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Orientações gerais e
encaminhamentos
para a realização da
oficina
Sabemos que os professores da
Rede Estadual Pública de Ensino realizam
no cotidiano escolar práticas significativas
que têm contribuído para a efetivação da
aprendizagem dos educandos paranaenses,
no entanto muitas dessas experiências não
são socializadas devido ao fato de que o ato de
registrar não é um hábito.
Dessa forma, o estímulo ao registro
é um desafio desta Secretaria de Estado da
Educação, o que motiva a proposição desta Oficina.

1. Sensibilização para a temática, assistindo a um dos episódios do
Programa Registro de Classe - TV Paulo Freire (8 às 8:30 horas).
2. Realizar uma breve reflexão sobre o tema, destacando a importância dos
registros e como a falta deles limita o compartilhamento das experiências
exitosas em prol do processo ensino aprendizagem (8:30 às 9 horas).
3. Leitura e reflexão, em pequenos grupos, do texto de Pedro Demo,
“Professor/Conhecimento” (9 às 10 horas).
4. Discussão no grande grupo sobre o texto lido (10:30 às 11 horas).
5. Desafio Relâmpago - utilizar uma caixa de fósforos como material
didático (11 às 11:10 - criação; 11:10 às 12 horas - apresentação).
Nesta atividade os grupos deverão ser separados por disciplina. Após conclusão,
deverão apresentar ao grande grupo.
6. Retomada do tema – assistir outro episódio do Programa Registro de
Classe - TV Paulo Freire (13 às 13:15 horas).
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7. Leitura, Reflexão e Discussão, em
pequenos grupos, sobre o texto “O professor
autor na elaboração de material didático Registro de Experiências” (13:15 às 13:45
horas).
8. Produzir uma esquete (encenação curta)
fazendo releitura da tirinha Charlote em
“Receita de Escrita” de Thiele Suzuki (13:45
às 14:45 horas).
Esta atividade deverá ser realizada em grupos
e apresentada ao grande grupo.
9. Registro de uma experiência exitosa como
Produção Didático-pedagógica (14:45 às 15:30
horas).
Esta atividade deverá ser realizada em trios. O
trio deverá compartilhar suas experiências exitosas e
escolher uma delas para registrar e, posteriormente,
socializar com o grande grupo.
10. Socialização dos Registros – apresentação
para o grande grupo (15:45 às 17 horas).

ENCAMINHAMENTOS DAS
ATIVIDADES
O (a) pedagogo (a) ou responsável
pelo evento deverá conduzir todas
as atividades, estimulando as
reflexões e discussões.
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MOMENTO 1
(1 e 2) SENSIBILIZAÇÃO PARA A TEMÁTICA
Manhã - Tempo previsto: 1 hora

•

Esta atividade deverá ser desenvolvida
com o grande grupo com o objetivo
de mostrar que nas práticas diárias o
professor está produzindo materiais.

• Para acessar a página do Programa
Registro de Classe seguir um dos
caminhos abaixo:
1) Acessar:

http://goo.gl/85hmc9

2) Acessar o portal da Educação,
Educadores, Registro de Classe
(no índice ao final da página) e
escolher o vídeo de maior interesse
pelo grupo. Todos eles são relatos
de professores (as) da rede que
desenvolveram atividades exitosas
com seus alunos.
• Para que a reflexão sobre o tema seja mais dinâmica, o responsável pelo evento
poderá elaborar perguntas sobre esta temática e instigar o grupo a respondê-las.
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MOMENTO 2
(3 e 4) LEITURA, REFLEXÃO E DISCUSSÃO
Manhã - Tempo previsto: 1h30min

• É importante que o responsável pela condução
dos trabalhos leia o texto com antecedência para
que possa conduzir a discussão no grande grupo.
• Realizar a leitura e reflexão, em pequenos
grupos, do texto de Pedro Demo, “Professor/
Conhecimento”. Solicitar que sinalizem (grifem)
os aspectos principais do texto – Anexo I.
• Discutir no grande grupo sobre o texto lido,
considerando os aspectos relevantes sinalizados
pelos grupos.

