Educação Profissional PEG/UFSM. Bacharel em Engenharia de Controle e Automação/Universidade Federal
de Santa Maria.

Atua em desenvolvimento de inteligência artificial para predição de equipamentos eólicos.

Natural de Três Passos/RS, busca no PEG/Centro de Educação desenvolver habilidades e competências direcionadas ao ensino.
 
Jaqueline Sabrini Carvalho Cunha (Organizadora) 
Mestranda em Tecnologias Educacionais em Rede/UFSM. Licenciada pelo Programa Especial de Formação de Professores para a
Educação Profissional PEG/UFSM. Bacharel em Ciências Contábeis/UFSM.

Atua como professora de Educação Profissional e Tecnológica, na área de Gestão e Negócios, e coordena as atividades do
Movimento Mapa Educação em diferentes municípios do estado do Rio Grande do Sul.

Natural de Santa Maria/RS, foi acadêmica do PEG/Centro de Educação, onde teve a oportunidade de aprimorar seus
conhecimentos na área da educação, e qualificar-se para a prática docente.
 
Jhosefe Bruning 
Doutorando em Engenharia Agrícola/UFSM. Acadêmico do Programa Especial de Formação de Professores para a Educação
Profissional PEG/UFSM. Bacharel em Engenharia Agrícola/UNIPAMPA e IFFar.

Atua como pesquisador na área de engenharia agrícola utilizando energia fotovoltaica. 

Natural de Alegrete/RS, busca no PEG/Centro de Educação a formação pedagógica assim como maneiras de fortalecer o
processo de ensino-aprendizagem na prática docente.
 
Karla Marques da Rocha (Organizadora) 
Doutora em Informática na Educação. Professora do Programa Especial de Formação de Professores para a Educação
Profissional PEG/UFSM. Mestre em Educação UFN/RS. Licenciada em Educação Física e Geografia UFSM/UFN. 

Atua como professora pesquisadora do Departamento de Metodologia do Ensino, Centro de Educação, Universidade Federal de
Santa Maria. Docente do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais em Rede.

Natural de Santa Maria, busca e encontra na docência realizações pessoais e profissionais.

Laís Viera Trevisan 
Mestre em Gestão de Organizações Públicas/UFSM. Acadêmica do Programa Especial de Formação de Professores para a
Educação Profissional PEG/UFSM. Bacharel em Administração/UFSM.

Atua como Técnica Administrativa em Educação na Pró-Reitoria de Administração/UFSM.

Natural de Santa Maria/RS, busca no PEG/Centro de Educação formação educacional, pedagógica e metodológica.

Luana Catita Steffler (Revisora) 
Mestra em Estudos Literários pela Universidade Federal de Santa Maria na linha de pesquisa Literatura, Cultura e
Interdisciplinaridade. Integrante do Grupo de Pesquisa Vozes e Perspectivas no Romance Português Contemporâneo.
Graduada/Licenciada em Letras - Português e Respectivas Literaturas/UFSM.
 
Atua na área de ensino e análise literária, professora com experiência prática de nível fundamental à pós-graduação no ensino
de Português e Literatura. Membro redatora e revisora da Ozzye Studio na produção de texto para marketing digital.
 
Natural de Ijuí/RS, atua em Literatura Comparada, Literatura Portuguesa Contemporânea, Português, Redação para Marketing
e Educação.
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Mariana Dalcin Ferreira (Organizadora) 
Mestranda em Tecnologias Educacionais em Rede/UFSM. Acadêmica do Programa Especial de Formação de Professores para
a Educação Profissional PEG/UFSM. Pós-Graduada em Tecnologias Digitais Aplicadas à Educação/UNIASSELVI e Bacharel
em Administração/UFN. 

Atua como coordenadora, conteudista e formadora na Sincroniza Educação, possui experiência como monitora no Núcleo de
Tecnologia Educacional de Santa Maria e trabalha com design gráfico.

Natural de Santa Maria/RS, busca no PEG/Centro de Educação aperfeiçoar-se como docente, de forma a ressignificar os
contextos educacionais a partir de metodologias educacionais inovadoras.

Mateus José Tiburski 
Doutorando em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Maria. Acadêmico do Programa Especial de
Formação de Professores para a Educação Profissional PEG/UFSM. Mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal
de Santa Maria e Bacharel em Engenharia Elétrica pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. 

Atua na área de eletrônica de potência e controle com ênfase na otimização de conversores estáticos de potência aplicados a
sistemas renováveis de energia.

Natural de Caiçara/RS, busca no PEG/Centro de Educação a formação pedagógica, conhecimentos e aptidões para atuar na
prática docente.

Maurício Picetti dos Santos 
Mestrando em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo/UFSM. Acadêmico do Programa Especial de Formação de Professores
para a Educação Profissional PEG/UFSM. Bacharel em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo/UFSM.