MOMENTO 3
(5) DESAFIO RELÂMPAGO
Manhã - Tempo previsto: 1h

A atividade deverá ser realizada em grupos, os quais deverão ser divididos por
disciplina. Sugere-se que sejam grupos com no máximo cinco (5) componentes, porém
cada escola tem uma realidade e o responsável pelo evento deverá considerar seu grupo de
trabalho e o tempo disponível para esta dinâmica.
• O objetivo desta dinâmica é desafiar os professores a utilizarem a Caixa de Fósforos
como material didático de sua disciplina, mostrando-lhes que são autores no dia a
dia em sua prática e ao mesmo tempo que simples objetos podem se tornar grandes
instrumentos.
• A duração é de somente dez (10) minutos, após apresentarão ao grande grupo. É
importante que o coordenador incentive, motive o grupo para a criatividade e coloque
pressão para a realização da atividade no tempo previsto.
Exemplo: Professores de Geografia poderão criar uma atividade pensando
no meio ambiente e na utilização da madeira para a produção da caixa e dos
fósforos.
• O responsável pelo evento deverá providenciar algumas caixinhas de fósforo de
acordo com o número de grupos que serão formados na escola.
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MOMENTO 4
(6 e 7) VÍDEO LEITURA, REFLEXÃO E
DISCUSSÃO
Tarde - Tempo previsto: 45min

Esta atividade deverá ser desenvolvida com
o grande grupo com o objetivo de mostrar, mais
uma vez, que nas práticas diárias o professor está
produzindo materiais.
• Para acessar a página do Programa Registro
de Classe seguir um dos caminhos abaixo:
1) Acessar:

http://goo.gl/85hmc9

2) Acessar o portal da Educação, Educadores, Registro de Classe (no índice ao final
da página) e escolher o vídeo de maior interesse pelo grupo. Todos eles são relatos
de professores (as) da rede que desenvolveram atividades exitosas com seus alunos.
• Leitura, Reflexão e Discussão, em pequenos grupos, sobre o texto “O professor
autor na elaboração de material didático - Registro de Experiências” – Anexo II.
• O responsável pelo evento poderá utilizar o texto complementar “Para você o que
é mais fácil: ler um texto e transcrevê-lo com suas palavras (paráfrase) ou apenas
copiá-lo? e o vídeo: “Professor tem direito a indenização por publicação de material
próprio sem autorização”.
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Disponível em:
http://goo.gl/6uMO5c

Professor tem direito
a indenização por
publicação de material
próprio sem autorização.
Vídeo publicado no canal oficial do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), o
Tribunal da Cidadania.
Duração: 5min24s
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MOMENTO 5
(8) RELEITURA DA TIRINHA DE THIELE SUZUKI
Tarde - Tempo previsto: 1h

• A atividade deverá ser realizada em pequenos
grupos.
• O objetivo desta atividade é provocar uma
reflexão sobre o ato de registrar, o qual
exige iniciativa e dedicação. Desse modo,
os professores deverão fazer uma leitura da
tirinha contida no anexo II e apresentar uma
esquete (encenação curta) com a releitura feita
pelo grupo.
• Após a apresentação das esquetes pelos
grupos, o responsável pelo evento deverá
proporcionar um momento de análise das
diferentes percepções sobre o tema.

MOMENTO 6
(9 e 10) PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
Tarde - Tempo previsto: 1h45min

• A atividade deverá ser realizada em trios.
• O trio deverá compartilhar as experiências exitosas de
cada integrante do grupo, escolher uma delas e registrar
no formulário contido no Anexo II.
• Após os registros das atividades, os grupos deverão
apresentá-las ao grande grupo para que as experiências
sejam socializadas/compartilhadas.
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PRODUÇÃO
Equipe:
Ana Nelly de Castro Gregório
Cássio Santos
Cícero Vieira Torres Junior
Elisabete Soares Cebulski
Evandro José Soares
Flávio de Melo Faversani
Gilmara de Camargo Nogueira
Giorgiane Pacheco Matias
Ioná Cristiane Teixeira
Janine Gualdessi Godinho
Kayoco Yamamoto
Laurita Menjon Silva
Leoni Terezinha Suzuki
Lorene Rodrigues da Luz
Luciene Pereira de Cristo Bracht
Margaret Sbaraini
Maria de Fátima Targino Cruz
Marlene Cleonice Tuponi
Nelson Andrukaitis Moledo Junior
Silvia de Lima Matioski
Silvia Ramos da Rosa Mendes
Sonia Christina Dinkhuysen Oliveira
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