Atua como pesquisador na área de tecnologias e sustentabilidade do ambiente construído.

Natural de Santo Augusto/RS, busca no PEG/Centro de Educação a complementação pedagógica para a atuação na educação 
profissional e tecnológica.
 
Nádia Aparecida Fialho Ribas 
Acadêmica do Programa Especial de Formação de Professores para a Educação Profissional PEG/UFSM. Bacharel em Direito
Ulbra/Santa Maria, com formação para coordenadoria em Justiça Restaurativa, pela AJURIS (2010).

Atuou como Orientadora Judiciária junto ao Cededica/Santa Maria, com adolescentes em conflito com a lei, em cumprimento
de Medidas Socioeducativas e como Conselheira Tutelar de Santa Maria até janeiro/2020.

Natural de Santa Bárbara do Sul/RS, busca no PEG/Centro de Educação formação pedagógica para ingressar na docência.
 
Naiane Glaciele da Costa Gonçalves
Doutora em Enfermagem/UFSM. Acadêmica do Programa Especial de Formação de Professores para a Educação Profissional
PEG/UFSM. Mestre em Enfermagem/FURG. Especialista em Impactos da Violência na Escola/FIOCRUZ. Especialista em
Enfermagem em Pediatria e Neonatologia/DOM ALBERTO. Especialista em Gestão e Auditoria em Serviços de Saúde/DOM
ALBERTO. Especialista em Administração Hospitalar e Gestão Pública/DOM ALBERTO. Bacharel em Enfermagem/FURG. 

Atua como pesquisadora dos seguintes temas: violência, bullying, assédio moral, estudantes, ética e Enfermagem.

Natural de Esteio/RS, busca no PEG/Centro de Educação uma formação com vistas a desenvolver habilidades que
potencializam a prática docente.
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Pâmela Oruoski
Doutoranda em Ciência do Solo/UFSM. Acadêmica do Programa Especial de Formação de Professores para a Educação
Profissional PEG/UFSM. Mestra em Ciência do Solo/UFSM. Bacharel em Agronomia/UFSM.

Atua na área de Biodinâmica e Manejo do Solo, com ênfase nas biotransformações do carbono e nitrogênio.

Natural de Júlio de Castilhos/RS, busca no PEG/Centro de Educação uma formação mais humana e pedagógica para
desenvolver os saberes docentes que irão nortear a prática na docência para atuar como agente de mudança na educação.

Paola Daiane Welter
Doutoranda em Produção Vegetal pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Acadêmica do Programa Especial de
Formação de Professores para a Educação Profissional PEG/UFSM. Mestre em Agronomia pela Universidade Federal de Santa
Maria. Bacharel em Agronomia pela Universidade Federal da Fronteira Sul.

Atua na área de horticultura, em especial com culturas frutíferas de clima temperado.

Natural de Cerro Largo/RS, busca no PEG/Centro de Educação complementação da formação pedagógica, desenvolvimento
de habilidades em sala de aula e de novas metodologias voltadas ao cenário sócio-cultural dentro das diferentes instituições
de ensino. Assim como, a compreensão da importância do papel do professor na complexa relação professor/aluno dentro
das escolas.

Rafael Vedovato Rubin 
Acadêmico do Programa Especial de Formação de Professores para a Educação Profissional PEG/UFSM. Bacharel em
Engenharia de Computação/UFSM.
 
Atua como assistente de suporte técnico na Delivery Much e como monitor no projeto Aluno Monitor do NTEM/SM.
 
Natural de Júlio de Castilhos/RS, busca no PEG/Centro de Educação adquirir experiências na área de docência, para
futuramente atuar como professor de escolas de nível técnico.
 
Thais Palumbo Silva 
Doutoranda em Ciência do Solo/UFSM. Acadêmica do Programa Especial de Formação para Educação Profissional
PEG/UFSM. Mestra em Manejo e Conservação do Solo e da Água/UFPel e Bacharel em Agronomia/UFLA.

Atua na área de conservação do solo e da água, com ênfase em modelagem hidrossedimentológica de bacias hidrográficas.

Natural de Matozinhos/MG, busca no PEG/Centro de Educação adquirir conhecimentos pedagógicos para se capacitar como
educadora. 

Valessa Lunkes Ely 
Doutoranda em Medicina Veterinária/UFSM. Acadêmica do Programa Especial de Formação de Professores para a Educação
Profissional/UFSM e Bacharel em Medicina Veterinária PEG/UFSM.

Atua na área de Medicina Veterinária Preventiva.

Natural de Caibaté/RS, busca no PEG/Centro de Educação a formação pedagógica e o desenvolvimento de competências para
a prática docente.
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